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RESUMO 
 
 
 
O trabalho tem como finalidade à pesquisa de controles de gestão empresarial 
essencial a todas as empresas, inclusive as chamadas pequenas e médias, que 
buscam sua excelência e continuidade para um bom desempenho econômico, 
financeiro e social. Diversos estudos já foram realizados a fim de evidenciar a 
importância dos controles gerenciais para as organizações, porém uma grande 
dificuldade encontrada nestas empresas é aplicar a teoria na prática. Sendo assim, 
será apresentada neste trabalho uma pesquisa entre pequenas e médias empresas 
localizadas nos municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano 
do Sul e Diadema e como estas empresas têm utilizado controles gerenciais no 
processo de gestão empresarial. No contexto das pequenas e médias empresas, 
pode-se perceber que o processo decisório é restrito e limitado a determinadas 
pessoas, portanto, o grau de responsabilidade nas decisões para estas empresas 
tem um grande teor de importância. Nas empresas familiares também é possível 
identificar características semelhantes ao processo decisório, por fim, a pesquisa irá 
analisar a relação do uso de controles gerenciais e a continuidade dessas empresas. 
A metodologia utilizada foi a descritiva e a quantitativa, através do uso de 
questionário e os resultados obtidos foram apresentados apenas como das 
empresas participantes da pesquisa, podendo ser identificados a relação do uso de 
controles de gestão e quais os controles mais utilizados. 
 

Palavras Chaves: Controles de Gestão, Continuidade, Pequenas e Médias 

Empresas, Contabilidade. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The work is to search for control of key business management for all enterprises, 
including so-called small businesses, seeking their excellence and continuity to good 
economic performance, financial and social. Several studies have been conducted to 
highlight the importance of management controls for organizations, but a major 
difficulty encountered in these companies is to apply the theory in practice. Thus, will 
be presented in this work, a survey among small and medium enterprises located in 
the municipalities of Sao Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul and 
Diadema and such companies have management controls used in business 
management. In the context of small and medium enterprises, we can notice that the 
process is restricted and limited to certain people, therefore, the degree of 
responsibility in the decisions for these companies has a great level of importance in 
family businesses is also possible to identify characteristics similar to the process, 
finally, the search will analyze the relation of the I use of controls gerenciais & the 
continuity of that companies. The methodology used was descriptive and 
quantitative, using a questionnaire and the results were presented only as the 
companies that research and can be identified for the use of management controls 
and what controls are most used. 
 

Keywords: Management Control, Continuity, Small and Medium Enterprises, 

Accounting.  
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INTRODUÇÃO 
  

Vários autores como, Costa e Yoshitake (2004), Bedê (2005), Stroeher e 

Freitas (2008a), têm publicado diversos artigos e diagnosticam que o ciclo de vida 

das pequenas e médias empresas é curto, fato que levam esses autores a  

questionarem os motivos ou as causas para esta morte precoce. 

 

É neste mesmo rumo que o presente trabalho parte do conceito de controle 

de gestão para verificar a relação entre o uso dos controles e a continuidade das 

pequenas e médias empresas. 

 

Neste intuito pode-se visualizar a importância dos controles gerenciais e sua 

utilização num contexto das pequenas e médias empresas, o qual faz as empresas a 

identificarem as necessidades que têm para que os conceitos de controles de gestão 

estejam cada vez mais presentes no seu processo decisório. 

 

 Logo, deveria ser evidente que todas as empresas aplicassem esses 

conceitos como premissas para sua administração corporativa, porém nas pequenas 

e médias empresas percebe-se uma maior dificuldade de controles de gestão. 

 

Essa falta de controles gerenciais, informações para seu processo de tomada 

de decisão são fatores cruciais para a boa administração de uma empresa. 

Motivadas pela informalidade, falta de conhecimento de pessoas e por mau uso da 

informação, processos de gerenciamento empresarial são abdicados do uso diário 

em muitas pequenas e médias empresas.  

 

Isso se confirma em estudos de pequenas e médias empresas, onde 

verificou-se que as informações contábeis muitas vezes são atrasadas e divergentes 

da realidade, servindo apenas para cumprimento de obrigações acessórias, tais 

como legislação fiscal e trabalhista (BIO, 1985; ASSAF NETO, 1997; SOARES, 

1998; RESKE FILHO, 2000; ZANOTELLI , 2001). 
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Costa e Yoshitake (2004) confirmam este cenário: 

 

“Um estudo sobre o controle e a informação contábil nas pequenas 
empresas da cidade de Formiga, Minas Gerais, evidenciou que as 
pequenas empresas não utilizam as demonstrações financeiras 
produzidas pela contabilidade, possivelmente porque essas não 
retratam a realidade, devido ao receio dos empresários em onerar a 
carga tributária. Além disso, o estudo revelou que os pequenos 
empresários associam a contabilidade com a legislação tributária, 
cujas alterações, conforme a maioria das empresas representa a 
principal informação gerada pela contabilidade.” 

 

Por outro lado, existe uma corrente de pesquisadores que defendem a 

importância dos controles de gestão e sua utilização para a gestão empresarial, pois 

através dela que muitos usuários se apoiarão de informações econômicas, 

financeiras e contábeis para o seu processo decisório, bem como para a consecução 

dos negócios. 

 

Gomes e Salas (2001, p.23), afirmam que as organizações se desenvolvem 

num contexto social caracterizado por fortes mudanças e grande competitividade, 

sendo fundamental ter as informações internas e externas para adaptar o controle 

estratégico: “controle estratégico é aquele que está orientado à manutenção e a 

melhoria contínua da posição competitiva da empresa”. 

 

Imoniana (2001, p.94), afirma que os processos de controles estão presentes 

em um ambiente de controle que compreende redes de funções interativas e 

segregadas de forma lógica e estruturadas. 

 

O presente trabalho pesquisa a relação entre empresas que adotam controles 

gerenciais no dia a dia, bem como a continuidade destas empresas. Porém, não é 

possível afirmar que a utilização dos controles gerenciais será fator determinante 

para a continuidade de uma empresa, já que existem diversos outros fatores 

relacionados ao sucesso de uma empresa. Baseado em pesquisas realizadas por 

Bedê (2005), a taxa de mortalidade das empresas é justificada pela má 

administração.  
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É evidente que qualquer relação de organização eficaz e organizada com 

acesso às informações gerenciais terão melhor desempenho econômico, porém o 

nível de controle de gestão deverá ser focado no processo de tomada de decisão. 

 

De nada serviriam os controles se o processo decisório é centralizado em 

determinadas pessoas sem que as decisões não estejam associadas aos controles 

gerenciais. Fator muito comum em empresas familiares, cujas decisões são 

centralizadas, principalmente na figura do sócio fundador. Este grau de decisão deve 

ser ressaltado pelos gestores de uma organização como fundamental para a 

continuidade de seus negócios.  

 

1.1 Definição do Problema 
 

O problema que se expõe é a descontinuidade das atividades 

organizacionais, onde muitas empresas encerram seu ciclo de vida de forma 

precoce, o que traz reflexos negativos e demonstra uma grande falta de capacidade 

de se administrar uma empresa. 

 

Mas quais seriam os motivos que levam uma empresa a encerrar suas 

atividades? 

 

O cenário das pesquisas realizadas por Bedê (2005, p. 16), conforme se 

percebe no gráfico 1, mostra que a taxa de mortalidade é preocupante e que a 

tendência das organizações é encerrar suas atividades antes dos seus primeiros 

cinco anos de existência. 

Gráfico 1 - Taxa de Mortalidade 

 
Fonte: Bedê (2005, p.16) 
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Nesta pesquisa coordenada por Bedê são apontados vários fatores que 

influenciaram nesta taxa de mortalidade, entre elas podem ser citadas: a alta carga 

tributária, a falta de conhecimento e de planejamento administrativo, dificuldade para 

se obter crédito financeiro, juros bancários elevados, burocracia em órgãos públicos 

e diversas legislações que se alteram constantemente, além de problemas de 

relacionamento entre sócios ou mesmo falecimento de um dos sócios são alguns 

itens citados como causas para a mortalidade de pequenas e médias empresas. 

 

Dentre as razões já identificadas, percebe-se junto ás pequenas e médias 

empresas a necessidade de melhor planejarem suas atividades, atentando 

principalmente aos erros recorrentes, pois o acúmulo dos mesmos ocasiona sua 

descontinuidade. 

 

É por esta razão que muitos pesquisadores dedicam-se ao estudo das 

pequenas e médias empresas cujo enfoque é estudar a relação entre o uso dos 

controles gerenciais e a continuidade de uma empresa. 

 

No campo da Administração e da gestão empresarial é possível prever ou 

identificar que a empresa está seguindo para um caminho que a conduzirá a 

mortalidade, devendo assim, seu gestor ou sócios identificarem estes problemas 

evitando o seu encerramento. 

 

Através do problema identificado, surgirão vários conceitos administrativos 

que servirão para colaborar com a boa gestão empresarial, entre elas o uso de 

controles de gestão que possam acompanhar e gerenciar as atividades realizadas e 

principalmente os resultados obtidos. 

 

Quando se estuda pequenas e médias empresas, percebe-se ausência de 

controles principalmente no campo da Contabilidade onde muitos gestores não 

utilizam como ferramenta gerencial e sim como cumprimento de obrigações fiscais e 

acessórias (BIO, 1985; ASSAF NETO, 1997; SOARES, 1998; RESKE FILHO, 2000; 

ZANOTELLI, 2001). 
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Se este cenário de falta de controles de gestão é presente no dia a dia das 

pequenas e médias empresas, talvez seja possível questionar porque a razão da 

alta taxa de mortalidade entre essas empresas.  

 

Diante desta problemática, surgem as seguintes questões: 

 

a. Existe alguma relação entre o uso dos controles gerenciais e a 

continuidade das empresas? 

b. Quais os principais controles de gestão aplicáveis para as pequenas e 

médias empresas?  

 

1.2 Objetivo da Pesquisa 
 

Como objetivo principal deste trabalho, estuda-se a relação entre o uso de 

controles de gestão com a continuidade das empresas, identificando através dos 

gestores quais os controles de gestão mais utilizados para a sobrevivência de uma 

pequena e média empresa. 

 

Essas empresas estão localizadas nos municípios de São Bernardo do 

Campo, Santo André, São Caetano do Sul e Diadema, sendo todas classificadas 

como pequenas e médias empresas do setor de indústrias metalúrgicas. 

 

 

1.3 Objetivo Secundário 
 

Como a pesquisa aborda a questão da identificação dos controles de gestão e 

a continuidade dos negócios, é natural que se apresente um quadro conceitual de 

controles de gestão para as pequenas e médias empresas. 

 

Portanto como objetivo secundário elaborou-se um quadro dos controles mais 

utilizados por estas empresas.   
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1.4 Justificativa do Tema Escolhido 
 

A escolha deste tema é motivada pela evidenciação da aplicabilidade de 

controles e suas formas de melhorias na utilização das informações voltadas á 

gestão dos negócios, a fim de contribuir no desempenho econômico-financeiro das 

empresas. 

 

O tema aborda a questão estratégica nos campos da Administração e da 

Contabilidade e evidencia o papel do gestor nas empresas baseado sempre em 

informações relevantes e que possam refletir mecanismos de controles de gestão e 

seu grau de importância para a continuidade de uma empresa. 

 

Por se tratar de uma abordagem ampla com diversas variáveis, no final da 

pesquisa serão apresentados os principais controles utilizados pelas empresas e 

assim será possível identificar quais são os controles mais utilizados que contribuem 

para a continuidade de uma empresa. 

 

 

1.5 Demonstração de sua Importância 
 

 O grau de relevância deste trabalho é uma contribuição para o estudo das 

pequenas e médias empresas na elaboração de mecanismos de controles 

gerenciais e melhorias dos mesmos, visando maior eficiência e eficácia para os 

resultados operacionais. 

 

 Neste caso, as pequenas e médias empresas teriam uma pesquisa específica 

no item de controles de gestão com abordagem para identificar que 

independentemente do porte da empresa os conceitos de controles de gestão 

aplicados devem ser os mesmos para todas as empresas e atividades. 

 

 Por outro lado, justificativas como falta de conhecimento podem ser 

minimizadas a partir do momento em que se divulguem cada vez mais conceitos da 

Administração Moderna na área acadêmica e se aplique todos estes conhecimentos 

no mercado profissional, independentemente do porte das empresas. 
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 Atualmente com o mundo cada vez mais globalizado e informatizado, as 

informações tendem a ser cada vez mais rápidas e disponibilizadas de forma 

simultânea, o que inviabiliza que o gestor espere por relatórios ou informações para 

a tomada de decisões.  

 

 Este gestor irá buscar as informações diretamente no sistema integrado da 

empresa e avaliará na própria tela do computador. Isso já se percebe quando vamos 

emitir uma nota fiscal eletrônica, a própria escrituração contábil será on-line através 

do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. 

 

 A modernização é uma tendência que está acontecendo e revolucionando a  

forma de se administrar um negócio, as informações rápidas serão cruciais e 

necessárias para as empresas. 

 

Por fim, a análise desta relação propicia a área da Administração e da 

Controladoria um esforço contributivo, visando expandir a continuidade dos negócios 

das empresas. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA   
 

Este capítulo trata dos principais conceitos de controles envolvidos e será 

fundamental para definição e contextualização, bem como referencial para a 

condução da pesquisa. 

  

Os controles de gestão são essenciais à natureza do negócio, bem como para 

que a empresa possa obter um real conhecimento do seu estado de crescimento, 

lucratividade e cumprimento das metas estabelecidas. 

 

Dentro dos diversos conceitos de controles e de sua importância, vale 

destacar que para entendimento da pesquisa, serão classificados os controles, a 

saber: 

 

a. Controles de Prevenção: que terá a função de prevenir eventuais erros e 

identificar eventuais falhas no processo que estejam em execução; 

b. Controles de Detecção: tem a finalidade de detectar erros, fraudes e 

problemas internos ocorridos na empresa; 

c. Controles de Correção: que terá a função de garantir que os erros 

identificados sejam corrigidos, a fim de evitar maiores prejuízos fiscais, 

financeiros e econômicos à empresa.  

 

Os controles serão conceituados à pequenas e médias empresas, Uma vez 

aplicado o conceito de controle, também se faz necessário determinar a 

classificação do porte das empresas, pois quando se fala de pequenas e médias 

empresas, é importante saber quais os critérios utilizados para se classificar o porte 

ou o tamanho de uma empresa.  

 

A distinção entre pequenas e médias empresas está atrelada a diversos 

fatores que muitas vezes confundem as pessoas na forma ou nos critérios para se 

identificar se uma empresa é de pequeno ou de médio porte. Diante deste cenário, 

apresentasse as classificações estabelecidas por legislações vigentes na época. 
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“Decreto nº 5.028 de 31.03.2004 

 

Art. 1º Os valores dos limites fixados nos incisos I e II do art. 2º da Lei n o 9.841, de 

5 de outubro de 1999, passam a ser os seguintes: 

  

I - Microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita 

bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, 

setecentos e cinqüenta e cinco reais e quatorze centavos);  

 

II - Empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, 

não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 

433.755,14 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e 

quatorze centavos) e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta 

e três mil, duzentos e vinte e dois reais). 

 

Para finalizar, a mais recente mudança foi a Lei nº 11.196/05, com vigência a 

partir de 01/01/2006: 

 

“Lei nº 11.196 de 21.11.2005 

 

Art. 33. Os arts. 2º e 15 da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º (...) 

I - Microempresa a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita 

bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

II - Empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-

calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 

Apesar das legislações citadas, paira a dúvida sobre qual o contexto e o 

campo de atuação, ou mesmo a dificuldade em entender sobre toda esta 
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complexidade de informações, a fim de facilitar o contexto desta abordagem é 

proposto um pequeno quadro resumo, conforme a tabela 1, identificando o porte das 

empresas de acordo com o seu faturamento. 

 

Tabela 1- Classificação Porte Empresarial – Faturamento 
 

Classificação 
porte:  

Micro 
Empresa Pequeno Porte 

Fundamento Legal Receita Bruta Anual 

Fiscais / 
Tributários 

até R$ 
240.000,00 

de R$ 
240.000,01 

Lei 11.196/05 de 
21/11/05 

até R$ 
2.400.000,00 

Junta Comercial  
até R$ 

433.755,14 

de R$ 
433.755,15 

Decreto 5.028/04 de 
31/03/04 

até R$ 
2.133.222,00 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

 

Outro critério comum utilizado pelas empresas é a sua classificação de acordo 

com a sua atividade e o número de colaboradores envolvidos em seu processo de 

desenvolvimento de renda e sustentabilidade. A tabela 2 é utilizada pelo Sebrae/SP: 

 

Tabela 2 - Porte Empresarial – Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, o pesquisador entende que a classificação das pequenas e 

médias empresas está baseada na legislação tributária, classificando a micro 

Porte/ Setor 
Indústria 

Comércio e 
Serviços 

Microempresas até 19 até 9  
Empresas de Pequeno Porte de 20 a 99 de 10 a 49 

Médias de 100 a 499 de 50 a 99 
Grandes acima de 500 acima de 100 

   
 
Fonte: Adaptado pelo autor 
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empresa com um faturamento bruto anual de até R$ 240.000,00 (Duzentos e 

Quarenta Mil Reais), uma empresa de pequeno porte com um faturamento bruto 

anual de até R$ 2.400.000,00 (Dois Milhões e Quatrocentos Mil Reais) e uma média 

empresa com um faturamento bruto anual de até R$ 24.000.000,00 (Vinte e Quatro 

Milhões de Reais). 

 

 Quanto ao número de colaboradores segue a proposta para o setor industrial: 

 

• Micro empresa com até 19 colaboradores; 

• Pequeno porte com até 99 colaboradores; 

• Médio porte com até 499 colaboradores. 

 

Portanto, através das definições acima de controles e de porte empresarial, 

apresenta-se a seguir um referencial teórico do assunto para dar suporte aos 

conceitos estabelecidos. 

 
 
2.1 Conceito de Controle 
 

O controle é a maneira de garantir que as práticas administrativas estão 

sendo executadas dentro das políticas da empresa, podendo assim corrigir 

eventuais falhas ou desvios que possam estar ocorrendo no fluxo operacional, 

partindo de um procedimento padronizado já existente para que seja verificada a sua 

igualdade. 

 

Gomes e Salas (2001, p.22), assim o definem:  

 

“O controle, seja muito ou pouco formalizado, é fundamental para 
assegurar que as atividades de uma empresa se realizem de forma 
desejada pelos membros da organização e contribuam para a 
manutenção e melhoria da posição competitiva e a consecução das 
estratégias, planos, programas e operações, consentâneos com as 
necessidades identificadas pelos clientes. Para alcançar estes 
objetivos, a administração se assegura de obter a informação e 
influenciar o comportamento das pessoas para atuar sobre as 
variáveis internas e externas de que depende o funcionamento da 
organização”. 
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Neste mesmo contexto, Gomes e Salas (2001, p.116), afirmam que as 

organizações se desenvolvem num contexto social caracterizado por fortes 

mudanças e de grande competitividade, sendo fundamental ter a informação tanto 

interna como externa, para adaptar o controle estratégico: “controle estratégico é 

aquele que está orientado à manutenção e a melhoria contínua da posição 

competitiva da empresa”. 

 

 

2.2 Controle Interno 
 

Os controles internos aparecem como conseqüência da definição de controle, 

já que para uma empresa ser controlada, faz-se necessário definir e apresentar os 

tipos de controles. 

 

Várias definições podem ser apresentadas como controle interno, 

principalmente dentro do campo da Auditoria, onde essa prática é muito comum. 

Sendo assim, Boyton, Johnson e Kell (2002, p. 319-320) apresentam um breve 

relato sobre a definição deste conceito. Em 1947, uma publicação do AICPA 

intitulada Internal Control registrava que os seguintes fatores contribuíam para a 

importante crescente de controles internos: 

 
� Complexidade das informações diante do crescimento dos 
trabalhos a serem executados, sendo necessário recorrer a diversos 
relatórios para garantir controles eficazes; 
� Existência de um bom sistema de controles internos 
proporcionavam procedimentos para reduzir erros e irregularidades; 
� Limitações econômicas impediam os trabalhos da auditoria, 
devido ao seu alto custo operacional. 
Em 1977, a Lei de Práticas Anticorrupção no Exterior (Foreign 
Corrupt Pratices Act – FCPA), determinou que as empresas fossem 
obrigadas a obedecer a determinadas práticas anticorrupção e a 
exigências de natureza contábil, entre eles a manutenção de um 
sistema de controle interno. 
Em 1985, foi criada, nos Estados Unidos, a National Commission on 
Fraudulent Financial Reporting (Comissão Nacional sobre Fraudes 
em Relatórios Financeiros), com o objetivo de estudar as causas da 
ocorrência de fraudes corporativas. 
Por fim em 1992, aquela Comissão de trabalho, passou a ser 
chamada de COSO – Committe of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (Comitê das Organizações Patrocinadoras da 
Comissão Treadway), que era formado por representantes da: 
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� AICPA – American Institute os Certified Public Accounts 
(Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados);  
� AAA – American Accounting Association  (Associação 
Americana de Contadores); 
� FEI – Financial Executives Institute (Instituto dos Executivos 
Financeiros); 
� IIA – Institute of Internal Auditors (Instituto dos Auditores 
Internos); 
� IMA – Institute of Management Accountants (Instituto dos 
Contadores Gerenciais) 
Desse valioso trabalho, apresentou-se duas principais finalidades: 
a. Estabelecer uma única definição de controles internos que 
atendesse às necessidades de diferentes interessados; 
b. Fornecer um padrão contra o qual empresas e outras entidades 
pudessem avaliar seus sistemas de controles e determinar como 
poderiam aperfeiçoá-los. 

 

Portanto, definiu-se controle interno, como: “Controle Interno compreende o 

plano de organização e o conjunto dos métodos e medidas adotadas na empresa 

para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, 

desenvolver a eficiência nas operações e obedecer às políticas administrativas 

determinadas pela direção executiva”. 

  

 Migliavacca (2002, p.17) também traz um conceito de controle interno: 

 

 “ define-se como o planejamento organizacional e todos os métodos 
e procedimentos adotados dentro de uma empresa, a fim de 
salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte dos 
dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a 
aderência às políticas definidas pela direção”. 

 

 O mesmo autor ainda defende que os controles internos devem ser 

administrativos e contábeis a fim de interagirem com as atividades operacionais e, 

conseqüentemente, oferecerem informações aos seus gestores. 

 

 Os controles estão assim agrupados, Migliavacca (2002, p. 18): 

  

“Controles administrativos incluem, mas não se limitam, ao 
planejamento organizacional, procedimentos e registros que se 
referem aos processos de decisão ligados a autorização de 
transações pela administração. Essa autorização sendo uma função 
gerencial associada diretamente à responsabilidade de atingir os 
objetivos da organização, e sendo o ponto inicial para estabelecer 
controles contábeis sobre as transações”. 
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“Controles contábeis são compostos pelo plano organizacional, 
procedimentos e registros que se referem à salvaguarda dos ativos e 
à veracidade dos registros financeiros, e conseqüentemente são 
desenhados para prover um certo nível de certeza de que”: 
a. As transações contábeis sejam executadas de acordo com as 
autorizações da administração; b. As transações sejam registradas a 
fim de: (1) permitir a preparação de relatórios financeiros em 
conformidade aos princípios contábeis geralmente aceitos ou outros 
critérios aplicáveis a esses relatórios, e (2) manter controles sobre os 
ativos da empresa. c. O acesso aos ativos da empresa só seja 
permitido de acordo com a autorização da administração. d. Os 
registros contábeis dos ativos sejam comparados com sua existência 
física em intervalos razoáveis e que ação apropriada seja tomada a 
respeito de eventuais diferenças.” 

 
 

2.3 Sistemas de Controle Interno 
 

Imoniana (2008, p. 5), afirma: 

 

“ que o sistema de  controle de gestão compreende as atividades 
interatuantes, implementadas pela alta administração, que visam 
monitorar diretamente e/ou de forma independente o cumprimento 
dos itens contemplados nos planos operacionais para um horizonte 
maior, o que leva a adotar as melhores estratégias para a 
sustentação dos negócios”. 

 

 

O autor cita ainda (2001, p. 94-95), que os processos de controles internos 

estão presentes em um ambiente de controle que compreende redes de funções 

interativas e segregadas de forma lógica e estruturadas. 

 

Os processos contábeis e de controles internos são implementados, de forma 

que neste ambiente haja: 

 

a. Grau de conscientização sobre controles internos; 
b. Filosofia e estilo da alta gerência; 
c. Segregação das funções; 
d. Espírito de compromisso; 
e. Estrutura organizacional; 
f. Transgressão dos controles pela alta administração; 
g. Política e competência do pessoal; 
h. Proteção dos ativos e o registro do mesmo; 
i. Influência de fatores internos e externos. 
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Os ambientes de controle devem ser monitorados e estabeler pontos de 

controle, com o objetivo de não comprometer o trabalho de auditoria. Boynton, 

Johnson e Kell (2002, p. 341), definem monitoração como um processo que avalia a 

qualidade do desempenho dos controles internos ao longo do tempo. Envolvendo a 

avaliação do desenho e da tempestividade de operação dos controles e a tomada de 

ações corretivas. 

 

Imoniana (2001, p.97-99) apresenta as características de um Sistema de 

Controle Interno, como aspectos fundamentais de Controles Internos: 

 

I.Controles Básicos;  
São os controles que demonstram que as transações contábeis, 
econômicas e financeiras foram realizadas de forma íntegras. 
Portanto, devem estar amparadas por: 
a. Segregação das funções na execução operacional, custódia e 
a contabilização; b. Sistema de delegação de responsabilidades, de 
autorizações e de aprovações; c. Sistema de registro de contas; d. 
Comprovação da veracidade das informações contábeis, econômicas 
e financeiras; e. Prevenção de fraudes, e no caso de ocorrência das 
mesmas, possibilidade de descobri-las o mais rápido 
possível;Localização de erros e desperdícios; f. Estimular a eficiência 
do pessoal. 

II. Controles de Existência 
Este controle visa a eliminação de acúmulos ou gargalos 
operacionais que amarram os fluxos das atividades diárias, 
provocando atrasos e perda de produtividade. 

III.Controles de Precisão 
Nesta etapa, o sistema orientará quanto a tempestividade, ou seja, 
que os lançamentos contábeis sejam registrados de acordo com seu 
fato gerador, respeitando a data da operação. 

IV.Controles de Autorização 
Este controle tem como objetivo documentar a responsabilidade sob  
qual a transação for originada e consumada. 

V.Controles de Salvaguarda 
O controle de salvaguardar os ativos, existe para proteger de forma 
eficiente os aspectos vitais do negócio. Esse controle é 
implementado de forma a prevenir que ativos móveis e valiosos 
recebidos ou produzidos sejam perdidos ou roubados. 

VI. Controles de Processamento 
Os controles de processamento compreendem a utilização de 
software, onde recursos lógicos e de aritmética são processados no 
computador até a emissão de relatórios gerenciais. 
 
 

 O autor Migliavacca (2002, p. 20-21) sustenta que os controles internos são 

importantes para: “a salvaguarda dos seus ativos, o desenvolvimento de seus 
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negócios e conseqüentemente ao resultado de suas operações, adicionando valor à 

entidade”. 

 

a. Salvaguarda dos ativos: “Por intermédio de procedimentos de 
controles determinados pela direção, a empresa procura proteger 
seus ativos de eventuais roubos, perdas, uso indiscriminado ou 
danos morais (conceito e imagem da empresa)”. b. 
Desenvolvimento de negócios: “A administração precisa de um 
sistema de controle interno que permita agir com maior rapidez e 
segurança possível nas tomadas de decisões (....), devendo prever a 
identificação imediata dos fatores internos e externos que podem ter 
efeitos significativos sobre os negócios da empresa e a análise e 
avaliação de como esses fatores podem afetar as operações, 
lucratividade, ativos e passivos e o futuro da empresa”. c. Resultado 
das operações: “Pode ser positivo e crescente, se o controle interno 
fornecer a administração, em tempo hábil, informações que 
possibilitem o aproveitamento de todas as oportunidades de bons 
negócios, redução de custo e aumento do nível de confiança dos 
clientes e funcionários da empresa.” 
 

 

2.4 Controle de Gestão 
 

Anthony e Govindaranjan (2006, p.34), abordam o assunto como o processo 

em que executivos se interagem influenciando outros membros da organização para 

que se envolvam e obedeçam as estratégias da organização. 

 

Gomes e Salas (2001, p. 39-41) afirmam que:  

 

“O controle gerencial é o conjunto da formulação das estratégias e 
dos controles de tarefas, distinguindo cada uma das etapas, onde, 
formulação das estratégias é o processo pelo qual são decididos os 
objetivos e as formas para alcançar estes objetivos e o controle das 
tarefas como o processo de assegurar que as tarefas sejam 
cumpridas de forma eficaz e eficiente”. 

 

As atividades do controle gerencial podem ser apresentadas como um ciclo, 

havendo uma grande integração para que ocorram, essas atividades são: 

 

1. Planejamento do que a organização deve fazer; 

2. Coordenar as diversas atividades da organização; 

3. Comunicação das informações nos diversos níveis da organização; 

4. Avaliar a informação; 
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5. Tomar uma decisão; 

6. Influenciar as pessoas para que alterem seu comportamento. 

 

Flamholtz (1979) apud Gomes e Salas (2001, p. 41), afirma “a deficiência dos 

sistemas de controle de gestão pode ser causada pelo entendimento inadequado da 

natureza do controle organizacional ou por falta de conhecimento acerca do que seja 

um sistema de controle eficaz”. 

 

 Sendo assim, o sistema de controle é definido como uma série de 

mecanismos projetados para aumentar a probabilidade das pessoas se 

comportarem de modo a alcançar os objetivos da organização, mas influenciá-las a 

agirem de forma consistente com os objetivos da organização. Infelizmente a 

congruência total dificilmente será alcançada, logo, o principal objetivo do sistema é 

aumentar o grau de goal congruence. 

 

Entende-se que o processo de controle de gestão é um ciclo e pode ser mais 

bem representado por um ciclo, já que os controles de gestão são elementos de 

suporte e de apoio ao direcionamento aos gestores, informando quais comandos 

podem ser direcionados para a concretização das tarefas e das metas anteriormente 

estabelecidas. E como ferramenta de suporte para avaliar o andamento do processo 

da operação, podendo ser ajustado constantemente e ao final do processo que haja 

feed back com o intuito de melhorias no processo de elaboração, execução e 

conclusão das atividades de uma empresa. 

 

 O modelo da figura 1 ilustra como funciona o controle de gestão, pois a 

função do gerente é de planejar uma atividade, focar no seu objetivo específico e 

coordenar a atividade a ser executada. Dentro destas atividades que irão ocorrer 

simultaneamente, tomará decisões com base no andamento de seus trabalhos e 

resultados esperados. Após a análise dos resultados obtidos, é natural que sejam 

avaliadas eventuais falhas no processo executado e destacado os êxitos obtidos e 

finalmente, por ser um trabalho em conjunto, os retornos dos feedbacks devem 

servir como incentivo para corrigir as falhas individuais ou coletivas. como também 

para reconhecer e valorizar um bom trabalho realizado.   
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                           Figura 1 – Ciclo de Controle de Gestão 

                                Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Através deste ciclo também é possível controlar se toda a operação foi bem 

realizada e garantir a qualidade dos processos de forma que cada tarefa seja 

cumprida. 

 

2.5 Características de Modelos de Controle de Gestão 
 

Alguns aspectos serão determinantes para o uso de controles gerenciais em 

uma organização devendo ser levado em consideração sua dimensão, relação de 

propriedade, cultura organizacional, estilo de gestão dos gerentes, relações 

interpessoais, grau de descentralização, formalização das atividades, grau de 

conhecimento do gestor. 

 

Neste sentido, Gomes e Salas (2001, p.57-60), abordam que os controles 

organizacionais são divididos em quatro grupos: “Controle Familiar; Controle 

Burocrático; Controle por Resultados; Controle ad-hoc” 

 

a. Controle Familiar 

 

Este tipo de controle é utilizado em empresas em que a menor dimensão ou a 

estabilidade do contexto social facilitam um controle mais informal. Geralmente é 

uma empresa familiar ou com características de uma família, com grande ênfase nas 

relações pessoais, liderança de um pai, um fundador. 
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Neste tipo de controle de gestão, a administração é extremamente 

centralizada, com limitada descentralização o que reduz a necessidade de controles, 

não se importando muito com os mecanismos formais e aos sistemas de controle 

financeiro, pois a cultura organizacional promove um estilo de lealdade e confiança. 

 

As limitações deste sistema de controle ocorrem quando a empresa se volta a 

um cenário mais competitivo, surgindo ameaças a figura do líder, como em casos de 

sucessão ou conflitos de interesses entre sócios e gerentes. 

 

 

b. Controle Burocrático 

 

Este tipo de controle é próprio em ambientes pouco competitivos e de 

organizações de grande porte, fortemente centralizadas, e normalmente, fechadas 

para o exterior. 

 

O controle através de normas e regulamentos é extremamente rigoroso, com 

uma estrutura funcional muito grande, com acentuada distância hierárquica entre os 

diferentes níveis de poder, limitada orientação ao mercado e com ênfase à fidelidade 

e a estabilidade, com centralização das decisões. 

 

Neste tipo de controle, prevalece a resistência a mudanças e 

conseqüentemente a perda de motivação e dos objetivos específicos da 

organização, já que não há envolvimento entre as pessoas. 

 

 

c. Controle por Resultados  

 

Este tipo de controle costuma existir em ambientes competitivos,  baseado em 

sistemas de controles financeiros, com elevado grau de descentralização, 

estabelecendo objetivos por centros de responsabilidades e os resultados são 

avaliados de acordo com os resultados apresentados. 
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Com a descentralização, aumenta o grau de autonomia, o que 

conseqüentemente, aumenta a necessidade de controles gerenciais. Porém a 

diferença deste sistema de controle ao do controle burocrático é que este sistema de 

controle é mais abrangente do que apenas informações contábeis. Estes sistemas 

abordam aspectos de gestão ligados a performance de resultados. 

 

Este controle por Centros de Responsabilidade, será abordado no decorrer do 

trabalho de pesquisa. 

 

d. Controle ad-hoc 

 

Por fim, este controle se baseia na utilização de mecanismos não formais que 

promovam o autocontrole. Ocorrendo em ambientes muito dinâmicos e de grande 

complexidade. 

 

Encontrado em organizações de cultura descentralizada, com limitada 

utilização de medidas financeiras e ausência de formalização de procedimentos e 

processos internos. 

 

 Os controles citados por Gomes e Salas (2001) é representado através da 

Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 - Tipologia de Controle Organizacional 
        

Dimensão  Contexto Social 

Pequena  

Local Internacional 
Centralizada Descentralizada 

Controle Familiar Controle ad-hoc 
Limitada Formalização Pouca Formalização 

Grande 
Centralizada Descentralizada 

Controle Burocrático Controle por Resultados 
Elevada Formalização Grande Formalização 

        
Fonte:  Gomes e Salas (2001, p. 60)   
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2.6 Outros Modelos de Controle de Gestão 

 

Os modelos até aqui apresentados variam de acordo com a visão e forma de 

atuação dos gestores em cada organização, sendo assim, apresenta-se outro 

modelo de estratégia de controle de gestão empresarial. 

 

No quadro 2, será apresentado por Imoniana (2007, p. 123) no qual reuniu 

vários autores e trabalhos já realizados para apresentar modelos de acordo com as 

formas de atuação de um gestor. 

 

Segundo Imoniana (2007, p. 124):  

 

 “no modelo de controle estratégico, a comunicação é a mais 
importante ferramenta de controle organizacional, pois atribui aos 
comunicadores objetivos múltiplos, ou seja, atingir os usuários com 
informações em tempo hábil proporcionando-lhes condições para 
tomada de decisões corretas”. 

 

No campo da teoria das organizações, é comum estudos sobre o 

comportamento humano e as estratégias organizacionais, o autor entende que 

esses estudos direcionam dentro da amplitude organizacional, os principais 

mecanismos de controle em uma organização e determinam as formas de atuação 

junto aos seus clientes internos e externos e também com o mercado competitivo. 

 

Dentro deste campo de estudo, as diversidades são ainda maiores quando 

relacionamos o comportamento humano e a gestão de pessoas, portanto, dentro 

deste objeto de estudo, o autor se limitou ao estudo estratégico empresarial através 

dos controles gerenciais. 

 

Nesta mesma linha de raciocínio pode-se citar novamente Imoniana (2007, p. 

124 e 125), cujo pensamento é voltado para a área de controles de gestão, mas que 

faz referência a autores do campo organizacional. Sendo assim, ele cita alguns 

modelos de controle de gestão: 
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“Os modelos podem ser classificados em três: (a) direto e 
completamente intrusivo; (b) burocrático – menos intrusivo; e (c) não 
intrusivo – com controle das premissas cognitivas”. 
“identifica também três tipos de mecanismos de coordenação e 
controle: (a) supervisão direta; (b) padronização de comportamento, 
resultados e habilidades; e (c) ajustamento mútuo” 

 

Imoniana (2007, p. 125 a p. 130), apresenta um modelo de controles 

estratégicos, a saber: 

 

a. Modelo Reativo;  

b. Modelo Proativo; 

c. Modelo Coativo; 

 

No modelo reativo, faz-se uma analogia a uma serpente Naja Pallida, cujo 

animal feroz somente ataca ou reage ao ser provocado. Apesar de ser 

extremamente poderosa e venenosa. 

 

 No modelo proativo, faz-se referência a Onça Pintada, com grande 

capacidade de adaptação ao ambiente e as mudanças e de comando diante dos 

riscos e imprevistos que possam surgir. Porém percebe-se certa distância entre 

outras espécies. 

 

 Por fim, no modelo coativo, é citado o Macaco Babuíno, cuja característica 

principal é a sua qualidade de trabalhar em equipe, divisão de tarefas e 

responsabilidades e também de identificação do papel de um líder. 

 

 Com base nesses conceitos, Imoniana (2007, p. 133) afirma que: 

 

“Independentemente dos modelos de controles estratégicos 
implementados, os processos de gestão que documentam as 
atividades econômicas e financeiras por meio de sistemas de 
contabilidade integrados, hoje caracterizados como Enterprise 
Resource  Planning (ERP), alinhados a sua estratégia tendem a 
proporcionar a informação de melhor qualidade para a tomada de 
decisão, gerando os relatórios em tempo hábil, e se traduzem em 
dados valiosos aos stakeholders ou seja, um resultado de uma 
estrutura condizente que se posicionou de forma competitiva no 
mundo dos negócios”. 
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 Enfim, como o intuito é proporcionar os controles voltados a gestão e as 

decisões de seus gestores, apresenta-se a seguir um comparativo entre os modelos 

de estratégia, citados por Imoniana (2007). 
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Quadro 2 - Comparativo de Modelos de Estratégia e Controles de Gestão 
Empresarial 

Características Reativo Proativo Coativo 
Simbologia Naja Pallida Onça Pintada Macaco Babuíno 

Porte 
Empresarial 

Pequenas 
Médias e 
Grandes Organizações 

Organizações Organizações Multinacionais 
      

Poder 

    
Hierárquico com 

100%  
  Horizontal de comprometimento 

Hierárquico Menor Hierarquia Estrategicamente  
Vertical Flexibilidade nas Horizontal 

Ambiente disputa 
Decisões 

Gerenciais Decisão de Cima 
    para Baixo (Pirâmide) 
      

Processo 
Decisório 

    Respostas Imediatas 
Lento Mais Rápido Dinamismo e  
Falhas 

Operacionais Mais Complexos Grande Flexibilidade 

Cargos bem  
Planejamento 

das 
Resultados 

Programáveis 
estabelecidos Atividades com ênfase na  

    liderança 
      

Controles de 
Gestão 

Falta de 
parâmetros Controles mais Controles muito bem 

de controle eficientes definidos e funcionais 
 Fonte: Elaborado pelo autor - Adaptado Imoniana (2007) 
 

 

2.7 Mecanismos de Controles de Gestão 
 

Os mecanismos de controles são citados por diversos autores como sistemas 

ou métodos de apoio na condução e manutenção das atividades empresariais, 

podendo ser uma maneira de garantir que a entidade tenha sua continuidade num 

rumo anteriormente pré-estabelecido os quais são apresentados a seguir: 
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Campiglia e Campiglia (1995, p.11) argumentam que o controle, em uma 

perspectiva de gestão: “deve ser entendido como o conjunto de informações e de 

ações cujo objetivo é manter o curso das operações dentro de um rumo desejado”.  

 

Stoner e Freemam (1999, p.33), destacam a necessidade de se obter 

informações tanto internas como externas pela própria natureza empresarial: “Os 

controles gerenciais permitem que os administradores vejam a organização como 

um todo e como parte de um sistema maior, o ambiente externo”. 

 

Mosimann e Fisch (1999, p.36) afirmam que: “cada área da empresa tem um 

processo de gestão, também denominado processo decisório, pois é em cada etapa 

desse processo que as decisões são tomadas”. 

 

 Além de mecanismos e sistemas de controles, a ciência contábil, utilizada 

como ferramenta de avaliação patrimonial, econômica e financeira, nas empresas, 

também é citada como forma segura de se controlar e avaliar as empresas. 

 

“Ciência responsável por todo o processo de mensuração, registro e 
comunicação dos fatos que envolvem a atividade empresarial 
(Carvalho e Nakagawa, 2004), tem como principal função suprir de 
informação relevante os gestores, a fim de capacitá-los a alcançar os 
objetivos da organização com o uso eficiente de seus recursos 
(BEUREN, 2002).” 

 

 

Os autores Stroeher e Freitas (2008b, p. 8) afirmam que as pequenas 

empresas se distinguem por características das grandes empresas, não podendo ser 

comparadas diretamente, além de apresentarem algumas dificuldades quanto a 

informações contábeis e gerenciais. A pesquisa apresentada pelos autores aborda a 

o uso de informações contábeis na abordagem gerencial e cita outros autores em 

sua pesquisa, a saber: 

 

Segundo Oliveira, Muller e Nakamura (2000): 

 

“ na maioria das organizações, em razão principalmente da influência 
fiscal, ocorrem distorções relevantes nas informações contábeis. As 
demonstrações contábeis tornaram-se de difícil entendimento 
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gerencial. É perceptível a imagem, principalmente nas pequenas 
empresas, de algo que existe somente para o atendimento das 
exigências fiscais, ficando relegado, ao segundo plano, o 
atendimento das necessidades da gestão dos negócios.” 

 

 Outro ponto crítico ao campo da Contabilidade é a dificuldade de 

entendimento por parte de alguns usuários. 

 

Para Carvalho e Nakagawa (2004): 

 

 “a maioria dos Relatórios Contábeis apresentados hoje está 
engessada, além de ser altamente influenciado pelas legislações 
fiscais, fato que dificulta a apresentação das informações gerenciais 
necessárias. Ainda para os autores, outro fator que dificulta o seu 
processo de elaboração é a diversidade de usuários.” 
 
 

 Conforme citado pelos autores acima, a Contabilidade acaba sendo uma 

mera formalidade fiscal e não uma ferramenta de gestão empresarial. 

 

Segundo Costa e Yoshitake, 2004): 

 

“evidenciou que as pequenas empresas não utilizam as 
demonstrações financeiras produzidas pela contabilidade, 
possivelmente porque essas não retratam a realidade, devido ao 
receio dos empresários em onerar a carga tributária. Além disso, o 
estudo revelou que os pequenos empresários associam a 
contabilidade com a legislação tributária, cujas alterações, conforme 
a maioria das empresas representa a principal informação gerada 
pela contabilidade.” 

   

  

 Neste capítulo, pode-se observar a importância que os controles têm nas 

empresas, seja para fins de prevenção e detecção de erros, bem como para 

correção de problemas. Apesar da Contabilidade não ser aplicada como ferramenta 

gerencial, vimos em algumas pesquisas anteriormente realizadas que deve-se 

avaliar a possibilidade da Contabilidade ser uma ferramenta estratégica e gerencial 

dos empresários para análise da situação patrimonial da empresa. 
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3 CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS 
  

Neste capítulo, o principal conceito a ser abordado é indicado pela 

terminologia em inglês “going concern” que pode ser traduzido da seguinte forma: 

 

•  Uma empresa deve buscar sua continuidade por prazo indeterminado 

até que se prove o contrário. 

  

Desta mesma maneira a Contabilidade atua como ciência que avalia e estuda 

o patrimônio das empresas e têm um papel fundamental de participação num 

contexto de continuidade dos negócios. 

 

O Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução No. 785/95 traz 

de maneira muita clara a importância da Contabilidade e sua função e conceito, a 

saber: 

 

“A Contabilidade, na sua condição de ciência social, cujo objeto é o 
Patrimônio, busca, por meio da apreensão, da quantificação, da 
classificação, do registro, da eventual sumarização, da 
demonstração, da análise e relato das mutações sofridas pelo 
patrimônio da Entidade particularizada, a geração de informações 
quantitativas e qualitativas sobre ela, expressas tanto em termos 
físicos, quanto monetários”.  

 

 Outra grande relevância deste material são os atributos da ciência Contábil, 

apresentando sua relevância para as empresas. Dentre essas características, 

destacam-se: 

 

a. Confiabilidade; 

 

A confiabilidade é atributo que faz com que o usuário aceite a informação 

contábil e a utilize como base de decisões, sendo um elemento essencial na 

relação entre a empresa e a informação. 
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b. Tempestividade; 
 
A tempestividade refere-se ao fato da informação contábil chegar aos seus 
usuários em tempo real, a fim de ser utilizada para seus fins. 
 

c. Compreensibilidade; 
 
A informação contábil deve ser apresentada sempre de forma compreensível 
aos seus usuários. 
 

d. Comparabilidade; 
 

A comparabilidade deve possibilitar ao usuário o conhecimento da evolução 
entre determinada informação em um determinado período. 
 
 
Outro órgão a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, também manifestou 

sua opinião sobre a Contabilidade, apresenta-se a seguir através da Deliberação 

CVM No. 29/86: 

“A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e 
avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e 
análises de natureza econômica, financeira, física e de 
produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização. 
Compreende-se por sistema de informação um conjunto articulado 
de dados, técnicas de acumulação, ajustes e editagens de relatórios 
que permite: a)  tratar as informações de natureza repetitiva com o 
máximo possível de relevância e o mínimo de custo; b)  dar 
condições para, através da utilização de informações primárias 
constantes do arquivo básico, juntamente com técnicas derivadas da 
própria Contabilidade e/ou outras disciplinas, fornecer relatórios de 
exceção para finalidades específicas, em oportunidades definidas ou 
não”. 

 

Abordou-se no capítulo anterior que através da Contabilidade pode-se aplicar 

os conceitos de controles de gestão e conseqüentemente dar maior embasamento a 

continuidade das atividades empresariais.  

 

O termo continuidade é bastante forte e expressivo e é citado aqui também 

com esta mesma entonação, pois tem um papel fundamental nas atividades 

empresariais que devem perdurar por prazos indeterminados.  
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Este mesmo conceito é apresentado dentro do campo da Contabilidade, 

através dos seus Princípios Contábeis, mais especificamente pelos Postulados 

Contábeis. 

 

Os postulados surgiram de conceitos básicos e são apresentados como 

elementos vitais e estruturais na ciência Contábil, foram regulamentados na 

Resolução CFC nº 750/93, como: 

 

• Postulado da Entidade 

• Postulado da Continuidade 

 

3.1 Postulados da Entidade 
  

 Entende-se que este postulado está diretamente relacionado ao estudo da 

Contabilidade e sua existência, pois quando se fala de uma organização o foco está 

em sua personalidade jurídica independentemente do seu objeto social e de seus 

fins,  principalmente diante da distinção dos entes pessoa física com pessoa jurídica. 

 

 De acordo com a Resolução CFC No. 750/93 o seu artigo 4º. afirma que: 

 

“Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da 
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da 
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos 
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma 
pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de 
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins  lucrativos. Por 
conseqüência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com 
aquele dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou 
instituição.” 

 

3.2 Postulados da Continuidade 
 

No início deste capítulo, se expôs a terminologia em inglês “going concern”, 

que pode ter sua melhor expressão através do conceito do postulado da 

continuidade, onde as entidades buscam uma continuidade das suas atividades.  
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De acordo com a Resolução CFC No. 750/93, em seu artigo 5º: 

 

“A Continuidade ou não da ENTIDADE, bem como sua vida definida 
ou provável, devem ser consideradas quando da classificação e 
avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas”. 

 

 Novamente os postulados contábeis são citados como elementos vitais para a 

existência da Contabilidade, neste sentido, o autor se apóia na relação entre a 

entidade na busca da sua continuidade. Uma vez que se extingue uma entidade, 

cessa-se também a continuidade de suas atividades e automaticamente perde-se a 

objetividade e a funcionalidade da ciência contábil. 

 

3.3 A inserção da Entidade e da Continuidade nas Pequenas e Médias 

Empresas 

 

Ao iniciar uma organização a expectativa de seus sócios é de que o negócio 

seja altamente rentável, lucrativo, que perdure por tempo indeterminado, e tenha 

continuidade no decorrer das suas atividades. 

 

 Porém no início desta pesquisa, identificou-se um grau de mortalidade muito 

alto de pequenas e médias empresas. Cientes disso, Stroeher e Freitas (2008a), 

afirmam que “se administrar é decidir, a continuidade de qualquer negócio depende 

das decisões tomadas pelos gestores dos vários níveis organizacionais dentro das 

atividades de planejamento e controle”. 

 

Logo esta interação entre os controles gerenciais e a continuidade dos 

negócios também deve ser vista nas pequenas e médias empresas a fim de garantir 

que os negócios perdurem por vários anos.  

 

 Alguns pesquisadores identificaram a ausência de controles contábeis nas 

empresas para fins gerenciais, onde Oliveira, Müller e Nakamura (2000) afirmam 

que: 

 “é perceptível a imagem, principalmente nas pequenas empresas, 
de algo que existe somente para o atendimento das exigências 
fiscais, ficando relegado, ao segundo plano, o atendimento das 
necessidades da gestão dos negócios”.  
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Diante deste cenário de pequenas e médias empresas e sua busca pela 

continuidade de seus negócios, faz-se necessário a identificação de quais os 

controles aplicáveis à estas empresas e como elas têm utilizado destes controles 

para sua gestão empresarial. Esta identificação é parte do objetivo secundário desta 

pesquisa. 

 

3.4 O Ciclo de Vida das Organizações 
 

 Uma vez apresentados os postulados contábeis como preceitos de que toda 

organização busca a continuidade de seus negócios, infelizmente, é sabido que 

algumas organizações acabam não cumprindo todo este entendimento do conceito 

de “going concern” e conseqüentemente acabam encerrando suas atividades de 

forma abrupta. 

 

 Nestes casos, pode-se dizer que as organizações são parecidas com o ser 

humano e que têm um ciclo de vida natural e que infelizmente irão um dia perecer.  

 

Todos os seres vivos estão sujeitos ao um mesmo processo evolutivo: nascer, 

desenvolver, envelhecer e morrer. Porém neste ciclo é importante identificar os 

meios para transpor esse processo com maturidade, onde os principais esforços 

devem ser fixados no sentido de permanecer por mais tempo na fase que convém 

aos anseios dos seres vivos de modo geral. Nesta mesma perspectiva Adizes (1990) 

cita que “as organizações se comparam aos organismos vivos, plantas, animais ou 

pessoas, todos vinculados a um fenômeno denominado ciclo de vida, visto que 

obedecem a um mesmo destino: nascem, crescem, envelhecem e perecem”. 

 

Segundo a metodologia desenvolvida por Adizes (1990), as organizações 

passam por fases distintas entre o seu crescimento e o envelhecimento, da mesma 

forma que os organismos vivos. Para as organizações existem essencialmente dois 

fatores que implicam nas fases de crescimento e envelhecimento, a saber: 

flexibilidade e controlabilidade. 
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As organizações, quando jovens, são consideradas bem flexíveis, embora 

nem sempre controláveis. A partir do momento que vão envelhecendo, esta situação 

se altera: a controlabilidade aumenta e a flexibilidade diminui, fato que poderá 

acarretar perda do controle organizacional. 

 

Cada fase do ciclo de vida possui particularidades específicas, que exigem 

amadurecimento por parte dos gestores, a fim de que possam conduzir a empresa 

de uma fase para outra com tranqüilidade.  

 

Adizes (1990) apresenta a divisão das fases do ciclo de vida das 

organizações em estágios, como segue: namoro, infância, toca-toca, adolescência, 

plenitude, estabilidade, aristocracia, burocracia incipiente e burocracia e morte. 

 

a) Namoro: Esta fase é considerada, o primeiro estágio no 
desenvolvimento de uma organização que ainda não nasceu, sendo, 
por enquanto, apenas uma idéia. No entanto, a meta que motiva o 
fundador deve estar focada na satisfação da necessidade do 
mercado e na criação do valor adicionado (ADIZES, 1990). 
 
 

 Assim, segundo Adizes (1990), no momento em que a idéia for colocada em 

prática, a fase do namoro chega ao fim, ou seja, há a transição para a fase seguinte, 

denominada infância. 

 

 
 b) Infância; Nesse momento, a natureza da organização modifica-
se, haja vista que o risco já foi assumido, ou seja, a organização 
deixou de ser uma idéia, constituindo-se em pessoa jurídica com 
todos os riscos inerentes ao negócio (ADIZES, 1990). 
 
 

Adizes afirma que o dinheiro passa a ser um elemento indispensável para 

pagar as contas nesta fase. Aqui, o enfoque deixa de ser apenas uma idéia para ser 

transformado em resultados que levem à satisfação das necessidades para as quais 

a empresa foi criada.  

 

 
c) Toca-toca; Neste estágio a idéia já está em funcionamento. A 
empresa já resolveu o problema de seu fluxo de caixa negativo, 
devido ao aumento nas vendas. Este é o momento em que a 
organização não está apenas sobrevivendo, mas também 
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florescendo. É a fase em que, muitas vezes, torna o fundador e a 
organização arrogantes (ADIZES, 1990). 
 
 

Segundo o autor esta fase é marcada por um crescimento acelerado da 

organização. Ao expandir-se de forma descontrolada, a empresa perde seu norte, haja vista 

que não consegue mais acompanhar seus custos, podendo, até mesmo, vender seus 

produtos abaixo do custo. Sua contabilidade não consegue informar o valor do custo da 

mercadoria vendida, tornando-se ineficaz. Se essa situação alongar-se, quanto mais a 

empresa vender, maior será o seu prejuízo.  

 

 
d) Adolescência; Este é o momento em que a empresa renasce.  
 
 

Adizes destaca que, diferente da infância, considerada seu nascimento 

físico, a organização, na adolescência, renasce longe de seu fundador. Nessa fase, 

a empresa age como um adolescente que tenta estabelecer sua independência do 

convívio familiar. Esse momento é mais difícil e mais prolongado do que o 

nascimento físico da infância. A organização adolescente tem a característica de 

estar em conflito e ser inconsistente, marcado com muitas reuniões improdutivas.  

 

 
e) Plenitude; Este é considerado o momento em que a organização 
atinge um equilíbrio de autocontrole e de flexibilidade, pois os 
envolvidos no processo sabem o que devem fazer, para onde estão 
indo e como chegar lá (ADIZES, 1990). 
 

 

 Na plenitude exige-se que a organização tenha um orçamento agressivo e 

que a discrepância entre o previsto e o real seja tolerável. A empresa possui a visão 

e a agressividade de uma organização no estágio do toca-toca, mas procura manter 

o controle e a previsibilidade da implementação adquiridos na fase da adolescência.  

 

 
 f) Estabilidade; A fase da estabilidade representa o primeiro estágio 
do envelhecimento do ciclo de vida organizacional. A organização 
ainda é considerada forte, potente, mas apresenta-se em declínio 
quanto à sua flexibilidade. O crescimento chega ao fim e a empresa 
perde o espírito de criatividade, inovação e incentivo às mudanças 
que a levaram à plenitude (ADIZES, 1990). 
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Segundo o autor, esta fase é marcada pela conquista de uma posição 

considerada estável no mercado, proporcionando uma sensação de segurança 

reconhecidamente infundada, se considerada em longo prazo.  

 
 
g) Aristocracia; Nesse estágio, há redução da flexibilidade iniciada 
na plenitude. Seus efeitos virão em longo prazo, isto é, com o 
decorrer do tempo. A habilidade em obter e produzir resultados será 
diminuída (ADIZES, 1990). 
 
 
 

Adizes (1990) salienta que a organização torna-se menos ativa e mais passiva em 

face das oportunidades em longo prazo. Em conseqüência disso, sua capacidade de 

satisfazer as prioridades em curto prazo também sofrem alteração. Os resultados obtidos 

pela empresa não decorrem do fato de ela ser considerada ativa em si mesma. As metas, 

em curto prazo, passam a ser uma norma na empresa, porque seus resultados são 

considerados garantidos.  

 

 
 h) Burocracia incipiente; Quando a organização aristocrática 
continua por muito tempo com a mesma política de repudiar 
renovações sem pensar nos resultados, a maquiagem artificial criada 
para elevar os preços acaba revertendo em resultados negativos, 
acarretando uma perda de demanda, a perda de elasticidade, a 
redução da receita. Por fim, a participação no mercado tende a 
precipitar-se em um abismo. Tem início um período denominado de 
“caça as bruxas”.(ADIZES, 1990). 
 
 
i) Burocracia e morte; Nesse estágio, a organização não consegue 
gerar recursos próprios suficientes para suprir suas necessidades.  
 
 

Segundo Adizes (1990), sua existência está ancorada no simples fato de 

existir e não no de funcionar bem. A morte é mantida a certa distância graças a 

sistemas artificiais de vida. A organização burocrática possui sistemas pouco 

funcionais, mas valoriza números; concentra-se em si mesma, sem se importar com 

o ambiente em que está inserida; não há qualquer tipo de controle; os clientes 

precisam criar mecanismos complexos como forma de abrir caminho na 

complexidade de sistemas da organização. 
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Nessa fase, as empresas não suportam qualquer tipo de mudança, mesmo 

que seja mera aquisição de tecnologia. Entretanto, a organização burocrática pode 

prolongar sua existência quando consegue funcionar alheia ao ambiente externo, 

ainda que vivendo em “estado de coma”. Assim, a verdadeira morte pode levar anos 

e só ocorre quando não existir mais compromisso das pessoas com a organização. 

 

O autor desta pesquisa entende que o ciclo de vida das organizações são 

etapas em que as mesmas precisam superar fases, e dependendo da forma de 

atuação e comando de seus gestores a organização irá atingir sua maturidade 

vivenciando cada estágio do ciclo de vida focando sempre em seus resultados e 

objetivos. 

 

Para resumir os conceitos citados de Adizes, apresenta-se no gráfico 2 a 

evolução e os estágios do ciclo de vida de uma organização: 

 

Namoro – Elaboração da Idéia 

Infância – Criação da Pessoa Jurídica, Assumir o Risco e Gerir o Fluxo Caixa 

Toca Toca – As idéias estão em funcionamento, Aumento das Vendas  

Adolescência – Descentralização Decisões, Ajustes Estrutura Organizacional 

Plenitude – Equilíbrio nos controles gerenciais, Maior Flexibilidade, Lucros 

Estabilidade – 1º. Estágio do Envelhecimento, Empresa Forte e Potente 

Aristocracia – Redução da Flexibilidade e nas Decisões 

Burocracia – Perda de Mercado, Falência 

Morte – Estado de Coma 
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Gráfico 2 – Ciclo de Vida das Organizações 

 
Fonte : Elaborado pelo autor 

 

E por fim, ainda no assunto de continuidade das pequenas e médias 

empresas, não se pode esquecer-se de suas sucessões, onde entram neste cenário 

os herdeiros e as pessoas responsáveis que irão administrá-las nos próximos anos, 

visando certamente seu sucesso, pois seu sócio fundador não encontra-se mais 

presente. 

 

3.5 Sucessão Familiar 
 

Outro assunto muito citado como causa da descontinuidade entre as 

empresas é a questão familiar e seu processo sucessório, onde na maioria das 

vezes, divergências de opiniões e conflitos de interesse, acabam sendo maiores que 

os objetivos da organização, no qual infelizmente acabam culminando para seu fim. 

 

Neste sentido, Vidigal (2000, p. 66) apresenta uma pesquisa onde apontou o 

fator determinante do sucesso das empresas, cuja sucessão familiar ocorreu de 

forma saudável, evitando assim seu encerramento de anos de vida: 
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“Determinar se existe correlação entre certos tipos de 
comportamento e a sobrevivência da empresa, tentando precisar 
quais são às práticas que levam à longevidade uma empresa 
controlada por uma família”. 

 

 O mesmo trabalho, conclui que é possível sobreviver às dificuldades desta 

transição, onde empresas de São Paulo e Rio de Janeiro, se destacam pela 

existência de mais de 100 anos ou por estarem em sua quarta geração, Vidigal 

(2000, p. 71): 

 

“Examinou-se os principais fatores que afetam a sua sobrevivência, 
analisando a correlação entre cada fator e o sucesso, este definido 
como a família tendo atingido nível adequado de satisfação no 
relacionamento família-empresa”. 
 “(...) a melhor maneira de isso acontecer é por meio de 
planejamento da herança, deixando a empresa para os filhos que 
nela trabalham”. 

 

 O processo de sucessão familiar bastante delicado e deve ser analisado com 

muita cautela. Bornhoeft e Gallo (2003, p. 60) afirmam que o processo sucessório: 

“não pode ser tratado apenas sob os aspectos puramente lógicos da administração, 

pois envolve pontos afetivos e emocionais, relacionados com a própria estrutura 

familiar”. 

 

 Na mesma linha Soares (2008) apud Westhead (2002, p. 248) afirma: 

 

 “a jornada de sucessão inicia quando a geração que está no 
controle da empresa familiar começa a se preocupar com a 
transferência de controle e o gerenciamento das responsabilidades e 
termina quando essas pessoas passam totalmente o controle dos 
negócios para a próxima geração”. 

 

 Entende-se que o processo de sucessão também é um dos fatores mais 

críticos na continuidade de uma empresa onde as empresas familiares não 

obtiveram sucesso após a segunda ou terceira geração. Percebe-se isso 

exatamente pelas divergências e conflitos de interesses entre seus sucessores. Um 

dos objetivos desta pesquisa é de identificar se a administração das empresas 

pesquisadas é de cultura organizacional familiar ou não. 
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4 VISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO DAS PME´s 
 

Neste capítulo são abordados os conceitos de planejamento e controle de 

gestão aplicados às PMEs, com o intuito de identificar conceitos fundamentais  que 

possam dar sustentabilidade e condições de atender as práticas de boa gestão e 

conseqüentemente continuidade em suas atividades. 

 

 Quando se fala em planejar, automaticamente associa-se a organizar-se e 

prevenir-se de eventuais acontecimentos que possam vir a ocorrer. Os autores 

Thompson e Strickland (2002, p. 6), afirmam: 

 

“o planejamento deve consistir principalmente da coleta de 
informações necessárias aos implementadores de estratégia, 
elaborando análises de situações circundantes, estabelecendo  e 
administrando um revisão da estratégia anual por meio da qual os 
gerentes reconsideram e refinam seus planos estratégicos 
desenvolvidos para as várias partes da empresa”. 
“eles podem fornecer dados úteis, ajudar e analisar as condições da 
indústria e da competitividade e desenvolver avaliações de 
desempenho estratégico da empresa”. 

 

 Esses mesmos autores trazem também um conceito importante relacionado a 

estratégia, chamado de vantagem competitiva. Ou seja, através de seu 

planejamento, as pequenas e médias empresas podem obter vantagens que serão 

seu diferencial e sua capacidade de superar seus principais concorrentes. 

 

 Ainda os autores Thompson e Strickland (2002, p. 153), conceituam 

vantagem competitiva, como: 

 

“Uma empresa tem vantagem competitiva sempre que tiver 
vantagem sobre as rivais para atrair os clientes e defender-se contra 
as forças competitivas. Existem muitas fontes de vantagem 
competitiva: ter o produto mais bem feito do mercado, ser capaz de 
proporcionar serviço superior ao cliente, obter custos mais baixos 
que os rivais, estar em uma localização geográfica mais conveniente, 
tecnologia patenteada, características e estilos mais atraentes para o 
comprador, menor tempo de desenvolvimento e teste de novos 
produtos, nome de marca bem conhecido e reputação, e 
proporcionar aos compradores um valor maior pelo dinheiro 
(combinação de boa qualidade, bom serviço e preço aceitável)”. 
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 Se o assunto é estratégia e vantagem competitiva, não se pode deixar de 

mencionar Porter, reconhecido mundialmente por sua visão e conhecimento nesta 

área. 

 

Abaixo uma visão do autor, (Porter, 1999, p. 47): 

 

 “Uma empresa só é capaz de superar em desempenho os 
concorrentes se conseguir estabelecer uma diferença de ganhos. Ela 
precisa proporcionar maior valor aos clientes ou gerar valor 
comparável a um custo mais baixo, ou ambos. Daí ocorre a 
aritmética da rentabilidade superior: o fornecimento de maior valor 
permite a empresa cobrar preços unitários médios mais elevados; a 
maior eficiência resulta em custos unitários médios mais baixos”. 

 

Pode-se ainda definir, eficácia operacional (EO) como o desempenho de 

atividades melhor do que os rivais. E posicionamento estratégico como o 

desempenho de atividades diferenciadas dos concorrentes. 

 

Trazendo um novo conceito dentro do campo de estratégia; - a estratégia 

competitiva -  onde o lema é ser diferente. (Porter, 1999, p. 53): “A essência da 

estratégia está nas atividades – a opção de desempenhar as atividades de forma 

diferente ou de desempenhar atividades diferentes em comparação com os rivais”. 

  

 Para se alcançar esta vantagem competitiva ou um posicionamento 

estratégico é necessário primeiramente basear-se na produção de um subconjunto 

dos produtos ou serviços de um setor, ou seja, possuir uma variedade de produtos e 

serviços que possam atender a demanda de consumo dos clientes. 

 

 O segundo ponto importante no posicionamento estratégico é a questão de 

atender as necessidades dos clientes. Sendo chamado de posicionamento baseado 

nas necessidades. 

 

 E por fim, o último posicionamento estratégico é o da segmentação dos 

clientes em razão das diferenças nas modalidades de acesso, que podem ser de 

acordo com a região da empresa ou porte empresarial. 
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 Porém, independentemente dos tipos de critérios, o posicionamento busca um 

conjunto de atividades específicas e sob medida, pois é sempre a conseqüência de 

diferenças nas atividades. 

 

 Porter (1999, p. 63), fundamenta o seu conceito sobre estratégia, onde neste 

momento pode ser definido como “Estratégia é criar uma posição exclusiva e 

valiosa, envolvendo um diferente conjunto de atividades. (...) A essência do 

posicionamento estratégico consiste em escolher atividades diferentes daquelas dos 

rivais”. 

 

Todo este enfoque se percebe num conceito fundamental em estratégia, pois 

para toda organização é importante crescer, buscar lucratividade, mas também 

manter  relação entre sustentabilidade, e compatibilidade. 

 

Porter  (1999, p.1-73) afirma que: “A compatibilidade estratégica entre muitas 

atividades é fundamental não apenas para a vantagem competitiva, mas também 

para sua sustentabilidade”. 

 
 A sustentabilidade e a continuidade das empresas são motivos constantes 

para que evoluam, afinal todas as organizações com fins lucrativos têm este mesmo 

objetivo. Saber planejar e aplicar as estratégicas focadas na continuidade é fator 

crucial para a sobrevivência de uma empresa e suas constantes melhorias. 

 

O autor afirma também: 

 

“A continuidade fomenta as melhorias nas atividades individuais e a 
compatibilidade entre as atividades, permitindo que a organização 
construa capacidades e habilidades exclusivas, amoldadas com 
exatidão à estratégia. A continuidade também reforça a identidade da 
empresa”. 
 
 

 Uma vez apresentados esses conceitos importantes para planejar e iniciar 

qualquer negócio visando ter sustentabilidade e vantagem competitiva sobre seus 

concorrentes, apresenta-se a seguir uma pesquisa na qual destaca-se a importância 
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de se realizar um planejamento e de se estudar quais os meios para alcançar a 

estratégia estabelecida. 

 

 A pesquisa citada foi realizada pelo Sebrae/SP e foi coordenada por Bedê 

(2005, p. 16), através da mesma o autor aponta alguns itens considerados como 

relevantes para uma melhor abordagem do assunto pesquisado. 

 

 Sendo assim, dentro do campo de planejamento e gestão empresarial a 

pesquisa apresenta um comparativo entre empresas encerradas e empresas em 

atividade, onde claramente se percebe que as empresas em atividade sempre 

tiverem melhor desempenho na questão de planejamento. 

  

 A metodologia aplicada foi de pesquisa de campo com base em um banco de 

dados do SEBRAE/SP com mais de 12.000 empresas entre os anos de 1999 a 

2003. Pesquisou-se também 2.000 empresas tendo como objetivo  identificar o grau 

de mortalidade das pequenas e médias empresas e suas causas para a  

mortalidade.  

 

Através destas pesquisas, pode-se obter os seguintes dados apresentados a 

seguir na tabela 3 - planejamento realizado entre empresas encerradas e empresas 

em atividade 

 

Percebe-se que os indicares das empresas em atividade são sempre maiores 

do que as empresas encerradas, confirmando-se assim a importância de um 

planejamento. 
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Tabela 3 - Planejamento das Empresas Encerradas e em Atividade 

 

  
Empresas 
Encerradas 

Empresas em 
Atividade 

Planejamento médio antes da 
abertura 5,3 meses 7,4 meses 
Ìndice médio de itens planejados 53% 55% 
Sempre aperfeiçoou produtos 73 % sim 85 % sim 
Sempre acompanhou receitas e 
despesas 67 % sim 74 % sim 
Sempre fez propaganda e 
divulgação 21 % sim 24 % sim 
Concorrência com grandes 
empresas 43 % sim 51 % sim 

 

 
 

Fonte: Sebrae/SP - Bedê (2005, p. 16)  Adaptado pelo autor 
 

Outro assunto bastante interessante e de destaque na pesquisa Sebrae/SP, é 

a abordagem junto aos empresários das empresas encerradas, na tentativa de 

identificar qual ou quais os principais fatores que levaram as empresas a encerrar 

suas atividades e não manter a continuidade de seu negócio. Bedê (2005, p. 34) 

juntamente com sua equipe, detalham os motivos alegados pelas empresas 

encerradas para o fechamento do negócio como se pode observar do gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Principais Motivos do Encerramento 

 
Fonte: Bedê (2005, p. 34), Adaptado pelo autor 
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Bedê (2005, p. 34), afirma: 

 

Destaca-se que algumas das respostas constituem faces distintas de 
um mesmo problema. Por exemplo, a falta de capital, item mais 
citado, pode estar associada ou mesmo ser uma conseqüência da 
inadimplência dos clientes, do planejamento/gestão deficientes, da 
concorrência forte ou de impostos elevados. 
Dessa forma, essa hierarquia de respostas tende a refletir mais a 
situação final a que chegou o negócio do que as efetivas causas do 
fechamento. A falta de capital parece ser mais um efeito do que uma 
causa do fechamento. Observe-se que, para as empresas que 
encerraram suas atividades, os auxílios que teriam sido mais úteis 
para evitar o fechamento são: menos encargos e impostos (31%), 
consultoria empresarial (31%), melhora da economia (30%), 
empréstimos bancários (19%) e outros tipos de ajuda (10%). Cerca 
de 3% não souberam responder a essa questão e 17% responderam 
nenhum auxílio. 

 

O gráfico 4, aborda uma indagação aos empresários das empresas que 

encerraram as atividades, sendo questionados se haveria alguma ajuda possível 

que evitaria o desfecho das atividades empresariais. Sendo assim a pesquisa 

apresentou os seguintes itens: 

 

Gráfico 4 - Ajuda Necessária para Continuar suas Atividades 

 
 Fonte: Bedê (2005, p. 34), adaptado pelo autor. 

 

Estes dados são muito significativos, pois os campos da Administração e da 

Controladoria podem se valer destas informações e aplicar os conceitos de 
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planejamento, controle e de gestão empresarial e aplicá-los juntamente às 

necessidades das pequenas e médias empresas. 

 

 Pode-se perceber também que os principais motivos citados pelos 

empresários não estão diretamente relacionados a um ou dois fatores diretos, mas 

sim a associação de vários fatores e o acúmulo desses fatores negativos acabam 

aumentando as chances do negócio não dar certo.  

 

Sendo assim, Bedê (2005, p. 36) afirma que “tendo por base as informações 

disponíveis, identificou-se um padrão de classificação das variáveis estudadas que 

permite agrupá-las em, pelo menos, seis grandes conjuntos de fatores 

determinantes para a mortalidade.”  

 

 Esses fatores são apresentados no quadro 3 como principais causas da 

mortalidade das empresas abertas na JUCESP, entre o período de 1999 e 2003. 
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Quadro 3 - Principais Causas da Mortalidade 

 
 

 

PRINCIPAIS CAUSAS DA 
MORTALIDADE:   
   

ITENS PRINCIPAIS PROBLEMAS 

1. Comportamento Empreendedor 
Falta de conhecimentos, habilidade 

empreendedoras  
insuficientes que precisam ser aprimoradas 

2. Planejamento Prévio Falta de planejamento antes da abertura 

3. Gestão Empresarial 

Deficiências na gestão do negócio 
(melhorias nos  

produtos, controle de fluxo de caixa, gestão 
de custos  

e propaganda e publicidade). 

4. Políticas de Apoio 

Insuficiência de políticas de apoio 
(burocracia, falta de  

crédito e de apoio do Governo, alta carga 
tributária). 

5. Conjuntura Econômica 
Baixo crescimento econômico  

(Forte concorrência e fraca demanda). 

6. Problemas pessoais 
Problemas de saúde, particulares e de 

conflitos  
entre sócios 

   
 

 
 

Fonte: Sebrae/SP - Bedê (2005, p. 36) - Adaptado pelo autor 

 

Uma vez apresentado estudos do Sebrae/SP, realizados por Bedê (2005), e 

conceitos de gestão de controle e dos princípios contábeis da Entidade e da 

Continuidade, são apresentados alguns conceitos considerados como fatores que 

contribuem para a manutenção da continuidade das pequenas e médias empresas, 

entre eles os de criação de empresas, centros por responsabilidades, orçamento, 

maximização dos lucros, tecnologia da informação e análise das demonstrações 

contábeis. 

 

4.1 Criação da PME 
 

O Brasil é mundialmente conhecido como um país muito burocrático e lento, 

tanto na parte operacional para se abrir um empresa e obter licenças de alvará de 

funcionamento ou certidões como CETESB e Corpo de Bombeiros, como também 
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na parte processual, onde um processo jurídico para ser julgado demora mais que 

um ano. 

 

Este cenário se confirma na pesquisa realizada pelo Banco Mundial, onde 

aponta no estudo Doing Business 2005 (Fazendo Negócios), que um empreendedor 

leva em média até 152 dias para abrir uma empresa no país.  

 

Isso ocorre porque não existe integração de informações e processos 

sincronizados entre as esferas municipal, estadual e federal. E, consequentemente, 

há a necessidade do contribuinte efetuar o processo de abertura de uma empresa 

nas três esferas. Cada etapa está interligada a outra, sendo necessário primeiro 

concluir uma etapa para dar início a uma seguinte. O que muitas vezes ocorre é que 

na falta de algum documento ou pendência neste processo, a abertura da empresa 

fica travada, dependendo de correção. 

  

Nos últimos anos o Governo têm gasto muito dinheiro público para melhorar o 

processo de constituição de uma empresa visando solucionar esses entraves 

burocráticos, além disso, tem criado programas de apoio ao empreendedor que 

objetiva facilitar a desburocratização, tais como o “Cadastro Nacional” e o “Simples 

Nacional”. 

 

Em geral, as pequenas e médias empresas também sofrem com todas essas 

dificuldades para abrir um negócio, porém, a Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 179, prevê: 

 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, 
assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, 
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 
redução destas por meio de lei. 

 

Mesmo com este benefício, as dificuldades relatadas anteriormente 

continuam ocorrendo. É claro que não com a mesma intensidade, pois a exigência 

de documentos e de certidões é bem menor, mas na grande maioria, as pequenas 

empresas cumprem apenas os requisitos básicos para início de atividade e outros 
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documentos necessários, tal como certidão negativa de alvará de funcionamento, 

acabam sendo ignorados pelas empresas. 

 

Uma vez superada esta barreira, caberá ao empreendedor superar as demais 

da atividade empresarial, que estão relacionadas a boa gestão do seu negócio, e 

estabelecer uma estratégia adequada ao seu planejamento. 

 

Porém, estas dificuldades e a falta de gestão empresarial através da 

Contabilidade não são problemas exclusivos no Brasil. Vários outros pesquisadores 

apontam que a Contabilidade tem sido utilizada apenas para as áreas de legalização 

e de assuntos fiscais, pois é onde existe maior demanda de serviços. 

 

Sarapaivanich (2003) estudou pequenas e médias empresas na Tailândia e 

percebeu que a maioria dos empresários utiliza a Contabilidade apenas para o 

cumprimento de requisitos legais. 

 

Nesta mesma linha, Sian e Roberts (2003) pesquisaram empresas no Reino 

Unido onde identificaram que os usuários enxergam a Contabilidade como complexa 

e de difícil entendimento, haja vista que as informações estão sempre atrasadas e 

defasadas. 

 

Os pesquisadores Gooderham et all (2004) afirmam que a maior demanda 

dos serviços executados pela Contabilidade está relacionada a serviços de 

legalização e de burocratização. Diante disto, é importante facilitar as informações 

contábeis de forma que elas possam ser mais úteis às decisões empresariais. 

 

A seguir, será apresentado um conceito para centros de responsabilidades, 

pois dentro do cenário das pequenas e médias empresas é importante saber o poder 

de decisão de cada indivíduo, onde é muito comum que as principais decisões 

estejam sempre na mão do dono da empresa e demais atividades gerenciais sejam 

executadas por pessoas de confiança ligadas a alta gerência. 
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4.2 Centros de Responsabilidades 
 

 Centro de responsabilidade é uma unidade da organização sob supervisão de 

um executivo responsável por suas atividades e existe para cumprir uma ou mais 

finalidades que são chamadas de objetivos e metas. 

 

 Um centro de responsabilidade é eficiente quando executa uma tarefa e 

eficaz quando a tarefa é concluída de forma certa. 

 

 Outra forma de conceituar uma organização por centros de responsabilidades 

é definir uma organização descentralizada, que é aquela em que o poder de decisão 

não está concentrado em um determinado nível de poder, pois os gerentes de cada 

área podem tomar decisões pertinentes as suas atividades. 

 

 No contexto das pequenas e médias empresas, o primeiro passo é garantir 

que as práticas contábeis e os seus registros fiscais e contábeis sejam todos 

executados, pois muitos empresários ainda entendem que estão desobrigados de 

escrituração contábil, o que está incorreto, além de não ser uma prática gerencial 

aconselhável. 

 

 Partindo do entendimento que as pequenas e médias empresas estão com a 

escrituração contábil de acordo com as normas contábeis e as exigências fiscais, o 

conceito de centro de custos pode ser aplicado com o intuito de identificar os custos 

aplicáveis diretamente a um produto, projeto ou departamento. 

 

  

4.2.1 Centros de Custos ou de Despesas 

 

 Centros de Custos ou Despesas são os centros de responsabilidade no qual o 

gerente controla os custos. Acumulando os dados contábeis por responsabilidades, 

a empresa é dividida em vários departamentos, setores ou atividades onde é 

possível identificar os gastos de cada centro, mostrando exatamente o volume gasto 

por área, produto ou departamento. 
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 O problema neste tipo de contabilização está na identificação dos custos 

controláveis e dos custos não controláveis, pois os objetivos dos centros de 

responsabilidades são de identificar a unidade de acumulação das informações 

contábeis nas operações de cada departamento. Em alguns casos, o valor gasto é 

facilmente identificado e atribuído a um centro de custo, mas vão existir casos em 

que esses gastos ocorrem simultaneamente em dois ou mais centros de custos, no 

qual são chamamos de custos não controláveis. 

 

 Veja um exemplo: num departamento de produção, podem-se ter dois 

produtos na linha de produção. Tendo a contabilidade adotado o sistema de centros 

de responsabilidade, tem-se aqui o centro de despesas/custo de produção. Neste 

caso, devem-se contabilizar todos os gastos envolvidos na produção neste centro de 

custo. Sendo assim, o salário deste supervisor deverá ser contabilizado neste 

centro, pois é facilmente identificado como custos controláveis, porém, como nesta 

área têm-se dois produtos, a questão fica complicada quando for necessário  

identificar o custo do salário deste supervisor a cada um dos produtos, passando 

então a ser um custo não controlável. 

 

 Anthony e Govindarajan (2006, p. 186) trazem esse mesmo conceito como: 

“Centros de despesas são centros de responsabilidades nos quais as entradas, ou 

despesas, são medidas em termos monetários, mas cujas saídas não o são. Há dois 

tipos de centros de despesas: disciplinados e discricionários”. 

 

 Custos disciplinados, cujos componentes podem ser estimados em volumes 

“corretos” e “apropriados” com razoável grau de precisão, possuem as seguintes 

características:  

 

a. Suas entradas podem ser avaliadas em termos monetários; 

b. Suas saídas podem ser avaliadas em quantidades físicas; 

c. Pode ser determinado o valor necessário para produzir uma unidade de 

saída. 
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  Custos discricionários são custos para os quais não é possível fazer 

estimativas acuradas: os custos incorridos dependem de julgamento dos valores que 

são razoáveis nas circunstâncias. 

 

 No contexto das PME´s, este conceito pode ser melhor visualizado ou 

identificado através da escrituração contábil, onde o plano de contas pode ser 

melhor elaborado e separado por grupos de contas e atividades específicas e assim 

apresentar resultados contábeis com um enfoque gerencial. 

 

 

4.3 Maximização dos Lucros 
 

O conceito de maximização do lucro é aqui apresentado em relação a 

expectativa e busca que as pequenas e médias empresas têm na continuidade de 

suas atividades, sendo através dela um mecanismo para as empresas 

estabelecerem os custos de produção de forma que sejam os menores e, 

consequentemente, os lucros sejam maximizados.  

 

Sendo assim, vale destacar o conceito de maximização dos lucros a fim de 

garantir que o processo de continuidade de uma organização seja estabelecido para 

um prazo indeterminado. 

 

Dentro do campo da Administração e dos estudos das organizações, é 

importante destacar a atuação da Economia, onde pode-se buscar o conceito de 

Maximização dos Lucros, aqui citado pelos autores Pindyck e Rubinfeld (2002, p. 

223-224), que determinam num cenário microeconômico que as empresas podem 

prever o comportamento empresarial, determinando a quantidade a ser produzida de 

forma que o resultado final de lucro seja o maior possível, pois através das curvas de 

custos pode-se identificar os custos mínimos com os quais uma empresa pode 

conduzir sua produção. 

 

 Os conceitos a seguir apresentados estão contextualizados num cenário de 

mercado competitivo ou que seja capaz de influenciar o preço de mercado. 
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 Sendo assim, será determinado o nível de produção que maximiza o lucro 

através da seguinte fórmula proposta por Pindyck e Rubinfeld (2002, p. 224-225): 

 

Lucro = Receita Total (-) Custo Total 

 

 

 Figura 2 - Maximização dos Lucros 

Fonte: Pindyck e Rubinfeld (2002, p. 225) 

 

 Na figura acima, percebe-se que o ponto AB representa a maximização dos 

lucros, onde a capacidade de produção q* determina o limite da quantidade a ser 

produzida. 

 

 Segundo os autores Pindyck e Rubinfeld (2002, p. 224-225) “Receita Marginal 

é a receita adicional  proveniente da produção de uma unidade a mais de produto” e 

“Custo Marginal é o custo adicional  associado à produção de uma unidade a mais 

de produto”. 

 

Legenda: 
 
CMg = Custo Marginal 
RMg = Receita Marginal 
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 A regra que o lucro é maximizado quando a Receita Marginal é igual ao Custo 

Marginal é válida para todas as empresas. 

 

RMg (q) = CMg (q) 

 

 

Na figura 3 Pindyck e Rubinfeld (2002, p. 227) apresentam uma situação onde 

a produção atual é q1, aplicando os conceitos de maximização dos lucros. Pergunta-

se se é possível obter maiores lucros no aumento da produtividade, neste caso, 

aumentando o nível de 7 para 8. 

 

Logo, percebe-se que o aumento da produtividade traz um aumento da 

Receita e que os pontos AB representam o aumento de lucro neste caso. Portanto, é 

viável o aumento desta produção. 

 

Porém, quando se decide aumentar em mais uma unidade, este resultado já 

não é positivo, pois o Custo Marginal desta produção será muito maior que a Receita 

Marginal, sendo assim uma decisão inviável o aumento da produção de 8 para 9. 
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Figura 3 - Maximização dos Lucros com Aumento na Produção 

Fonte: Adaptado de Pindyck e Rubinfeld (2002, p. 227) 

 

 Este conceito é muito importante para se determinar a quantidade ideal a ser 

produzida, pois em muitos casos, um excesso de produção pode causar eventuais 

prejuízos e perda da lucratividade. No caso das pequenas e médias empresas o 

conceito deveria estar mais presente no dia a dia dos empresários, buscando o 

conceito de produzir menos com a maior lucratividade. 

 

 Nesta mesma perspectiva, temos os conceitos de ponto de equilíbrio de 

produção e de rentabilidade, pois serão através destes indicadores que os 

empresários ou seus gestores deverão identificar os níveis necessários de produção 

ou de rentabilidade para que a empresa não tenha prejuízos. 
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 Cogan (1999, p. 36), afirma que: 

 

O modelo do ponto de equilíbrio tem por objetivo determinar o nível 
de produção em termos de quantidade e/ou de valor que se traduz 
pelo equilíbrio entre a totalidade dos custos e das receitas. Para um 
nível abaixo desse ponto, a empresa estará na zona de prejuízo e 
acima dele, na zona de lucratividade. 

 

 Já que o conceito de ponto de equilíbrio é tão importante para as pequenas e 

médias empresas, pois irão auxiliar as empresas na identificação de sua capacidade 

de produção e de rentabilidade.  

 

 Sendo necessário abordar os conceitos de formação de preço para se obter 

uma correta informação do ponto de equilíbrio e dos níveis de produção, Assef 

(1997) relata que: 

 

A correta formação de preços de venda é questão fundamental para 
a sobrevivência e o crescimento auto-sustentado das empresas, 
independentemente de seus portes e de suas áreas de atuação. 
Somente através de uma política eficiente de preços, as empresas 
poderão atingir seus objetivos de lucro, crescimento a longo prazo, 
desenvolvimento de seus funcionários, atendimento qualificado a 
seus clientes, etc. (...) É muito comum observarmos empresas que 
não têm a menor noção da lucratividade proporcionada por seus 
produtos e serviços, bem como das necessidades para atingir os 
respectivos equilíbrios operacionais. 

 

 A seguir serão abordados os conceitos do Orçamento como controle de 

gestão para as pequenas e médias empresas na busca da sua continuidade. 

 

 

4.4 Orçamento  
 

 Uma forma de se controlar os custos de um departamento é a adoção da 

elaboração do orçamento, pois os objetivos e as tarefas a serem executadas na 

empresa devem ser traçados com base neste orçamento. Sendo assim, têm-se 

tarefas recorrentes que são repetitivas de ano a ano e as tarefas especiais, que 

ocorrem esporadicamente e estas quando realizadas devem ser levadas ao 

orçamento uma única vez. 
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 O orçamento é baseado nos centros de despesas discricionários atuais, pois 

não têm um parâmetro exato para se basear nas operações da empresa e estimar 

gastos futuros. Dessa forma, muitas vezes os executivos das áreas acabam 

“inchando” seu departamento para evitar que o orçamento estipulado fique fora da 

situação atual. 

 

 Sua aplicação junto às pequenas e médias empresas é de comparar se os 

gastos realizados estão dentro ou fora dos valores previamente previstos e, assim, 

verificar se houve excesso de gastos ou também uma super estimativa de gastos 

que por ventura não ocorreram. 

 

 É comum também entre os administradores baseados no orçamento ou no 

relatório de gastos do mês ou período anterior, comparar se os resultados estão 

equivalentes e se, por acaso, algum valor estiver muito discrepante ao período 

anterior, questionar o departamento responsável, por quais motivos, houve um 

amento dos gastos em relação ao período anterior. Esse tipo de controle é muito 

comum nas pequenas empresas e que pode de forma bastante eficiente garantir 

gastos desnecessários. 

 

 Na última década têm-se percebido constantes avanços tecnológicos e de 

ferramentas em tecnologia da informação de sistemas integrados para auxiliar os 

gestores. Este é assunto para o próximo controle de gestão. 

 

 

4.5 Tecnologia da Informação 
 

Este tópico se destaca pelos avanços constantes onde a informação tem 

papel fundamental junto aos gestores para a tomada de decisões. Esta decisão é 

cada vez mais exigida, através de maior agilidade, segurança e confiabilidade. 

 

Neste sentido, o uso da tecnologia da informação é um mecanismo de apoio a 

gestão das organizações. Sendo assim, a partir deste cenário, são apresentados  

trabalhos relacionados ao objeto de pesquisa. 
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Stoner (1999) apud Prates e Ospina (2004: p. 10-11), afirmam: 

 

Somente com informações precisas e na hora certa os 
administradores podem monitorar o progresso na direção de seus 
objetivos e transformar os planos em realidade. Assim, as 
informações devem ser avaliadas segundo quatro fatores: 
Qualidade da informação – quanto mais precisa a informação, 
maior sua qualidade e com mais segurança os administradores 
podem contar com ela no momento de tomar decisões; 
Oportunidade da informação – para um controle eficaz, a ação 
corretiva deve ser aplicada antes de ocorrer um desvio muito grande 
do plano ou do padrão; portanto as informações devem estar 
disponíveis para a pessoa certa no momento certo; 
Quantidade da informação – dificilmente os administradores podem 
tomar decisões precisas e oportunas sem informações suficientes; 
contudo é importante que não haja uma inundação de informações, 
de modo a esconder as coisas importantes; 
Relevância da informação – de modo semelhante, a informação 
que os administradores recebem deve ter relevância para suas 
responsabilidades e tarefas. 

 

 Os mesmos autores (2004, p. 14-15) ainda citam Thong (2001, p.148):  

 

Enquanto a literatura de Sistemas de Informação tem identificado 
fatores potenciais para o sucesso da implementação de TI, nenhuma 
pesquisa tem investigado a importância relativa destes fatores no 
contexto das pequenas empresas (...) que possuem inúmeras 
características diferentes das grandes e médias empresas; e 
notavelmente sofrem de recursos reduzidos. Sem conhecer a 
importância de fatores-chaves, as pequenas empresas podem estar 
gastando recursos limitados e energia em fatores de pouca 
importância para a contribuição limitada no sucesso da 
implementação da TI. 

 

 

Outro trabalho relacionado a este tema é apresentado a seguir, onde Becker, 

Lunardi e Pereira (2007, p. 154), abordam o impacto da TI sobre o Controle 

Gerencial: 

 

O controle, segundo Fayol (1994), consiste em verificar se tudo 
ocorre de acordo com o programa adotado, as ordens dadas e os 
princípios admitidos. Tem por objetivo assinalar as faltas e os erros, 
para que sejam feitas reparações que evitem posteriores repetições. 
O controle organizacional pode avaliar coisas, pessoas e atos; além 
disso, pode adotar o ponto de vista comercial, técnico, financeiro e 
de segurança. Analisando a teoria formulada por esse pioneiro do 
estudo do controle, é possível inferir que a TI pode ocupar importante 
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papel nesse processo, principalmente através do aumento da 
capacidade de processamento dos dados necessários à geração de 
informações que acompanhem o trabalho planejado. (...) 
(...) As pesquisas que ligam a TI ao processo de controle relatam 
alguma forma de impacto, salientando, assim como na variável 
produtividade, a importância do contexto socioeconômico e político-
cultural na especificação do impacto que essa tecnologia irá gerar. 
Por exemplo, o estudo de Schwarz (2002) demonstra que a TI ajuda 
na centralização do controle. Por outro lado, Dewett e Jones (2001) 
percebem que a TI facilita a distribuição da atividade de gestão para 
outras esferas organizacionais. 

 

No contexto atual de avanços tecnológicos, o uso da TI é cada vez maior e 

importante e para as pequenas e médias empresas isso não é diferente. 

 

Rattner (1984: p. 70), também menciona a importância da tecnologia atrelada 

às pequenas e médias empresas, onde afirma: 

 

As PME que não se adaptam ao ritmo mais dinâmico do mercado 
tendem a desaparecer, enquanto as sobreviventes se transformam, 
mudando suas estruturas organizacionais, a tecnologia, a localização 
do estabelecimento das pequenas e médias unidades produtivas. 

 

Dentro desta visão, alguns problemas são apontados por Rattner (1984, p. 

70- 71), tais como: 

 

A obsolescência das técnicas e equipamentos produtivos e falta de 
controle de qualidade; A ausência de registros contábeis e 
financeiros mais sistemáticos; As dificuldades de recrutar e manter 
pessoal melhor qualificado, em face da concorrência das grandes 
empresas; A falta de organização “racional”, de divisão de trabalho, e 
o nepotismo no preenchimento de cargos diretivos; A falta de acesso 
à inovação tecnológica e fontes de capital de giro, implicando custos 
mais elevados. 
 
 

Todavia, estas empresas não podem sobreviver sem a tecnologia, os 

controles gerenciais estão cada vez mais informatizados e é natural que as 

empresas competitivas se modernizem para ganhar aumento de produtividade, 

performance e eficiência de suas atividades. 
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4.6 Índices de Avaliação das PMEs 
 

Neste item, o autor se apóia nos conceitos de Iudícibus (1998), Marion (2005) 

e Gitman (2002) e faz uma abordagem dos conceitos de liquidez, dependência de 

capital de terceiros e até mesmo rentabilidade nas empresas. Além de abordar 

indicadores médios de recebimento e pagamento que se mal administrados, acabam 

impactando diretamente no fluxo de caixa das empresas. 

 

4.6.1 Índices de Liquidez 
 

Nesse grupo será analisada a capacidade financeira da empresa em cumprir 

suas obrigações com terceiros e acionistas, sua dependência de recursos 

financeiros e aprovação de créditos. 

 

Liquidez Imediata 

 

Informa a capacidade da empresa em liquidar as dívidas de curto prazo, 

somente com os recursos disponíveis de imediato. 

 

Disponível 

Passivo Circulante 

 

Liquidez Corrente 

 

 Indica a capacidade financeira da empresa no curto prazo, ou seja, num 

período de até 360 dias. 

 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

Liquidez Seca 

 

Bastante semelhante à Liquidez Corrente, porém desconsiderando os valores 

“parados” em Estoque. 
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Ativo Circulante – Estoque 

Passivo Circulante 

 

Liquidez Geral 

 

Considera todos os recursos realizáveis em relação às obrigações de curto e 

longo prazo. 

 

Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 

 

 Fica claro que quanto maior o resultado obtido neste índice, melhor será a 

avaliação de liquidez da empresa. 

 

4.6.2 Índices de Estrutura de Capitais 
 

Juntamente com a liquidez, os Índices de Estrutura de Capitais identificam a 

participação de capital de terceiros na empresa, possibilitando assim avaliar o grau 

de endividamento na empresa. 

 

Participação de Capital Terceiros 

 

 Indica a participação de capital de terceiros em relação ao capital próprio. 

 

Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 

Patrimônio Líquido 

 

 

Composição do Endividamento 

 

Representa como foram contraídos os financiamentos em relação ao prazo de 

pagamento.  
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Passivo Circulante         

Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 

 

 Neste grupo a menor dependência de estrutura de capitais será a melhor 

avaliação para a empresa, caso contrário, já será possível identificar o grau de 

endividamento da mesma. 

  

 Outro ponto importante neste índice é que ele está relacionado diretamente 

com o de Liquidez. Pois, se uma empresa tem boa liquidez, certamente ela não terá 

uma dependência de capital de terceiros (empréstimos bancários, financiamentos, 

dívidas com terceiros). Caso contrário, havendo pouca liquidez, a dependência de 

recursos de terceiros será maior. 

 

 Uma grande dificuldade para as PME´s é a falta de crédito nas operações e 

de obtenção de crédito junto as instituições financeiras. Estas dificuldades são 

constantes, principalmente quando a organização está no início de suas atividades 

ou quando necessitam de recursos para expandir seu negócio e não possuem um 

bom histórico financeiro que lhes garante um acesso mais adequado ao crédito 

financeiro. 

 

 Esta dificuldade de fluxo de caixa no contexto das PME´s é muito frequente, 

pois os gestores, muitas vezes, não possuem um controle adequado para prever os 

prazos de recebimentos e de pagamentos e um eventual atraso numa duplicata de 

um cliente, gerando um desequilíbrio financeiro muito grande, pois o capital de giro 

dessas empresas é pequeno e muito rápido. 

 

 Quando se fala de capital de giro, logo se associa ao conceito do Capital 

Circulante Líquido, que é a composição dos saldos entre os Ativos Circulantes e os 

Passivos Circulantes e pode ser representado da seguinte forma: 

 

CCL = AC – PC. 
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 Se os gestores das PME´s conseguirem administrar melhor esse Capital 

Circulante Líquido, a dependência de recursos de terceiros e práticas financeiras 

como desconto de duplicatas, factoring, entre outras, poderiam ser evitadas e daria 

melhor fôlego financeiro à empresa. 

 

4.6.3 Índices de Prazos Médios 
 

Indicativo de grande importância no ciclo operacional e financeiro: 

 

• Operacional: identificar o giro de estoque e capacidade de produção; 

 

• Financeiro: auxiliar no fluxo financeiro dos pagamentos e recebimentos. 

 

 

Prazo Médio de Recebimento 

 

Representa o tempo médio que a empresa leva para receber uma venda. 

 

Duplicatas a Receber 

Vendas (dia) 

 

Prazo Médio de Pagamento 

 

Indica o tempo médio que a empresa assume junto com seus fornecedores. 

 

Duplicatas a Pagar 

Compras (dia) 

 

CMV = Ei + Compras – Ef 

 

Prazo Médio de Renovação Estoque 

 

Indica em quantos dias o estoque poderá ser vendido. 
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Estoque 

CMV (dia) 

 

 Estes índices ajudarão a identificar os prazos operacionais na empresa. 

Principalmente quando será abordado o assunto de ciclo financeiro.  

 

Nesse caso, não há um prazo padrão, devendo ser analisado individualmente 

cada tipo de empresa, decorrente do seu ramo de atividade. Por exemplo: se levar-

se em consideração um prazo de renovação do estoque de 30 dias para uma loja de 

comércio de vestuários, pode-se dizer que esse prazo está de acordo com a 

empresa. Porém, se for utilizado esse mesmo prazo para uma loja de alimentos 

perecíveis, certamente este lojista terá sérios prejuízos. 

 

4.6.4 Ciclo Financeiro 
 

 Com base em alguns conceitos já apresentados, é fundamental o gestor 

financeiro fazer um comparativo dos indicadores de prazos médios de recebimentos 

e de pagamentos. 

 

 Um fluxo de caixa que apresenta o prazo médio de recebimento menor que o 

prazo médio de pagamento, terá um resultado de superávit financeiro e, com isso, os 

pagamentos das empresas estão sempre condicionados ao recebimento das 

receitas. 

 

 Porém, quando a situação é contrária, o prazo de recebimento é maior que o 

de pagamento, o fluxo de caixa será sempre deficitário, pois a empresa irá pagar seu 

fornecedor para depois receber do seu cliente.  

 

 Dentro do contexto das pequenas e médias empresas, o ciclo financeiro é 

muito citado quando as empresas citam problemas de crédito e dificuldade de fluxo 

de caixa para liquidar suas dívidas. Sendo assim, os gestores destas empresas 

deveriam olhar com mais cuidado este ciclo financeiro. 
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 Quando a empresa tem esse tipo de prática financeira, ela precisa ter um 

capital de giro muito alto, pois caso contrário, ela estará sempre necessitando do 

capital de terceiros, o que pode ser verificado através dos índices de estrutura de 

capital e liquidez. 

 

 No gráfico a seguir, pode-se perceber que o fluxo de caixa tem uma folga 

financeira, pois o prazo de pagamento é maior do que o prazo de recebimento, o 

que permite que a empresa gerencie com maior tranquilidade o seu fluxo de caixa. 

 

Gráfico 5 - Ciclo Financeiro 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 O gráfico acima representa uma ilustração de 30 (trinta) dias, no qual a 

empresa pode organizar o fluxo de caixa através de um planejamento entre os 

prazos de recebimento e de pagamento. 

 

 Logo, se têm um prazo de pagamento de 18 (dezoito) dias e um prazo de 

recebimento de 12 (doze) dias, portanto a diferença entre esses prazos fica em 6 

(seis) dias.  

 

 Percebe-se que o ideal é que as empresas tenham sempre uma folga 

financeira e isso somente é possível quando o prazo de recebimento for menor do 

que o de pagamento. 
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4.6.5 Índices de Rentabilidade 
 

Rentabilidade é o retorno, o rendimento obtido em um determinado período 

que refletirá se os objetivos planejados foram alcançados. Essa etapa é importante 

para se fazer uma avaliação da empresa.  

 

Margem Operacional 

 

Calcula o retorno operacional sobre as vendas líquidas. 

 

Lucro Operacional 

Vendas Líquidas 

 

Margem Líquida 

 

 Calcula o retorno líquido sobre as vendas líquidas. A lucratividade da 

empresa. 

 

Lucro Líquido 

Vendas Líquidas 

 

Retorno do Ativo 

 

 Indica o lucro em relação ao total de capital aplicado na empresa. 

 

Lucro Líquido 

Ativo Total 

 

 

Rentabilidade do PL 

 

 Indica o rendimento do capital próprio que foi investido na empresa. 
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Lucro Líquido 

Patrimônio Líquido 

 

 Por fim, o grupo de rentabilidade, como o próprio nome diz, terá a 

responsabilidade de informar os acionistas/sócios de empresas, qual o volume de 

retorno sobre os investimentos e/ou sobre os negócios. Logo, quanto maior esse 

índice, melhor o desempenho dela. 

 

 Sabendo-se que todas as empresas buscam um resultado positivo de lucro, 

esse grupo de índices é um dos mais almejados para o efeito de Análise de 

Balanços. 

 

 A Liquidez e Estrutura de Capitais trarão a capacidade financeira da empresa 

e os Prazos Médios e Rentabilidade mostrarão a capacidade operacional e 

lucratividade da empresa. 

 

A análise deve ser sempre em conjunta entre os indicativos e sempre em 

comparação entre dois períodos. 

 

 Para finalizar, outro indicador muito utilizado para as pequenas e médias 

empresas é a Análise Vertical e Análise Horizontal, que pode ser aplicada como 

forma de analisar o seu crescimento ou não em relação ao período anterior. 

 

4.6.6 Análise Horizontal 
 

 Tem como objetivo, identificar a evolução ou diminuição de uma 

determinada conta em um período que pode ser mensal, semestral ou anual. 

 

 Deve-se dividir o valor do mês atual em relação ao mês anterior. O 

resultado pode ser apresentado em percentual que refletirá o aumento ou diminuição 

na conta analisada. 
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4.6.7 Análise Vertical 
 

 Tem como objetivo, identificar a composição dos pagamentos ou gastos 

realizados num determinado período, sempre levando em consideração um único 

denominador comum, por exemplo: Vendas Brutas. 

 

 Em geral, esse tipo de análise é bem prática na Demonstração de 

Resultado do Exercício, pois sobre as Despesas Operacionais, Administrativas, 

Financeiras, será possível visualizar os gastos em relação ao Faturamento Bruto. 

 

 Pode-se obter esse resultado através da divisão de uma conta por um 

denominador comum, que podem ser as Vendas Brutas.  

 

 Como já dito anteriormente, num contexto de pequenas e médias 

empresas, o uso destes indicadores é muitas vezes nulo ou quase nulo, pois estas 

empresas não utilizam de indicadores de Análise de Balanço, porém através destes 

conceitos, o autor pretende reforçar que esta análise pode ser fundamentada por 

indicadores de desempenho de atividades operacionais e financeiras, sendo isso 

crucial para uma boa gestão dos negócios.  

 

 Os dados para a análise podem ser obtidos através de relatórios 

financeiros e de produção e o status de liquidez, endividamento e até rentabilidade 

podem ser demonstrados de forma mais simples, mas com toda segurança é um 

indicador confiável e de apoio a gestão empresarial. 

 

 

 



80 
 

 
 

5 ANÁLISE EMPÍRICA 
 

5.1 Metodologia Aplicada 
 

A metodologia utilizada é a pesquisa descritiva destacando-se enfoque 

quantitativo para a análise dos dados. 

 

Na pesquisa bibliográfica, foi levantado o referencial teórico dos assuntos 

abordados e descritos a fim de relatar os conceitos pesquisados. Já na pesquisa 

quantitativa foi aplicado o uso de questionário.  

 

Barros e Lehfeld (2000, p. 70) afirmam que a pesquisa bibliográfica é aquela 

que se efetua tentando resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do 

emprego predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e 

informatizado. 

 

Os modelos quantitativos utilizam a elaboração de enunciados analíticos e a 

descrição matemática das variáveis e relações existentes entre as mesmas para 

modelar um determinado fenômeno. Estes modelos requerem uma identificação das 

variáveis e, principalmente, da especificação e delimitação do “domínio” do modelo, 

para viabilizar a formulação, descrição e solução de um problema (JUNG, 2004, p. 

61). 

 

Para o uso dos questionários, foram convidadas empresas do setor industrial, 

no ramo metalúrgico, pois representa a concentração do Grande ABC, entre os 

municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e 

Diadema. 

 

 

5.1.1 Métodos e Técnicas de Pesquisa 
 

Utilizando-se da associação das informações, buscou-se através de conceitos 

estatísticos para identificar as informações de acordo com sua localização por 

município e por porte empresarial e, consequentemente, obter maiores correlações 
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entre as variáveis propostas entre o uso de controles de gestão e a continuidade das 

empresas. 

 

Para isso, utilizou-se a técnica de análise de correspondência, para a 

verificação da relação existente ou não entre o uso de controles de gestão na 

continuidade das pequenas e médias empresas. 

 

Conforme Hair et all (2005, p. 34), a Análise de Correspondência é uma 

técnica de interdependência que tem se tornado cada vez mais popular para a 

redução dimensional e o mapeamento percentual. É uma técnica composicional 

porque o mapa percentual é baseado na associação entre objetos e um conjunto de 

características descritivas ou atributos especificados pelo pesquisador. 

 

Outro conceito adotado foi o uso do método dedutivo, pois segundo Barros e 

Lehfeld (2000, p. 63-64) “é um recurso metodológico em que racionalização ou 

combinação de idéias em sentido interpretativo vale mais do que a experimentação 

de caso a caso”. Neste sentido o raciocínio parte do campo geral para o particular ou 

específico.  

 

5.1.2 Ambiente de Pesquisa e Amostra 
 

Triola (1999, p. 4), afirma que “a estatística é uma coleção de métodos para 

planejar experimentos, obter dados e organizá-los, analisá-los, interpretá-los e deles 

extrair conclusões”. 

 

Neste sentido, através da aplicação da estatística nesta pesquisa, foi 

escolhida uma população e uma amostra a ser pesquisada para validação e 

interpretação dos seus dados para extrair os resultados em nossa conclusão. 

 

Antes de abordar o ambiente de pesquisa, é importante trazer os conceitos de 

população e amostra. Para Triola (1999, p. 4): 

 

População é uma coleção completa de todos os elementos (valores, 
pessoas, medidas etc) a serem estudados (...) 
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Amostra é uma subcoleção de elementos extraídos de uma 
população (...)  
Em uma Amostra Aleatória, os elementos da população são 
escolhidos de tal forma que cada um deles tenha igual chance de 
figurar na amostra. 

 

A população foi determinada pela quantidade de 71.417 empresas localizadas 

nos municípios citados anteriormente, conforme classificadas de acordo com suas 

áreas de atuação e podem ser observadas na tabela 4 abaixo: 

 

Tabela 4 - Empresas por Município 

 
São Bernardo 

Campo 

São 
Caetano 

Sul 
Santo 
André Diadema Total 

Comércio 12.133 4.579 11.830 4.806 33.348 
Serviços 12.117 5.255 9.190 2.664 29.226 

Indústrias 2.847 1.289 2.514 2.193 8.843 
Total 27.097 11.123 23.534 9.663 71.417 
Fonte: Adaptado pelo autor – Sebrae/SP (2005) 

 

Desta população foi escolhido o setor das indústrias no qual totalizam 8.843 

empresas. Já no setor industrial foi selecionado o ramo metalúrgico, com um total de 

1.219 empresas, conforme pode-se visualizar na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Indústrias Metalúrgicas por Município 

      

 
São Bernardo 

Campo 

São 
Caetano 

Sul 
Santo 
André Diadema Total 

Indústrias 
Metalúrgicas 324 165 335 395 1.219 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor – Sebrae/SP 

 

O setor industrial metalúrgico foi escolhido por representar a região do ABC 

com grande concentração de mão de obra, marcando a força das empresas junto a 

economia brasileira. Conforme pode-se observar na tabela 5, o setor metalúrgico 

emprega quase 14% da mão de obra do grande ABC e está distribuído entre os 

municípios da seguinte forma: 
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Tabela 6 - Número de Colaboradores por Município 

Colaboradores 
São Bernardo 

Campo 

São 
Caetano 

Sul 
Santo 
André Diadema Total 

IBGE – 2005 
                              
97.799  

                    
23.958  

             
33.408  

           
58.009  

          
213.174  

Ind. 
Metalúrgicas 

                              
11.130  

                      
3.067  

                
4.452  

           
10.448  

            
29.386  

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Uma vez determinada a população, representada pelas indústrias 

metalúrgicas, o próximo passo foi de identificar o tamanho da amostra, que pode ser 

estabelecida através da equação abaixo. 

 

Segundo McHugh (1961) e Volatier et all (2002), com o ajuste sugerido por 

Cochran (1986), pode-se adotar a seguinte fórmula para calcular o tamanho mínimo 

da amostra, para a coleta de dados proposta, a fim de cumprir os objetivos da 

pesquisa 

 









−×+

=

α

α
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N
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onde: 

n = tamanho da amostra desejada 

z = abcissa da curva Normal determinada por uma área de tamanho α (alfa), que é o 

risco para que a margem de erro adotada seja a menor possível 

d = margem de erro adotado, ou, também chamada de precisão adotada 

CV = coeficiente de variação; esse valor será estimado como sendo a relação entre 

a diferença do terceiro e do primeiro quartil, e, a soma desses quartis 

N = tamanho da população de onde será coletada a amostra 

 

Estimação de CV 
 

O valor do coeficiente de variação foi calculado através das informações entre 

o número de empresas por município, sendo que se levou em consideração a tabela 
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5, onde foi apresentado o número de indústrias do setor metalúrgico e na tabela 6 

através de dados de número de colaboradores no mesmo setor metalúrgico. 

 

Através destas informações, obteve-se aleatoriamente do catálogo geral das 

indústrias do grande ABC, edição 2006, da CIESP – Confederação das Indústrias do 

Estado de São Paulo a coleta de informações sobre 247 empresas nas quais foram 

identificadas através de uma estimação do desvio padrão o número de 

colaboradores. 

 

O cálculo de quartis para dados dispostos em classes é uma informação 

estanque, ou seja, sempre se calculam esses quartis de um mesmo modo, neste 

caso, aplicou-se o mesmo método para os quatro municípios pesquisados, que 

podem ser descritos por estas etapas: 

 

a. Em cada classe, calcula-se a média aritmética simples dos extremos; 

b. Ordenam-se, crescentemente, todos os valores de médias calculadas, em 

função das frequências observadas para cada classe; 

c. Tomam-se os valores de médias calculadas que dividem a amostra em 

25%, 50% e 75% de todos os seus elementos; 

d. Os valores tomados são, respectivamente, o primeiro quartil, segundo 

quartil (mediana) e o terceiro quartil, pois que dividem a amostra em partes 

proporcionais a essas frações. 

 

 Dessa forma foi calculado o CV dos municípios pesquisados e, 

coincidentemente, o valor foi o mesmo para ambos, pois  a base de cálculo estava 

assentada sobre as faixas dos números de colaboradores. Como essas faixas eram 

constantes para os quatro municípios, medidas como quartis (25%, mediana e 75%) 

podem ser coincidentes, o que permite afirmar que a distribuição das empresas, nos 

quatro municípios é semelhante.  

 

Para cada um dos quatro municípios estudados (São Bernardo do Campo, 

Santo André, São Caetano do Sul e Diadema), estimou-se o valor do coeficiente de 

variação, com base na relação entre a diferença e a soma dos quartis.  
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A variável-base usada para essa estimação foi o ‘número de colaboradores’. 

Assim, encontrou-se o Coeficiente de Variação, que nos quatro casos, vale 0,573. 

 
Tabela 7 - Estimação de CV 

 

Colaboradores Categoria 
São Bernardo Santo André São Caetano Diadema 

Freq. Freq. 
acum. Freq. Freq. 

acum. Freq. Freq. 
acum. Freq. Freq. 

acum. 

A 0 ~10 3  11  4  16  
B 11 ~ 30 12 15 28 39 8 12 49 65 
C 31 ~ 50 5 20 6 45 1 13 15 80 
D 51 ~100 17 37 8 53 4 17 19 99 
E 101 ~ 250 5 42 5 58 4 21 12 111 
F acima de 250 7 49 3 61 0 21 5 116 

 

Estatística São 
Bernardo 

Santo 
André 

São 
Caetano 

Diadema 

Número de 
elementos 49 61 21 116 

elemento 
mediano 

25 31 11 59 

elemento 1º 
quartil 13 16 6 30 

elemento 3º 
quartil 

37 46 16 87 

     
quartil 25% 20,50 20,50 20,50 20,50 
quartil 75% 75,50 75,50 75,50 75,50 
Q3 - Q1 55,00 55,00 55,00 55,00 
Q3 + Q1 96,00 96,00 96,00 96,00 
CV 0,573 0,573 0,573 0,573 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Considerando-se uma Distribuição Normal para CV, pode-se adotar z = 1,96, 

o que significa que a área sob a curva normal terá tamanho aproximado de 0,050; 

além disso, podemos adotar a margem de erro de 10,0%; CV foi estimado em 0,573. 

Com isso, o tamanho da amostra, em cada município pode ser estimado em: 
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Tabela 8 - Tamanho da Amostra 

 

  

Estatística

São 

Bernardo

Santo 

André

São 

Caetano Diadema n

Z 1,96 1,96 1,96 1,96 —

CV 0,573 0,573 0,573 0,573 —

N 324 165 335 395 —

0,01 0,01 0,01 0,01 1188

0,025 0,025 0,025 0,025 1050

0,05 0,05 0,05 0,05 745

0,075 0,075 0,075 0,075 506

0,1 0,1 0,1 0,1 350

0,15 0,15 0,15 0,15 187

0,2 0,2 0,2 0,2 114D  
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

A margem de erro adotado variou entre 1% e 20%, para alcançar uma 

variação aceitável nos tamanhos de amostra apurados. Então, os tamanhos de 

amostra variam com a margem de erro adotado. 

 

Neste caso, adotou-se uma margem de erro de 10% e o tamanho da amostra 

de 350 empresas, separadas por município da seguinte forma: 

  

Tabela 9 - Margem de Erro e Tamanho da Amostra 

São 
Bernardo Santo André 

São 
Caetano Diadema Total 

91 72 92 96 350 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma vez determinada o tamanho da amostra, deu-se início a coleta dos 

dados, através da aplicação de um questionário e a análise dos dados foi tabulada 

através do método surveys, conforme descrição no item instrumentos de pesquisa. 
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5.1.3 Instrumentos de Pesquisa 
 

Através de associação das informações obtidas pelo questionários aplicados, 

foi possível verificar os objetivos propostos no início da pesquisa. 

 

O questionário é o instrumento mais usado para o levantamento de 

informações e será elaborado através de perguntas fechadas, de forma dicotômica 

ou de respostas múltiplas (BARROS e LEHFELD, 2000, p. 90). 

 

O modelo de questionário aplicado na amostra conforme apresentado no 

apêndice, é composto de 10 perguntas, sendo divido o questionário em 3 (três) 

partes. Na primeira parte, obtiveram-se os dados da empresa e se classificou o porte 

empresarial da empresa respondente. 

 

A segunda parte serviu para identificar o perfil do respondente, através do 

grau de formação e das características da cultura organizacional e, por fim, na última 

parte os entrevistados identificaram o grau de importância do uso de controles de 

gestão.  

 

Todas as questões eram fechadas e de múltiplas escolhas, cabendo ao 

respondente escolher a opção que melhor representasse a sua empresa. Nesta 

parte o autor utilizou os controles de gestão apresentados na revisão literária para 

pesquisar o seu uso nas pequenas e médias empresas. Porém, o autor também se 

preocupou em verificar se havia relevância ou o mesmo entendimento com outros 

autores em relação à aplicação dos controles informados no questionário. 

 

Assim verificou-se que Stroeher e Freitas (2008a, p. 21) aplicaram um estudo 

em pequenas e médias empresas sobre o uso de informações contábeis na tomada 

de decisões. Através deste estudo pode-se observar que: “de acordo com 

contadores e proprietários de pequenas empresas, importantes para seu processo 

decisório, quais sejam, ponto de equilíbrio, endividamento, faturamento, custos, 

despesas, preço de venda, margem de lucro”. 

 

Diante destas informações, o autor agrupou os controles de gestão em: 
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• Controle Orçamentário; 

• Controle do Fluxo de Caixa; 

• Determinar o Ponto de Equilíbrio; 

• Controle da Capacidade de Produção; 

• Análise de Relatórios Contábeis. 

 

Após a coleta dos dados, verificou-se como os controles estavam associados 

a continuidade das empresas pesquisadas. 

 

5.2 Análise e Tratamento dos Dados 
 

Através de uma visão empírica, obteve-se participação de 55 empresas que 

responderam os questionários enviados. Logo, não foi possível atender ao cálculo 

do tamanho da amostra que eram de 350 empresas, já que apenas 55 empresas se 

prontificaram a participar da pesquisa.  

Como a amostra não foi atendida, o trabalho acabou tendo uma perda 

relevante no tamanho de sua amostra e todas as informações aqui apresentadas 

serão citadas como dados da pesquisa e não como informações das empresas 

metalúrgicas do grande ABC. Os dados foram tratados pelo programa SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), em sua versão 13.0, e são apresentados 

abaixo: 
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Resultados 
 
Descrição das Variáveis de Interesse 
 

Tabela 10A - Resultados da Análise 
 

1. Localização por município: Frequência Percentual 

São Bernardo do Campo 14 25,45 
Santo André 10 18,18 

São Caetano do Sul 7 12,73 
Diadema 24 43,64 

Total 55 100,00 
 

2. Faturamento Anual Frequência Percentual 

até R$ 240 (Mil) 12 21,82 
até R$ 2.400 (Mil) 24 43,64 

até R$ 24.000 (Mil) 5 9,09 
até R$ 48.000 (Mil) 8 14,55 

acima de R$ 48.000 (Mil) 6 10,91 
Total 55 100,00 

 
3. Colaboradores Frequência Percentual 

0 ~10 13 23,64 
11 ~ 30 18 32,73 
31 ~ 50 4 7,27 
51 ~100 10 18,18 

101 ~ 250 6 10,91 
acima de 250 4 7,27 

Total 55 100,00 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 10B - Resultados da Análise 
 

4. Anos de Existência Frequência Percentual 

6 ~ 15 anos 15 27,27 
16 ~ 50 anos 39 70,91 

acima de 50 anos 1 1,82 
Total 55 100,00 

 
5. Cultura Organizacional, é uma 

empresa familiar ? 
Frequência Percentual 

sim 24 43,64 
não 31 56,36 

Total 55 100,00 
 

6. Existe algum Plano de Sucessão 
Empresarial ? 

Frequência Percentual 

sim 29 52,73 
não 26 47,27 

Total 55 100,00 
 

7. Perfil do entrevistado Frequência Percentual 

Sócio 29 52,73 
Gestor ou Administrador 26 47,27 

Total 55 100,00 
 

8. Grau de Formação do entrevistado Frequência Percentual 

2o. Grau Completo 9 16,36 
Superior Completo 14 25,45 

Pós Graduado 20 36,36 
Outros 12 21,82 
Total 55 100,00 

 
9. Controle Orçamentário Frequência Percentual 

Insignificante 20 36,36 
Pouco Significante 19 34,55 

Significante 12 21,82 
Muito Significante 2 3,64 

Altamente Significante 2 3,64 
Total 55 100,00 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 10C - Resultados da Análise 
9. Controle do Fluxo de Caixa Frequência Percentual 

Insignificante 2 3,64 
Pouco Significante 2 3,64 

Significante 5 9,09 
Muito Significante 20 36,36 

Altamente Significante 26 47,27 
Total 55 100,00 

 
9. Determinar o Ponto de Equilíbrio Frequência Percentual 

Insignificante 3 5,45 
Pouco Significante 8 14,55 

Significante 7 12,73 
Muito Significante 15 27,27 

Altamente Significante 22 40,00 
Total 55 100,00 

 
9. Controle da Capacidade de Produção Frequência Percentual 

Insignificante 14 25,45 
Pouco Significante 15 27,27 

Significante 17 30,91 
Muito Significante 6 10,91 

Altamente Significante 3 5,45 
Total 55 100,00 

 
9. Análise de Relatórios Contábeis Frequência Percentual 

Insignificante 16 29,09 
Pouco Significante 11 20,00 

Significante 14 25,45 
Muito Significante 12 21,82 

Altamente Significante 2 3,64 
Total 55 100,00 

 
10. Controle Orçamentário Frequência Percentual 

Insignificante 23 41,82 
Pouco Significante 17 30,91 

Significante 11 20,00 
Muito Significante 2 3,64 

Altamente Significante 2 3,64 
Total 55 100,00 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 10D - Resultados da Análise 
 

10. Controle do Fluxo de Caixa Frequência Percentual 

Insignificante 2 3,64 
Pouco Significante 2 3,64 

Significante 5 9,09 
Muito Significante 23 41,82 

Altamente Significante 23 41,82 
Total 55 100,00 

 
10. Determinar o Ponto de Equilíbrio Frequência Percentual 

Insignificante 2 3,64 
Pouco Significante 9 16,36 

Significante 5 9,09 
Muito Significante 15 27,27 

Altamente Significante 24 43,64 
Total 55 100,00 

 
10. Controle da Capacidade de 

Produção 
Frequência Percentual 

Insignificante 13 23,64 
Pouco Significante 13 23,64 

Significante 23 41,82 
Muito Significante 4 7,27 

Altamente Significante 2 3,64 
Total 55 100,00 

 
10. Análise de Relatórios Contábeis Frequência Percentual 

Insignificante 15 27,27 
Pouco Significante 13 23,64 

Significante 12 21,82 
Muito Significante 11 20,00 

Altamente Significante 4 7,27 
Total 55 100,00 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

 Adotou-se o nível de significância de 5% (0,050), para a aplicação dos testes 

estatísticos, ou seja, quando o valor da significância calculada (p) for menor do que 

5% (0,050), observa-se uma diferença dita ‘estatisticamente significante’; e quando o 
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valor da significância calculada (p) for igual ou maior do que 5% (0,050), observa-se 

uma diferença dita ‘estatisticamente não-significante’. 

 
Pode-se observar que dentre as variáveis mais utilizadas, as que 

apresentaram grau de significância abaixo de 5% foram: Anos de Existência x 

Orçamento; Faturamento x Fluxo de Caixa e Anos de Existência x Ponto de 

Equilíbrio. Na tabela abaixo, esses valores são apresentados por valor menor que 

0,050, ou seja, possuem um grau de associação muito alto entre eles. 

 

 
 Tabela 11 - Grau de Relacionamento entre as Variáveis mais Utilizadas 
 
 Utilizadas 

  Orçamento 
Fluxo 
Caixa 

Ponto 
Equilíbrio 

Capacidade 
Produção 

Análise 
Contábil 

Faturamento 0,268 0,015 0,161 0,912 0,308 
Colaboradores 0,195 0,521 0,254 0,769 0,968 
Anos 
Existência 0,001 0,580 0,037 0,666 0,790 
 Fonte: Elaborado pelo autor 
 
  
 

Tabela 12 - Grau de Relacionamento entre as Variáveis mais Importantes 
 
 Importantes 

  Orçamento 
Fluxo 
Caixa 

Ponto 
Equilíbrio 

Capacidade 
Produção 

Análise 
Contábil 

Faturamento 0,443 0,503 0,533 0,149 0,453 
Colaboradores 0,591 0,580 0,731 0,755 0,988 
Anos 
Existência 0,381 0,518 0,337 0,842 0,650 
 Fonte: Elaborado pelo autor 
 
  

Na tabela 12, também foi apresentado o grau de relacionamento entre as 

variáveis, buscando neste caso, o grau de informação dos controles de gestão mais 

importantes na visão do gestor.  

 

 Neste sentido, não foi possível obter um nível de significância relevante, pois 

em todas as variáveis os valores foram acima de 5%. Mesmo para as variáveis mais 
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utilizadas, conforme a tabela 11, estes valores acabaram tendo uma distorção entre 

os conceitos de utilizadas e de importância.  

 

Isso pode ser explicado por haver divergência entre visões de grau de 

importância e de utilização, pois os gestores podem afirmar que os controles são 

utilizados no seu dia a dia, porém não os consideram importantes e vice-versa.  

 
 

Tabela 13 - Nível de Significância: Faturamento Anual x Controle Fluxo Caixa 
 

Faturamento 
Anual Estatística 

Controle do Fluxo de Caixa (utilizada) 

Total 
[1] INSIG 

[2] 
POUCO 

SIG 
[3] SIG 

[4] 
MUITO 

SIG 

[5] ALT 
SIG 

[1] ATÉ 240 

Frequência 1 0 0 6 5 12 

% (linha) 8,33 0,00 0,00 50,00 41,67 100,0
0 

% (coluna) 50,00 0,00 0,00 30,00 19,23 21,82 

[2] ATÉ 2400 

Frequência 0 0 4 10 10 24 

% (linha) 0,00 0,00 16,67 41,67 41,67 100,0
0 

% (coluna) 0,00 0,00 80,00 50,00 38,46 43,64 

[3] ATÉ 
24000 

Frequência 1 0 1 0 3 5 

% (linha) 20,00 0,00 20,00 0,00 60,00 100,0
0 

% (coluna) 50,00 0,00 20,00 0,00 11,54 9,09 

[4] ATÉ 
48000 

Frequência 0 0 0 3 5 8 

% (linha) 0,00 0,00 0,00 37,50 62,50 100,0
0 

% (coluna) 0,00 0,00 0,00 15,00 19,23 14,55 

[5] ACIMA 
48000 

Frequência 0 2 0 1 3 6 

% (linha) 0,00 33,33 0,00 16,67 50,00 100,0
0 

% (coluna) 0,00 100,00 0,00 5,00 11,54 10,91 

Total 

Frequência 2 2 5 20 26 55 

% (linha) 3,64 3,64 9,09 36,36 47,27 100,0
0 

% (coluna) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0
0 

p = 0,015 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A tabela 13 representa os dados do nível de significância p=0,015, onde foi 

apresentado as variáveis Faturamento Anual x Controle de Fluxo de Caixa, onde a 

maioria das empresas afirmam que o utilizam o Controle de Fluxo de Caixa nas suas 

atividades.  

 
Gráfico 6 - Nível de Significância: Faturamento Anual x Controle Fluxo Caixa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
  

Quando se utiliza a técnica de Análise de Correspondência é muito comum, 

visualizar-se o agrupamento dos dados em gráfico, como pode ser observado no 

gráfico 6, pois a concentração de pontos muito próximos significa que há associação 

de dados entre as variáveis. 

 



96 
 

 
 

Tabela 14 - Nível de Significância: Anos Existência x Controle Orçamentário 
 

Anos de 
Existência Estatística 

Controle Orçamentário (utilizada) 

Total 
[1] INSIG 

[2] 
POUCO 

SIG 
[3] SIG 

[4] 
MUITO 

SIG 

[5] ALT 
SIG 

[3] 6-15 A 

Frequência 2 10 3 0 0 15 

% (linha) 13,33 66,67 20,00 0,00 0,00 100,0
0 

% (coluna) 10,00 52,63 25,00 0,00 0,00 27,27 

[4] 16-50 A 

Frequência 18 9 9 1 2 39 

% (linha) 46,15 23,08 23,08 2,56 5,13 100,0
0 

% (coluna) 90,00 47,37 75,00 50,00 100,00 70,91 

[5] ACIMA 50 
A 

Frequência 0 0 0 1 0 1 

% (linha) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,0
0 

% (coluna) 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 1,82 

Total 

Frequência 20 19 12 2 2 55 

% (linha) 36,36 34,55 21,82 3,64 3,64 100,0
0 

% (coluna) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0
0 

p < 0,001 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 A tabela 14 é apresentada com um grau de significância p < 0,001, ou seja, as 

variáveis estão muito próximas e que todas as empresas, independentemente do 

ano de existência, praticamente não usam Controles Orçamentários.  

 

 Esse fator acaba reforçando a idéia de que as pequenas e médias empresas 

têm dificuldade em aplicar alguns controles de gestão, sendo o Orçamento um deles. 

 

 No gráfico 7, nota-se o agrupamento das informações no canto direito inferior, 

onde as empresas, independentemente do ano de existência, afirmam que o uso 

dos controles orçamentos não são significantes. 

 
 
 



97 
 

 
 

Gráfico 7 - Nível de Significância: Anos Existência x Controle Orçamentário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 15 - Nível de Significância: Anos de Existência x Determinar Ponto 

Equilíbrio 
 

Anos de 
Existência Estatística 

Determinar o Ponto de Equilíbrio (utilizada) 

Total 
[1] INSIG 

[2] 
POUCO 

SIG 
[3] SIG 

[4] 
MUITO 

SIG 

[5] ALT 
SIG 

[3] 6-15 A 

Frequência 2 0 0 4 9 15 

% (linha) 13,33 0,00 0,00 26,67 60,00 100,0
0 

% (coluna) 66,67 0,00 0,00 26,67 40,91 27,27 

[4] 16-50 A 

Frequência 1 8 6 11 13 39 

% (linha) 2,56 20,51 15,38 28,21 33,33 100,0
0 

% (coluna) 33,33 100,00 85,71 73,33 59,09 70,91 

[5] ACIMA 50 
A 

Frequência 0 0 1 0 0 1 

% (linha) 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,0
0 

% (coluna) 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 1,82 

Total 

Frequência 3 8 7 15 22 55 

% (linha) 5,45 14,55 12,73 27,27 40,00 100,0
0 

% (coluna) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0
0 

p = 0,037 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 Por fim, no último indicador com grau de significância relevante, obteve-se um 

p = 0,037. Na tabela15, percebe-se que o controle do Ponto de Equilíbrio é muito 

utilizado, principalmente pelas empresas mais jovens. 
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Gráfico 8 - Nível de Significância: Anos de Existência x Determinar Ponto 

Equilíbrio 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

O gráfico 8 também reforça a idéia do agrupamento das informações. Apesar 

de não estarem tão próximos os pontos, são possíveis identificar os pontos 

altamente significantes e muito significantes bem próximos de 16 a 50 anos de 

existência. 
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CONCLUSÃO 
 

Pode-se perceber que nas empresas pesquisas, através do nível de 

significância (p), avaliou-se o grau de associação entre as variáveis,  uso de controle 

e importância dos controles para as questões do Faturamento Anual, Número de 

Colaboradores e Ano de Existência. 

 
Percebeu-se também que o “p”, quando menor do que 5% (0,050), indica que 

a relação entre ambas as variáveis formadoras de cada par eram estatisticamente 

significante, ou seja, suas categorias estavam efetivamente associadas; se a 

significância calculada (p) fosse igual ou maior do que 5% (0,050), então, a 

associação entre as categorias se apresentava com fraca tendência à associação. 

 

Na maior parte da análise, percebeu-se pouca associação das variáveis, ou 

seja, resultados estatisticamente não significantes. O que quer dizer que a 

associação entre estas variáveis é muito fraca, não sendo possível afirmar que elas 

são dependentes entre si. 

 

São apenas três resultados com significância e que possuem forte associação 

entre si: Fluxo de Caixa e Faturamento, pois apresentaram grande concentração no 

uso do controle de fluxo de caixa e o Faturamento Anual. 

 

Nesta análise foi possível identificar o porte das empresas, mas 

independentemente de ser uma pequena ou média empresa, 83,63% afirmaram 

utilizar o Controle de Fluxo de Caixa como ferramenta de gestão. 

 

Em outra análise, o uso de controles orçamentários também se mostrou com 

alta associação junto ao ano de existência, porém neste caso de forma bastante 

negativa. Foi possível identificar que apenas 29,10% das empresas pesquisas 

consideram o Controle Orçamentário significantes para a gestão empresarial. 

Porém, percebe-se que na medida em que as empresas vão aumentando o seu ciclo 

de vida começam a dar maior importância a este controle. 
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Por fim, a utilização do controle de ponto de equilíbrio está associada a 

continuidade das empresas, pois muitas afirmaram ser esta ferramenta muito ou 

altamente significante, afirmando que 67,27% utilizam o Ponto de Equilibrio como 

ferramenta de gestão empresarial. 

 
 Diante dos dados verificados, foi possível encontrar apenas 3 variáveis com 

nível de significância relevante (p < 5%).   

 
 Logo, não é possível afirmar que exista uma relação direta entre o uso dos 

controles de gestão com a continuidade das pequenas e médias empresas 

pesquisadas no setor de metalurgia, isto porque estatisticamente as variáveis são 

independentes.  

  

Porém, não se pode concluir que o fato de não haver controles de gestão nas 

pequenas e médias empresas pesquisadas seja fator que irá garantir a continuidade 

das mesmas já que não há qualquer associação. 

  

É importante destacar que foram analisados na pesquisa os dados do 

questionário de forma individualizada, merecendo destaque a Tabela 10 A – Análise 

dos Resultados, onde o item de Faturamento Anual teve concentração de 65,46% 

das empresas pesquisadas, consideradas como pequenas e médias empresas, 

atingindo um faturamento anual de até R$ 2.400.000,00 (Dois Milhões e 

Quatrocentos Mil Reais). 

  
Outro item bastante relevante na pesquisa, inclusive que serviu como base 

para o cálculo do tamanho da amostra, foram os colaboradores, onde a maioria citou 

ter 23,64% entre 0 ~ 10 colaboradores e 32,73% entre 11 ~ 30 colaboradores, 

reforçando novamente o perfil de pequenas e médias empresas. 

 

 Uma característica presenciada por estas empresas metalúrgicas 

pesquisadas é de que a média de idade é alta, onde 70,91% das empresas estavam 

na faixa de 16 a 50 anos e 27,27% entre 6 a 15 anos. Nenhuma empresa com 

menos de 5 anos de idade aceitou participar desta pesquisa. 
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 Ainda sobre o perfil dos entrevistados, 61,81% deles possuem um grau de 

formação e de conhecimento muito bom, entre graduados e pós-graduados. 

 

 Por fim, a pesquisa também se propôs a apresentar os controles de gestão 

mais utilizados pelas empresas pesquisadas.  

 

 
Tabela 16 - Controles de Gestão mais Utilizados 

Controles de 
Gestão Insignificante 

Pouco 
Significante Significante 

Muito 
Significante 

Altamente 
Significante 

Orçamentário 36,36 34,55 21,82 3,64 3,64 
Fluxo de 

Caixa 3,64 3,64 9,09 36,36 47,27 
Ponto 

Equilíbrio 5,45 14,55 12,73 27,27 40,00 
Capacidade 
Produção 25,45 27,27 30,91 10,91 5,45 
Relatórios 
Contábeis 29,09 20,00 25,45 21,82 3,64 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Portanto, dentre as ferramentas de controle de gestão utilizadas, pode-se 

afirmar que o controle de fluxo de caixa é o controle mais utilizado, seguido do ponto 

de equilíbrio como fator de tomada de decisão.  

  

Através deste estudo, não foi possível concluir que existe uma associação 

direta entre o uso dos controles de gestão e a continuidade das pequenas e médias 

empresas pesquisadas do setor metalúrgico localizado nos municípios de São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santo André e Diadema.  

 

Porém, identificou-se os controles de gestão mais utilizados das empresas 

pesquisadas de forma a garantir o bom desempenho econômico, e assim reduzir o 

alto grau de mortalidade das pequenas e médias empresas. 

 

A pesquisa também serviu para confirmar o que outros pesquisadores já 

haviam estudado sobre as pequenas e médias empresas, onde verificou-se que as 

informações contábeis muitas vezes são atrasadas e divergentes da realidade da 

empresa, servindo apenas para cumprimento de obrigações acessórias, tais como 
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legislação fiscal e trabalhista (BIO, 1985; ASSAF NETO, 1997; SOARES, 1998; 

RESKE FILHO, 2000; ZANOTELLI, 2001). 

 

Conceitos de controle de gestão também foram abordados no referencial 

teórico e esperava-se que através deles, muitas empresas pudessem apresentar sua 

importância nas atividades práticas do dia a dia, mas observou-se nas pequenas e 

médias empresas pesquisadas, apesar da maioria entender ser fundamental a 

aplicação dos controles de gestão, nem todas utilizam destes recursos no seu 

processo de decisão. 

 

Gomes e Salas (2001, p.23) afirmam que as organizações se desenvolvem 

num contexto social caracterizado por fortes mudanças e de grande competitividade, 

sendo fundamental ter a informação tanto interna como externa, para adaptar o 

controle estratégico: “controle estratégico é aquele que está orientado à manutenção 

e a melhoria contínua da posição competitiva da empresa”. 

 

Portanto, mesmo com as dificuldades encontradas para análise das 

informações e dos controles de gestão, toda e qualquer informação que possa dar 

embasamento para os gestores das empresas devem ser identificadas e 

apresentadas para que as melhorias sejam implementadas e contínuas. 
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Carta de Apresentação 
 
São Paulo, 17 de Dezembro de 2.008 
 
Prezado Sr, 
 
Sou aluno do curso de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Administração 
da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, na linha de pesquisa, Finanças, 
Sistemas de Informação e Controle. Meu professor orientador é o Prof. Dr. Otávio 
Sanchez Próspero. 
 
Dirigimos, mui respeitosamente, a V.Sa., com o intuito de solicitar sua valiosa 
colaboração, pois através dos dados obtidos deste questionário de pesquisa, 
cumprirei as exigências para obtenção do título de mestre do Programa de Pós 
Graduação em Administração. 
 
Temos um compromisso de tratar todas as informações aqui obtidas, com toda 
singeleza, confidencialidade e responsabilidade, nos quais servirão como base de 
estudo do tema: “A relação entre o uso dos controles de gestão e a continuidade das 
Pequenas e Médias Empresas”, aplicadas em empresas metalúrgicas dos 
municípios de  São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santo André e 
Diadema. 
 
Pedimos a gentileza de darem respostas à todas as perguntas para que as mesmas 
possam representar a mais perfeita realidade da sua empresa, e assim cumprir 
nosso objetivo. 
 
Por fim, assumimos o compromisso de confidencialidade e de apenas apresentar os 
resultados obtidos de forma agrupada, e de maneira alguma expô-los de forma 
individualizada, estes resultados também estarão disponíveis para as empresas ao 
final da pesquisa na Universidade Metodista de São Paulo - UMESP. 
 
Agradecemos desde já sua colaboração e atenção dispensada em responder este 
questionário. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
______________________  _____________________________ 
Rogerio Massami Kita   Prof. Dr. Otávio Sanchez Próspero 

Mestrando      Orientador 
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
Questionário da Pesquisa 
 
Dados da empresa 
 
Razão Social:  
Endereço:  
Telefone: 
Contato:  
 
 
Parte A – Questões relativas à empresa 
 

1. Localização por município: 
1. São Bernardo do Campo 
2. Santo André 
3. São Caetano do Sul 
4. Diadema 

 
2. Faturamento Anual: 

1. Até R$ 240.000,00 
2. Até R$ 2.400.000,00 
3. Até R$ 24.000.000,00 
4. Até R$ 48.000.000,00 
5. Acima de R$ 48.000.000,00 

 
3. Número de Colaboradores 

1. De 0 a 10 colaboradores 
2. De 11 a 30 colaboradores 
3. De 31 a 50 colaboradores 
4. De 51 a 100 colaboradores 
5. De 101 a 250 colaboradores 
6. Acima de 250 colaboradores  

 
4. Anos de Existência 

1. Até 1 ano 
2. 1 ~ 5 anos 
3. 6 ~ 15 anos 
4. 16 ~ 50 anos 
5. Acima de 50 anos 

 
5. Cultura Organizacional, é uma empresa familiar? 

1. Sim 
2. Não 
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6. Existe algum Plano de Sucessão Empresarial? 

1. Sim 
2. Não 

 
Parte B – Questões relativas ao entrevistado 
 

7. Perfil do Entrevistado 
1. Sócio 
2. Gestor e/ou Administrador 

 
8. Grau de Instrução do entrevistado 

1. 2º. Grau completo 
2. Superior completo 
3. Pós Graduado 
4. Outros 

 
Parte C – Questões relativas a ferramentas de controle utilizadas na empresa 
 

9. Abaixo são listadas algumas ferramentas de controles de gestão, no qual o 
entrevistado deve identificar as mais utilizadas em ordem crescente de 1 a 5 
conforme: 

 
1. Insignificante 
2. Pouco significante 
3. Significante 
4. Muito significante 
5. Altamente significante  

 
Controle Orçamentário    (     ) 
Controle do Fluxo de Caixa   (     ) 
Determinar o Ponto de Equilíbrio   (     ) 
Controle da Capacidade de Produção  (     ) 
Análise de Relatórios Contábeis   (     ) 
 

10.  Abaixo são listadas algumas ferramentas de controles de gestão, no qual o 
entrevistado deve identificar as mais importantes em ordem crescente de 1 a 
5 conforme: 

 
1. Insignificante 
2. Pouco significante 
3. Significante 
4. Muito significante 
5. Altamente significante  

 
Controle Orçamentário   (     ) 
Controle do Fluxo de Caixa  (     ) 
Determinar o Ponto de Equilíbrio  (     ) 
Controle da Capacidade de Produção (     ) 
Análise de Relatórios Contábeis  (     ) 


