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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi evidenciar o uso das ferramentas de controle gerencial que 

auxiliam no processo de tomada de decisão nas Micros, Pequenas e Médias Empresas, no 

município de SCSul. Entende-se, que na atualidade esses instrumentos devem ser alinhados 

com a realidade dessas organizações e as informações extraídas por estas devem ser a base 

para a tomada de decisão que perpetuem a riqueza  dos investidores. 

O procedimento metodológico aplicado na escolha das empresas pesquisadas foi o critério 

de conveniência, utilizando o método de raciocínio dedutivo, através de aplicação de um 

questionário  em 296 empresas, pelo a qual 18,6% destas se depuseram a responder o 

questionário. As empresas foram classificadas de acordo com o faturamento bruto anual 

estabe lecido pela Receita Federal. 

Após a análise dos resultados, foi possível detectar que cerca de 41% dessas organizações 

estão a mais de 20 anos no mercado, o que demonstra uma boa consolidação no mercado. 

Detecta-se, também, que estes empresários-gerentes possuem uma forte formação superior: 

31,27% pós-graduados e 22,22% graduados, o que pode ser um diferencial na gestão desses 

negócios. 

Como o pressuposto dessa pesquisa foi de analisar: se as MPME’s industriais no município 

de SCSul estão utilizando as ferramentas de controle gerencial em seu processo de gestão 

para tomada de decisão, diante das análises efetuadas, tanto pelo o estudo de campo com 

bibliográfica, conclui-se que a tomada de decisão nessas empresas está baseada nas 

ferramentas de controle e que estas possuem um bom controle dos seus negócios 

contrariando o que se esperava. 

 
PALAVRAS CHAVES: MPME’s, ferramentas, controle, decisão, gestão. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evidence the use of the tools of management control that 

assist in the process of decision-taking in micros, Small and Medium Scale Enterprises, in 

the City of SCSul. One understands that in the present days these instruments must be 

aligned with the reality of these organizations and the information extracted for these must 

be the basis for decision-taking.  

The applied methodological procedure was chose by convenience, using the method 

deductive reasoning, through application of a questionnaire in 296 companies, for which 

18,6% promised to respond the questionnaire. The companies were been classified in 

accordance with the annual Income established by the Federal Rules. 

Upon analysis of the results, we observed that about 41% of these organizations were more 

than 20 years in the market, which demonstrates a better consolidation in the market. It was 

also detected, that these entrepreneur-managers possess a strong educational background: 

22.22%, graduated and 31.27% postgraduates, such that this represents a competitive edge 

in the act of business management.  

As our premise was to investigate how the MSME in the city of SCSul are using the tools of 

managerial control in its process of management for decision taking, based on our analysis, 

we conclude that decision taking process in these companies is based on the control tools 

and that they possess a good control of its businesses, contrary to our expectations.  

 

 

KEYWORDS: MPME's, tools, control, decision, management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho estuda a importância e mede o uso das ferramentas de controle ge rencial 

nas micro, pequenas e médias empresas (MPME’s). Pesquisar MPME´s visa atender os 

anseios da maioria da população dos paises emergentes inclusive a do Brasil que programa 

pela gestão eficiente dessas empresas. Segundo SEBRAE a não-utilização de métodos 

administrativos eficazes no gerenciamento dos negócios têm inibido o crescimento das 

MPE’s, pois o gerenciamento nessas empresas em muitos casos é feito de forma intuitiva e 

empírica, poucas são as empresas que têm uma forma de análise de dados com vista ao 

planejamento e apoio à tomada de decisão. 

É inquestionável a importância das MPME’s em qualquer economia, bem como, do papel 

que deve ser exercido para seu desenvolvimento. Neste sentido, o foco da pesquisa está na 

administração, mais especificamente sobre o uso das ferramentas de controle gerencial para 

tomada de decisão. 

No sentido de contribuir para a melhor compreensão dos aspectos que podem condicionar 

maior controle, este estudo narra alguns aspectos que quando considerados conjuntamente 

como também individualmente, auxilia na melhoria da gestão e conseqüentemente prevê 

condições mais apropriadas para o crescimento em função das informações geradas por 

essas ferramentas. 

Para o melhor entendimento do assunto são definidos os conceitos de: gestão, gestão 

empresarial, controle de gestão, significado de controle de gestão, tipos de controle, 

ambiente de controle, a importância da informação contábil no apoio a gestão, integração 

entre administração e contabilidade, o contexto teórico das pequenas e médias empresas 

entre outros. Durante a pesquisa tentou-se descrever as principais teorias referentes ao 

assunto desde os primórdios à atualidade, entretanto, o principal foco do estudo está 

centrado no levantamento bibliográfico e no estudo de campo para que se possa fazer uma 

confrontação das teorias gerenciais de controle em nível empírico com seu estado de arte. 
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Quanto à estrutura da apresentação do trabalho optou-se por desenvolvê- lo em oito 

capítulos, sendo assim estruturado: 

O primeiro capítulo apresenta a introdução, o problema, objetivos, hipóteses, justificativa, 

contribuição e delimitação do estudo. 

O segundo capítulo apresenta as bases conceituais da qual se baseia o estudo (revisão 

bibliográfica).  

O terceiro descreve-se a metodologia utilizada. 

O quarto dedica-se ao estudo da empresa, onde a essência foi tentar estabelecer um conceito 

e a classificação das MPME’s. 

No quinto foi analisada a importância das MPME’s no contexto social. 

No capitulo seis foi descrita e conceituada as ferramentas de controle gerencial considerada 

básica que pode ser utilizadas nas MPME’s, gerando a criação de uma figura que mostra 

como pode ser a interação dessas ferramentas nessas organizações. 

No capitulo sete se faz à descrição e a análise de dados da pesquisa de campo. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais provenientes de cada um dos capítulos, bem 

como as conclusões gerais sobre o estudo. 

 

1.1. Problema 

 

Segundo Antonik (2004), um artigo da revista italiana next Brasil falava do fracasso das 

grandes corporações italianas, as quais, em passado recente, integravam o rol das maiores 

empresas mundiais em vários segmentos, e fazia a seguinte pergunta, por que apesar dessa 

situação a Itália mantinha tamanho poder econômico e estava ainda representada entre as 

sete maiores economias do Mundo? – a resposta é que a força do poder econômico da Itália 

está na força das PME’s. De acordo, com o mesmo autor essas empresas otimamente 

organizadas e preparadas constituem-se em importante fonte geradora de empregos e 

riquezas. 
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Percebe-se, através do estudo de Kassai (1997, p.1), que as PME’s ocupam papel relevante 

na atividade econômica em qualquer país do Mundo, e principalmente no Brasil, onde um 

dos maiores problemas encontrado entre elas é a escassez de disponibilidade de capital 

próprio, associado a um alto grau de endividamento e poucas possibilidades de obter 

financiamento, limitado por linhas de créditos de curto prazo. 

Uma outra realidade das PME’s é o de não possuir controle físico adequado de seus bens, na 

maioria dos pequenos e médios negócios, percebe-se, a falta do uso das ferramentas de 

controle e planejamento financeiro, talvez pelo desconhecimento sobre as possíveis 

vantagens ao empreendimento e como conseqüência, a falta precisa de informação sobre as 

empresas.  

O controle operacional, financeiro e gerencial são métodos que auxiliam na avaliação e 

organização empresarial. Percebem-se, através da obra de Pinheiro (1996), Kassai (1997) e 

Martinewski (2003), que poucas são as empresas de pequeno porte que utiliza de tais 

recursos no Brasil. Percebe-se, também, a necessidade de difundir métodos de controle de 

gestão para as atividades dessas empresas, buscando diferenciar-se dos demais concorrentes 

e garantir a sua continuidade. Instrumentos de controle gerencial podem ser cruciais para 

diminuir a alta taxa de falência nas MPME’s, tais como: controle de caixa, controle de 

contas a pagar e receber, estoques, custos, formação de preços, entre outros. 

Pinheiro (1996, p.13), comenta que no geral, as MPME’s não possuem uma estrutura 

organizacional, por mais simples que seja o que delimita claramente os papéis de seus 

ocupantes e os níveis de responsabilidade correspondentes. Os controles são difusos e quase 

sempre centralizados, conseqüentemente, as decisões são tomadas pelos dir igentes sem a 

participação de importantes atores que atuam no processo. 

Para (RESNIK apud KASSAI, 1997, p.120), uma das principais causas dos desastres com 

pequenas empresas é não manter os registros e controles contábeis apropriados, precisos e 

atualizados. A falta de um sistema eficiente de contabilidade não é um problema contábil, 

mas sim um problema administrativo, sem registros e controles financeiros adequados, o 

empresário-gerente não consegue compreender a empresa. 
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Ainda segundo (BORTOLI NETO apud PINHEIRO, 1996, p.11-12), os problemas que 

afetam sobremaneira as MPME’s são, principalmente, os de natureza estratégica, isto é, os 

recursos disponíveis à alta administração não são adequados nem alocados e utilizados de 

forma satisfatória – dessa forma, a empresa não consegue atingir harmonicamente seus 

objetivos básicos. Por outro lado, os problemas de recursos relativos à insuficiência de 

recursos humanos, financeiros, organizacionais e tecnológicos, atingem de forma bem 

menos acentuada as MPME’s. 

Em conseqüência das rápidas mudanças nas organizações expressas na idéia de competição 

global, a tendência é transformar as empresas em empresas de “classe mundial” aliadas a um 

desenvolvimento da habilidade de reagir prontamente às conseqüências da mudança, a 

chamada “administração de mudança continua” uma habilidade gerencial necessária nos 

dias de hoje. Percebe-se, através do estudo de Kassai (1997), Pinheiro (1996), Belíssimo 

(2002) e Gazzoni (2003), que as MPME’s no Brasil estão na contramão dessa nova visão do 

Mundo Globalizado. 

Diante do exposto, faz a seguinte indagação:  

Estarão as MPME´s industriais do município SCSul, utilizando as ferramentas de controle 

gerencial em seu processo de gestão para tomada de decisão? 

 

1.2. Objetivos 

 
 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Verificar e medir quais as ferramentas de controle gerencial são utilizados no dia a dia da 

gestão das MPME’s e se as informações extraídas por essas ferramentas são utilizadas no 

processo de tomada de decisão por parte dos empresários-gerentes. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 

No intuito de alcançar o objetivo geral exposto, busca-se enfocar os seguintes objetivos 

específicos: 

• Identificar as particularidades das MPME’s, no processo de controle gerencial. 

• Contribuir apresentando informações quantitativas das operações de monitoramento  

e de avaliação para a melhor compreensão das dificuldades encontradas no processo 

de controle de gestão nessas empresas. 

• Contribuir apresentando informações qualitativas objetivando o avanço do 

conhecimento administrativo no campo de controle de gestão. 

• Apresentar recomendações e sugestões que possam ser utilizadas por gestores de 

pequenos e médios negócios, no intuito de aumentar a eficiência dessas 

organizações.  

 

1.3. Hipóteses 

 
 

Para a compreensão deste estudo levantam-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1: O uso das ferramentas de controle gerencial têm aplicação significativa nas 

MPME’s. 

Hipótese 2: As MPME’s que utilizam as ferramentas de controle gerencial também 

usufruem dos benefícios gerados desses instrumentos para tomada de decisão. 

Hipótese 3: Os fracos controles nas MPME’s podem ser atribuídos à falta de conhecimento 

da gestão financeira e das informações que pode ser extraída por esses instrumentos de 

controle. 
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1.4.  Justificativa 

 

O tema estabelecido é um estudo sobre ferramentas de controle gerencial nas MPME’s 

industriais do município de SCSul, na região do ABC paulista, pois é um tópico 

importantíssimo no desenvolvimento econômico regional e nacional. As MPME’s são 

extremamente relevantes no contexto socioeconômico brasileiro, sendo identificado como 

poderoso fator de promoção social, base de estabilidade política e força propulsora do 

desenvolvimento dada sua capacidade de gerar emprego e renda. De acordo, com 

Martinewski (2003), elas são essenciais e indispensáveis em qualquer economia do mundo. 

A escolha foi motivada pelo autor ser contador e tendo realizado vários trabalhos 

relacionados sobre o assunto ao longo da graduação, no curso de MBA e no mestrado. Por 

outro lado, é um assunto de grande interesse aos profissionais que atua m ou pretendem atuar 

na área como gerente, professores (pesquisadores) ou mesmo empreendedores. Por isso, 

devem estar em sintonia com a evolução e as mudanças ocorridas no mercado que afetam 

diretamente o dia a dia desses empreendimentos.   

A importância deste trabalho, por um lado, é de mostrar a relevância das ferramentas de 

controle gerencial como um elemento imprescindível no auxilio do processo de tomada de 

decisão nos vários níveis da organização. Por outro lado, o trabalho poderá vir a 

conscientizar os pequenos empresários a uma melhor forma de controle de seus negócios, 

tendo uma nova visão.  

Grzybovski & Tedesco (apud PRESTES, 2002, p.13), realçam a importância dos micro e 

pequenos negócios em nível mundial, quando descreve que: “uma das formas de 

compreender o porquê de algumas nações hoje serem desenvolvidas, com economia sólida e 

distribuição de renda mais equilibrada está nas políticas de apoio a essas empresas adotadas 

há mais de trinta anos”. 

Os autores comentam vários exemplos como: 

A do Japão em 1947, que criou uma série de medidas de apoio a essas empresas entre as 

quais se destacam as medidas financeiras e crédito para financiamento de projetos de longo 

prazo. 
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O da Itália em 1950, que iniciou uma política de apoio aos micro e pequenos negócios, pois 

na atualidade cerca de 70% do PIB vêm dessas empresas, realizam em torno de 18% das 

exportações e representam cerca de 25% do total das empresas da Europa. 

O da Alemanha em 1970, apesar de mais recente existe um plano de pesquisa e tecnologia 

específico destinando cerca de 25 á 30% dos gastos federais para esses empreendimentos. 

Ressalta ainda esses autores, que o governo desses países considera o segmento como 

elemento primordial para o crescimento econômico. Um outro fator importante é que apesar 

dessas empresas possuírem característica da administração familiar, o gerenciamento é 

exercido por pessoas com elevado nível cultural e com treinamento em técnicas modernas 

de gestão. 

Sabe-se que administrar empresas não é um processo simples, e será ainda mais complexo 

se os instrumentos (consideradas básicas), não forem implementadas e usadas corretamente.  

Buscar meios de analisar os fluxos financeiros, de controlar estoques, custos, contas, preços, 

despesas, ativo permanente, investimento, sistema de informação, entre outros, podem ser 

um caminho para conseguir melhor êxito e se diferenciar da concorrência.  

Desta forma, espera-se que, após o desenvolvimento da pesquisa, possa tirar algumas 

conclusões que auxiliem o pequeno e médio empresário a encontrar melhor forma de 

gerenciar sua empresa, evitar riscos e contribuir para o conhecimento cientifico no campo de 

controle de gestão. 

 

 

 

 

 



 

 

8 

1.5. Contribuição do Estudo 

 

Sabe-se, que as MPME’s são muito importantes para a economia mundial, no Brasil poucos 

são os estudos nesta área, principalmente na região do grande ABC apesar da importância 

dessas empresas na economia nacional. Nessa ótica, espera-se que essa pesquisa permita 

contribuir para uma agregação de valores às empresas da região em particular e do Brasil em 

geral. 

Após a conclusão deste trabalho, o estudo será apresentado a todas aquelas empresas que 

participaram através das respostas fornecidas aos questionários. Nesse contexto, entende-se 

que mediante as conclusões alcançadas nessa pesquisa e a interação do pesquisador 

empresário-gerente, a contribuição será para o melhoramento dessas empresas. 

O referido estudo estará disponível na biblioteca da UMESP, como também 

eletronicamente, onde poderá ser consultada pelos alunos e pesquisadores.  Da mesma 

forma, entende-se que a pesquisa deverá contribuir para o avanço do conhecimento 

administrativo no campo de controle de gestão nas MPME’s. 

 

1.6. Delimitação da Pesquisa 

 

Inicialmente, foi elaborado um artigo diretamente relacionado ao assunto, no qual foi 

realizado um estudo de caso em duas empresas industriais na região, neste estudo foi 

elaborado um questionário para coleta de dados (pré-teste), o que tornou possível refinar a 

pesquisa principalmente no que se refere ao instrumento desta pesquisa. 

Uma pesquisa pela internet permitiu o contato com o CIESP-SCSul, cujo o site mostra a  

existência de 700 empresas industriais. Após, o contato realizado através da internet foi 

realizada uma visita pessoal à instituição, objetivando maior conhecimento e busca de 

informações. Ao explicar o motivo da pesquisa foi conseguido à relação das empresas no 
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município, somando um total de 618. Entretanto, depois do cruzamento dos dados feito pela 

própria instituição, constatou-se que somente 296 dessas empresas são industriais. 

Quanto às limitações do estudo, por um lado, pode-se destacar a própria metodologia 

utilizada. Como os questionários foram enviados pela internet e correio, qualquer falha no 

entendimento por parte dos respondentes pode ter prejudicando os resultados. Portanto, vale 

destacar que as conclusões aqui destacadas se restringem a esta população. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

No processo de compreensão do objeto deste estudo, este capítulo apresenta o construto 

teórico para fundamentar a pesquisa. Através de uma revisão de literatura sobre controle 

gerencial. Neste contexto, destacam-se os conceitos de: gestão, gestão empresarial, controle 

de gestão, significado de controle de gestão, tipos de controle, ambiente de controle, as 

origens do controle gerencial (escolas clássicas e modernas), teoria de Anthony, entre 

outros. Assim sendo, detalha-se a seguir. 

 

2.1. Gestão 

 

Para Ferreira Neto (2002, p.50), gerir é uma atividade que apresenta particularidades, não é 

uma tarefa simples. É um processo comandado pelos gerentes das instituições que consiste 

em decidir frente a situações-problema ou oportunidades, o que fazer. Gerir é exercer papéis 

no processo administrativo, decidindo que curso deve seguir o empreendimento. 

Resnik (apud FERREIRA NETO, 2002, p.51), discorrendo sobre sucesso e fracasso das 

pequenas empresas, afirma que a má administração é responsável por mais de 90% dos 

fracassos desses empreendimentos nos Estados Unidos, portanto é imperativo que esses 

instrumentos de gestão sejam adotados para assegurar o sucesso empresarial. 
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Tabela 1 - Funções Administrativas  
 

Processo ou Função Descrição 

Planejamento Consiste em tomar decisões sobre objetivos e recursos necessários para 

realizá-los. 

Organização Consiste em tomar decisões sobre a divisão de autoridade e responsabilidade 

entre pessoas e sobre a divisão de recursos para realizar tarefas e objetivos. 

Direção Compreende as decisões que adicionam recursos, especialmente pessoas, 

para realizar tarefas e alcançar objetivos. 

Controle O controle consiste em tomar decisões e agir para assegurar a realização dos 

objetivos. 

Fonte: Maximiano (2000, p.26). 

 

2.2. Gestão Empresarial 

 

Oliveira (2001, p.47), considera a empresa como um sistema aberto e dinâmico, tendo como 

principal função promover a satisfação das necessidades humanas por meio do consumo, da 

transformação e da comercialização de produtos. Com o objetivo de garantir a sua 

continuidade, a empresa terá necessidade de adaptar ás mudanças constantes ocorridas no 

ambiente no qual está inserida, adequando escassez de recursos e necessidades infinitas. 

A gestão empresarial pode ser considerada um processo pelo qual se leva a empresa de uma 

situação atual para situação futura desejada. Gerir um negócio é fazer as coisas acontecerem. 

Gerir com eficiência proporciona o desenvolvimento e a melhoria das atividades da 

empresa, ocasionando melhores resultados. (OLIVEIRA 2001, p.47). 

Neste contexto, perante a grande competitividade em que se encontra no mercado de hoje, é 

necessário que a empresa disponha em seu processo de gestão, um planejamento bem 

elaborado, um acompanhamento rigoroso e uma eficiente avaliação de desempenho de suas 
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ações. Entendendo a empresa como um sistema aberto, ela opera por meio de subsistema 

que interagem entre si formando sua estrutura.  

 Oliveira (2001, p.48), cita os sistemas mais comuns: 

Gestão de Vendas  – tomar decisões acerca de quais os principais clientes, definir o 

mercado consumidor, determinar preço, etc. 

Gestão de Marketing – efetuar e analisar pesquisa de mercado, determinar os mix dos 

produtos, etc. 

Gestão de Produção – determinar a quantidade de produtos a serem fabricados ou 

comercializados, a tecnologia a ser utilizada, o tipo de embalagem de seus produtos. 

Gestão Financeira – definir as formas de financiamento e de investimentos, os prazos de 

compra e de vendas, etc. 

Para que a empresa possa desenvolver suas atividades gerencias de melhor forma é 

importante à interação sinérgica que é extremamente necessária para atingir a eficiência. 

 

2.3. Controle de Gestão 

 

Gazzoni (2003, p.28), define controle de gestão como: uma “ferramenta essencial para o 

desenvolvimento das organizações, apresentando uma análise contínua dos resultados 

esperados, fornecendo aos gestores a realidade da empresa, permitindo a tomada de decisão 

que conduzam aos objetivos traçados no planejamento”. 

 

2.3.1. Significado de Controle 
 

Imoniana & Nohara (2004, p.38), definem controle como a espinha dorsal do exercício de 

gestão: ”quando seus modelos são conscientemente desenhados e implementados em um 

ambiente harmonioso ele tendo a auxiliar os objetivos desejados”. 
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Para Maximiano (2000, p.455), o controle indica um processo administrativo que tem três 

etapas: 

• obter informações sobre os resultados de uma atividade ou processo; 

• compará- la com a informação sobre os objetivos; 

• implementar alguma ação para assegurar a realização dos objetivos. 

De acordo com Figueiredo & Caggiano, (2004, p.46), controle é um sistema de feedback que 

possibilita ao desempenho ser comparado com os objetivos planejados e é necessário para a 

realização do planejamento do curto e longo prazo. Esse controle deve possibilitar uma 

visão clara dos acontecimentos efetivos, executa medições desses acontecimentos e aponta 

as distorções. Tendo em conta o desempenho encontrado é possível trabalhar os objetivos de 

curto e longo prazo. Nesse contexto, para que o controle possa acontecer é necessário que 

existam objetivos e metas a serem comparadas aos resultados, bem como são necessárias 

ferramentas de controle operacional, gerencial e estratégico para o levantamento das 

informações necessárias. 

Conforme Imoniana & Nahara, (idem, p.38), os controles podem ser dependentes e 

independentes no qual podem ser manual ou computadorizado. Num lado, quando os 

controles são dependentes as recomendações para execução destes têm de ser atendidas 

inicialmente antes de executar a próxima atividade funcional. Uma tentativa de se burlar 

(omitir) os controles dependentes os processos operacionais entrariam em colapso. Por outro 

lado, o controle independente refere à atividade que não acarreta nenhum entrave ao 

processo operacional. 
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2.4. Tipos de Controles 

 

Os controles são internos e externos, podendo ser dependentes e também independentes. 

 

2.4.1. Conceito de Controle Interno 
 

De acordo com Almeida (1996, p.50), controle interno “representa em uma organização o 

conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, 

produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos 

negócios da empresa”. 

Conforme o Comitê de Proced imentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores 

Públicos, o controle interno compreende: 

O plano de organização e o conjunto coordenado de todos os 
métodos e medidas adotadas na empresa para salvaguardar seus 
ativos, verificar a exatidão e as veracidades das informações 
contábeis, promover a eficiência das operações e fomentar 
maior adesão as políticas prescritas pela gerencia. 
(IMONIANA, 2001 p.95). 

 

Segundo o mesmo autor, essa definição é plenamente aceitável, pois engloba e destaca: 

• proteção de ativos; 

• obtenção de informações adequadas; 

• promoção da eficiência operacional; 

• estimulação da obediência e do respeito as políticas  da administração. 

O controle interno deve constituir partes integrantes das próprias operações, transações e 

respectivos registros para o processamento das informações. Um controle interno negligente 

reduz a confiança que possa depositar na consecução dos objetivos empresariais e 

gerenciais.  
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2.4.2. Característica de um Sistema de Controle Interno 

 

Segundo Imoniana (2001, p.96-98), um sistema de controle interno, se dividem em: 

• controles básicos, são aqueles que demonstram que as transações contábeis, 

econômica e financeira foram efetivamente realizadas integralmente, entre eles 

temos: 

I. segregação de funções na execução operacional; 

II. um sistema de delegação de responsabilidade, de autorizações e de aprovações; 

III. um sistema de registros de contas; 

IV.  comprovação da veracidade das informações contábeis econômicas e 

financeiras; 

V. prevenção de fraude e em caso de ocorrência das mesmas possibilidades de 

descobri- las o mais rápido possível; 

VI. focalização de erros e desperdícios; 

VII. estimular a eficiência do pessoal, mediante atividade e monitoramento 

efetuados pelos gestores. 

• controle de existência, é implementado para eliminar os gargalos operacionais que 

amarram os fluxos no dia a dia das atividades. 

• controle de precisão, tende a orientar quanto à tempestividade dos lançamentos  

contábeis. 

• controle de autorização, tem com objetivo documentar a responsabilidade sob o qual 

a transação for originada e consumada. 

• controle de salvaguarda, o controle de salvaguarda de ativos, de maneira geral, 

pretende obter um controle eficiente sob todos os aspectos vitais do negócio. 
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• controle de processamento, compreendem a utilização de recursos lógicos e 

aritmética do computador tais como, somar, subtrair, cálculos complexos ou 

lançamentos de totais. 

 

2.4.3. Ambiente de Controle 

 

Segundo Imoniana (2001, p.94), “a controladoria e seus departamentos operam em um 

ambiente normalmente designado como ambiente de controle e este ambiente pode influir na 

eficácia de tais controles”. 

De acordo, com o mesmo autor, ambiente de controle compreende rede de funções inter-

atuantes e segregados, identificadas em atividades logicamente estruturadas. Neste ambiente 

desenha-se e implementá-se os processos contábeis e os controles internos. Os principais 

recursos deste ambiente são harmoniosamente coordenados para que sejam efetivos e esses 

são orientados pelas estratégias, políticas, normas e procedimentos empresariais. Na 

avaliação do ambiente de controle, geralmente os seguintes fatores são considerados: 

• grau de conscientização sobre controles interno; 

• filosofia e estilo da alta gerencia; 

• segregação de funções; 

• espírito de compromisso; 

• estrutura organizacional; 

• políticas e competência do pessoal; 

• proteção de ativos  e o registro do mesmo; 

• influência de fatores internos e externos. 
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Os pontos de controle são os momentos cruciais constatados no ambiente de controle onde a 

gerência exerce a função de monitoramento, se os controles chaves deixarem de ser 

operantes, comprometem todo procedimento de controle. (IMONIANA, 2001, p.95). 

À medida que as empresas aumentam seu porte e empregam mais pessoas, seus sistemas 

contábeis tornavam-se mais desenvolvidos. Com a expansão do sistema contábil e o 

envolvimento de um maior número de pessoas foi possível dividir o trabalho. Assim, 

nenhuma pessoa será responsável por uma só operação desde o seu principio até o seu fim. 

Para ajudar nesta tarefa tediosa, criaram-se controles internos eficientes e necessários para 

proteger os bens e evitar as fraudes.   

Nesse sentido, o controle é um processo sistemático que irá completar o ciclo gerencial, 

comparando o planejamento inicial com os resultados obtidos. Em caso de desvio, a 

comunicação aos responsáveis tem que ser feita de imediato e de forma correta para que a 

correção também seja instantânea. Quanto ao acompanhamento, este deve ser efetuado 

visando à regularização dos desvios para que o resultado esteja dentro do desempenho 

desejado. 

A função controle representa assim uma etapa do processo de gestão indispensável às 

organizações, para que possam atingir um bom desempenho frente às mudanças e crescente 

complexidade das organizações. 

 

2.4.4. Significado de Controle de Gestão 

 

O controle de gestão é definido por Campiglia & Campiglia (1995, p.11) como, “um 

conjunto de informações e de ações cujo objetivo é manter o curso das operações dentro de 

um rumo desejado”, e que os desvios de rumo quando acontecem, devem ser: 

• rapidamente detectada; 

• medidos; 

• investigados para a identificação de suas causas; e 
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• corrigidos, através de ações eficazes. 

Entretanto, existem situações do ambiente externo que não são passíveis de correção ou 

alteração pelos gestores, mas, que podem interferir nas atividades da empresa. Neste caso, a 

utilização de controles de prevenção serve para que os gestores tomem atitudes pró-ativas 

orientadas à manutenção e melhoria da posição da empresa no mercado. Na identificação 

dos tipos de controles de gestão para MPME’s, busca-se na literatura controles com ênfase 

na gestão operacional, os quais, quando são bem gerenciadas, se refletem positivamente de 

forma sistêmica e dinâmica na empresa e no ambiente social. 

Definidos os termos controle e controle de gestão, bem como a sua necessidade diante de 

um ambiente competitivo e incerto, no qual se encontram as empresas na atualidade, passa-

se a identificar aqueles que sirvam de suporte à tomada de decisão pelos gestores. Vale 

lembrar que a garantia da eficiência dos processos desempenhados nas MPME’s se 

centralizam normalmente nas mãos do proprietário, que se torna o principal responsável 

pelo negócio. 

 

2.5. Origem do Controle Gerencial, as Escolas Clássicas e Modernas 

 

Segundo Maximiano (2000, p.53), a administração começou a nascer na Europa no século 

XVIII, durante a revolução industrial, com as idéias de Adam Smith (1776), no livro das 

riquezas das nações – evidenciando as vantagens dos princípios da divisão do trabalho. 

Para Otley (apud MARTINEWSKI, 2003), “as raízes do controle gerencial encontram-se 

nos primórdios do pensamento administrativo, sendo bastante reconhecida à influência nos 

trabalhos de Weber, Durkheim e Pareto no desenvolvimento da administração”. Além dos 

autores acima o pesquisador aponta para o trabalho de Follet como origem de muitas idéias 

da moderna teoria de controle. 

De acordo com Martinewski (2003, p.23), o gerente não controla elementos isolados, mas 

complexas inter-relações e propõe que a base para o controle deve ser fundamentada na 

auto-regulação, auto -direção de indivíduos e grupos que compartilhem interesses e objetivos 
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comuns. A aplicação destes princípios fundamentais de organização era a atividade de 

controle em si que significava assegurar um desempenho previsível para a organização. 

Henri Fayol, em sua obra Administração Industrial e Geral, foi um dos integrantes da escola 

clássica que mais divulgou os princípios da administração. Ele considerava a empresa como 

um sistema racional de regras e de autoridade, que justifica sua existência em que atende ao 

objetivo primário de fornecer valor, na forma de serviços a seus consumidores o que mais 

divulgou os princípios da administração, (MAXIMIANO, 2000, p.60). Para Fayol, o 

trabalho dos dirigentes consiste em tomar decisões, estabelecer metas, definir diretriz e 

atribuir responsabilidades aos integrantes da organização, de modo que as atividades de 

planejar, controlar, comandar e coordenar estejam numa seqüência lógica. O considerado pai 

da administração cientifica preconizava a especialização de tarefa, a padronização das 

operações e a centralização, como os aspetos fundamentais para o alcance da eficiência 

administrativa. 

Um outro autor que não podemos deixar de citar, quando se fala da origem da administração 

é Frederick Taylor, principalmente do seu trabalho administração científica. A ponte forte 

deste autor é que ele pegou as idéias de Fayol e associou à experiência prática, 

desenvolvendo vários trabalhos que foram batizados como doutrina taylorismo. Essa 

doutrina norteou durante muito tempo à gestão das principais organizações norte-americanas 

e obteve muito sucesso. 

Na concepção do taylorismo, o homem era considerado como ocupante do cargo, sendo 

motivado apenas por recompensas e sanções salariais. Nesse período, o controle gerencial, 

era considerado como controle financeiro, direcionado às atividades e não às pessoas. 

Para Otley et al (apud MARTINEWSKI, 2003, p.24), o que parece caracterizar os 

estudiosos daquela época foi uma atenção para problemas reais, uma abordagem científica 

centrada na compreensão e na análise conceitual e um desejo de resolver problemas. Essa 

contribuição para o controle gerencial reside na atenção que dispensaram à autoridade e ao 

accountability, a consciência da necessidade de modelos analíticos e orçamentários para 

controle fazendo a ligação entre custos e atividades operacionais, e separando a 
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contabilidade de custos da contabilidade financeira, tornando-se a primeira a precursora da 

contabilidade e controle gerencial. 

No entendimento, de Martinewski (idem, p.26), independentemente da forma como o estudo 

de controle gerencial é sistematizado, foi o trabalho de Anthony em 1965 (Planning and 

Control Systems), que se tornou à primeira referência na área de controle de gestão. 

 

2.6. Teoria de Anthony 

 

Percebe-se, através do trabalho de Martinewski (2003), que a teoria mais utilizada na área de 

controle de gestão na atualidade é o plano de referencia de Anthony. Para Otley, (apud 

MARTINEWSKI, 2003, p.27), o termo “controle gerencial” de um lado, deve muito de sua 

atual conotação ao estudo de Anthony (1965), no qual controle gerencial distingue-se de 

planejamento estratégico e controle operacional, estando situado em uma posição 

intermediária. O planejamento estratégico relaciona-se com a definição de metas e objetivos 

que engloba toda a organização no longo prazo. O controle operacional relaciona-se com as 

atividades que asseguram que as tarefas imediatas sejam realizadas. O controle gerencial faz 

a ligação entre esses dois níveis. 

Por outro lado, percebe-se claramente através do estudo de Martinewski, (idem, p.26-30), 

que foi a teoria de Anthony em 1965, que clareou o estudo de controle gerencial, pois até 

1965, controle gerencial estava associado a controle operacional e planejamento estratégico, 

o que permitiu que controle gerencial pode-se ser estudado separadamente. Anthony (apud 

MARTINEWSKI, 20003, p.27), define o controle gerencial como um “processo pelo qual os 

administradores se asseguram que os recursos são obtidos e usados eficientemente de acordo 

com os objetivos da organização”. Essa definição foi aperfeiçoada por Anthony & 

Govindarajan e na edição de (2002, p.34), passaram a incorporar elementos 

comportamentais e definiram controle gerencial como sendo “o processo pelo qual os 

administradores influenciam os outros membros da organização a implementar as estratégias 

da organização”.  
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Essa definição envolve: 

• atividade de controle gerencial; 

•  considerações sobre o comportamento; e 

• instrumento de implementação da estratégia. 

Atividade de controle gerencial, essa atividade envolve vários outras atividades, tais como: 

• planejar o que a organização fará; 

• coordenar as atividades das diversas partes da organização;  

• comunicar as informações; 

• avaliar informações; 

• decidir qual a ação a ser tomada, e; 

• influenciar as pessoas a mudar seus comportamentos. 

Considerações sobre o Comportamento nas Organizações, entende-se através da obra de 

Anthony & Govindarajan (idem, p.140-145), que apesar da empresa ser considerada um 

sistema, o processo de controle gerencial não é mecânico, ou seja, envolve interações entre 

indivíduos e não existe a possibilidade de descrever essa interação automaticamente. No 

entendimento desses autores, por um lado, os executivos têm objetivos pessoais e o 

problema central é induzi- los a agirem de maneira que, ao procurar atingir seus objetivos 

pessoais, auxiliem o alcance dos objetivos da organização (congruência de objetivos). Por 

outro lado, o sistema de controle gerencial, deve ser orientado a atingir a perfeita 

congruência e a adoção de bons planos de compensação e de incentivos é um fator 

importante para promover esses objetivos.  

Instrumento de Implementação da Estratégia , sistema de controle gerencial auxilia o 

gerente na condução da organização na direção de seus objetivos estratégicos. Por isso, o 

controle gerencial concentra-se principalmente na execução da estratégia. 
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2.7. Contexto Teórico das Pequenas e Médias Empresas  

 

Steindl (apud PINHEIROS, 1996, p.1), publicou small and big business – economic 

problems of the size of the firm, fazendo a seguinte referência, “o problema das pequenas 

empresas – de suas possibilidades de sobrevivência e da política a ser adotada em relação a 

elas – esta suscitando interesso hoje em dia...”. 

Atualmente, o interesse despertado por MPME’s vai além de suas possibilidades de 

sobrevivência, mas sim o reconhecimento de sua capacidade de contribuição ao 

desenvolvimento social, fortalecimento econômico e o desempenho da política da união, 

estados e municípios. Sobre esse assunto, Pinheiro (idem, p.16), narra o seguinte 

comentário. 

O apoio à pequena empresa ocupa atualmente uma posição 
central dentro do marco geral das políticas econômicas 
sociais e públicas. Existe reconhecimento dos benefícios de 
se ter um setor de pequena empresa grande e dinâmico, 
particularmente em termos de geração de empregos. Nos 
últimos anos, tem aumentado à intervenção tanto pública 
como privada para encorajar a formação de novas pequenas 
empresas e o crescimento das já existentes. 

 

Autores como Pinheiro (1996) e Martinewski (2003), falam da importância dessas empresas 

no processo evolutivo do país, contribuindo significativamente, quer seja do ponto de vista 

econômico, social e político. Dada à baixa taxa de sobrevivência identificada nessas 

empresas e da sua importância diversas entidades públicas e privadas se dedicam ao estudo 

da sua problemática. Segundo os mesmos auto res, identificar os fatores que exercem 

influência sobre o sucesso e o insucesso desses impedimentos tem sido um dos objetivos 

mais almejados por pesquisadores. 
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2.8. A Importância das Informações Contábeis no Apoio a Gestão 

 

Para Atkinson et al (2000, p.36), a informação gerencial contábil (IGC) é uma “fonte 

informacional primária para a tomada de decisão e controle nas empresas”. Por um lado, 

sistemas gerenciais contábeis produzem informações que ajudam funcionários, gerentes e 

executivos a tomar melhores decisões e aperfeiçoar os processos e desempenhos de suas 

empresas. IGC mede o desempenho econômico de unidades operacionais descentralizadas, 

como as unidades de negócios, as divisões e os departamentos. Essas medidas de 

desempenho econômico ligam à estratégia da empresa e execução da estratégia individual de 

cada unidade operacional. Por outro lado, IGC é também um dos meios primários pelo qual 

operadores- funcionários, gerentes, intermediários e executivos recebem feedback sobre seus 

desempenhos, capacitando-os a aprender com o passado e melhorar para o futuro. 

Ainda Atkinson et al (idem, p.37), comenta que, embora a IGC não possa garantir o sucesso 

das atividades organizacionais criticas, seu mau funcionamento resultará em severas 

dificuldades para as empresas e um sistema de contabilidade gerencial efetivo, cria valores 

consideráveis fornecendo informações precisas sobre as atividades requeridas para o sucesso 

das empresas. Para o mesmo autor, a contabilidade gerencial, através de seus instrumentos 

de controle permite uma interpretação dos dados da empresa e assim, ela poderá executar o 

seu papel de gerar informações ao empresário para que este tome decisões mais acertadas e 

em tempo hábil. 

 

2.9. A Integração entre Administração e Contabilidade  

 

Uma questão que tem sido discutida é a falta de integração entre os vários setores da 

organização, o que dificulta a gestão empresarial, principalmente no nível estratégico 

gerencial, esses setores são a gestão (tomador de decisão) e a contabilidade, ou seja, a 

informação contábil é pouco utilizada pelo tomador de decisão. A esse respeito, existem 

duas versões distintas, a primeira é decorrente da própria atuação da área contábil, que 

normalmente se mostra mais preocupada com os aspectos fiscais da empresa do que com a 
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gestão da mesma, a segunda é explicada por pouca utilização da informação contábil na 

tomada de decisão por parte dos gestores da empresa, visto que, por muitas vezes, existe o 

desconhecimento da parte do gestor do potencial dessas informações. 

Tendo em conta essa visão integradora entre os setores, a tomada de decisão fica deficitária, 

pois a integração proporciona maior conhecimento e conseqüentemente melhoria na gestão 

organizacional. 
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3. METODOLOGIA 

 

Atentando para as características desta pesquisa as abordagens foram bibliográfica, 

exploratória e quali-quantitativa.  

• Bibliográfica, porque foi levantado o referencial teórico relativo ao assunto; 

• Exploratória, porque teve como objetivo a formação de um problema para 

investigação mais exata e a confirmação ou rejeição das hipóteses, além de 

investigar o uso das ferramentas de controle para apuração de informações ou 

conclusões através de tratamentos dos dados. 

• Quali-quantitativa, pois analisa tanto aspecto qualitativo como quantitativa do 

objeto de estudo, o que permite uma visão ampla do tema abordado. Qualitativa 

porque procura identificar conceitos importantes do objeto de estudo que não podem 

ser estudados quantitativamente. Quantitativa porque os dados coletados do 

questionário foram analisados por meio de métodos estatísticos objetivando 

quantificar opiniões. 

 

3.1. Métodos e Tipo de Pesquisa 

 

Uma das questões básicas de qualquer estudo é o método que será utilizado na condução da 

pesquisa. De acordo com Silva (1997, p.57), o método “deriva da metodologia e trata do 

conjunto de processos pelos quais se torna possível conhecer uma determinada realidade, 

produzir determinado objeto ou desenvolver certos procedimentos ou comportamentos”. 

Dessa forma, o método nos leva a identificar a forma pelo qual alcançaremos determinado 

fim ou objetivo. O método utilizado nesta pesquisa foi raciocínio dedutivo. Segundo 

Marconi & Lakatos (2005, p.92-93), “o método de raciocínio dedutivo parte das teorias e 

leis, na maioria das vezes prediz a ocorrência dos fenômenos particulares (conexão 

descendentes)” o método de raciocínio dedutivo é inversamente ao raciocínio indutivo, parte 
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do geral para particular, enquanto que o método de raciocínio indutivo parte do particular 

para geral. 

 

3.2. Ambiente da Pesquisa e Amostra 

 

No que diz respeito à população e amostra, para Marconi & Lakatos (2005), “população é 

um conjunto ou coleção de dados que descreve algum fenômeno do nosso interesse” e a 

amostra é um “subconjunto de dados selecionados de uma população”. 

A população deste estudo compreende às MPME´s industriais do município de SCSul, na 

região do ABC paulista, na qual corresponde a 296 (duzentas e noventa e seis) indústrias 

cadastradas no CIESP-SCSul. A amostra corresponde a 18,6% (dezoito vírgula seios 

porcentos) das empresas, que se dispuseram a responder o questionário. 

A escolha das empresas foi pelo o critério de conveniência, ou seja, onde o pesquisador 

encontrou a oportunidade para fazer seu estudo. De acordo com o universo das empresas 

industriais no município de SCSul, o questionário foi aplicado baseado no critério de 

faturamento bruto anual estabelecido pelo Receita Federal, que considera microempresas 

com o valor de faturamento até R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), 

pequenas empresas com valor entre R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e 

R$ 1.200.000.00 (um milhão e duzentos mil reais) e  médias empresas aquelas que faturam 

entre R$ 1.200.000.00 (um milhão e duzentos mil reais) e 5.000.000,00* (cinco milhões de 

reais). 

 

3.3. Instrumento, Forma de Coleta e Tratamento de Dados  

 

O instrumento da pesquisa foi elaborado a partir de vários estudos em (livros, teses, 

dissertações, artigos, revistas, etc.), também foram aplicadas algumas entrevistas pessoais 

com empresários de MPME’s, com a intenção de coleta de informações (pré-diagnóstico). 

                                                 
* Estabelecido pelo pesquisador 
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Considera-se essa etapa muito significativa para o conhecimento da realidade que seria 

pesquisada. A partir da junção de todas as informações foi elaborado o roteiro do 

questionário de perguntas fechadas e semi-estruturadas. 

Especificamente, no que tange ao levantamento do grau de importância das ferramentas 

aplica-se uma escala do tipo Likert  para medição da importância das ferramentas de controle 

gerencial como seque: 

De [ 1 a 4 ] – aplicação baixa 

De [ 4 a 7 ] – aplicação moderada 

De [ 7 a 10] – aplicação significativa 

O desenvolvimento da pesquisa foi feito em dois momentos: 

1 - Aplicação de questionário em duas empresas, a fim de executar o processo de pré-teste 

que facilitou a conclusão sobre a compreensão do instrumento. 

2 - Aplicação do questionário em 296 (duzentas e noventa e seis) empresas industriais do 

município de SCSul. 

Depois da coleta de dados foi utilizado o Microsoft Excel, para criação de gráficos e da 

estatística descritiva. Com as analises extraídas das informações dos gráficos e da estatística 

descritiva, confirmaram as hipóteses levantadas. 

Os objetivos foram atingidos, através do referencial teórico e principalmente por meio de 

análise dos dados do questionário. 
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4. A EMPRESA 

 

As empresas são instituições importantes para a sociedade. Geram empregos e produtos para 

atender as necessidades humanas, que são sempre crescentes e mutantes. As empresas estão 

presentes em todos os lugares, atuando na prestação de serviços, no comércio e na indústria.  

Apresentam-se, a seguir, os conceitos de empresa e sua classificação quanto ao porte e 

estrutura. 

 

4.1. O que é uma Empresa de Pequeno ou Médio Porte ? 

 

Pode-se inferir que empresas são organizações que têm a função social de produzir, 

comercializar e prestar serviços para o consumidor, reunindo os fatores de produção tais 

como: capital, matéria-prima e mão-de-obra, sendo o seu objetivo central a obtenção do 

lucro. 

René de la Porte (apud FERREIRA NETO, 2002 p.68), afirma que: 

... a empresa é um conjunto, uma entidade autônoma, 
caracterizada pelos os fatores (coisas que as constituem). Ela é 
independente das pessoas que a criam, dirigem ou lhe tiram 
proveito dos resultados. É uma pessoa moral jurídica, quanto se 
trata de uma sociedade anônima; é uma pessoa convencional 
para uma empresa privada, e o cantador mantém a sua 
contabilidade e não a do patrão. 

Esse conceito apresenta a segregação do patrimônio da empresa e dos sócios e a 

independência dos seus criadores e dirigentes caracteriza o patrimônio da entidade. 

Já segundo dicionário Aurélio empresa é uma associação para explorar uma atividade 

econômica. 

Após a análise de vários conceitos e ideologia diferentes é muito pouco provável encontrar 

uma única resposta a essa questão, pois existem várias definições do que sejam MPME’s, 

definições essas decorrentes da utilização de diversos critérios de classificação. Perecin, 

apud (OLIVEIRA, p.21), cometa que: 
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“A variedade de critérios se estende através dos paises da 
América Latina (Chile, Argentina, Venezuela, etc.), aos 
Estados Unidos, á Europa e Japão, sendo que 
freqüentemente, em um mesmo país, diferentes identidades 
adotam critérios diferentes”, como é o caso especifico do 
Brasil. 

Dentro dos diversos critérios existentes, deve-se escolher aquele que atenda ao objetivo 

proposto, ou seja, escolher um critério mais compatível em função do objetivo a que se 

destina. 

 

4.2. Os Critérios de Classificação das Empresas 

 

Geralmente, os critérios utilizados para definir o tamanho de uma empresa são de ordem 

qualitativa ou quantitativa. Os qualitativos são mais subjetivos e difíceis de definir, uma vez 

que implicam fatores de difícil mensuração, entretanto exprimem com maior veracidade a 

natureza da empresa, levando-se em conta os aspectos administrativos como, por exemplo: 

tecnologia empregada, estrutura organizacional, nível de mão-de-obra, relacionamento entre 

administradores - empregados, tipos de máquinas-ferramentas, utilização de técnica de 

administração, entre outros. Já os quantitativos são, geralmente, de ordem econômica e/ou 

contábil, sendo definidos com base em aspetos como futuramente bruto anual, número de 

funcionários, volume de salários, capital social, lucro, patrimônio líquido, produtividade, 

participação no mercado e outros. 

Os critérios quantitativos são mais utilizados, porque facilitam obtenção de informações a 

respeito das empresas e permite a realização de análise comparativa entre estas. No entanto, 

os critérios utilizados por instituições públicas e privados diferem em relação ao indicador 

adotado. Dentro dos quantitativos, em geral utiliza-se aquele que considera o número de 

empregados. Dado que é facilmente levantado nas empresas e não varia de acordo com 

correções monetárias, como acontece com os outros critérios. 

No Brasil vários critérios são utilizados por diferentes instituições públicas e privados. Para 

o SEBRAE o conceito de MPE’s é diversificado e varia de acordo com a região, o porte 

econômico- financeiro, o ramo do negócio e a forma jurídica. 
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4.2.1. Critério de Classificação Segundo o Número de Funcionário 
 

 

O SEBRAE adota o critério estabelecido pelo IBJE, que classifica as empresas segundo o 

número de funcionários combinado com o setor de atuação da empresa. O critério para a 

definição do porte da empresa conforme o número de funcionários atualmente utilizado no 

Brasil está representado na tabela 2. 

 
Tabela 2 - Número de Funcionários  

 

Porte/ Setor Comércio e Serviço Indústria 

Microempresa Até 09 empregados Até 19 empregados 

Pequena Empresa De 10 a 49 empregados De 20 a 99 empregados 

Média Empresa De 50 a 99 empregados De 100 a 499 empregados 

Grande Empresa Mais de 99 empregados Mais de 499 empregados 

 

Ressalta-se que esse critério na atualidade é pouco utilizado. Devido a vários fatores, 

principalmente a tecnologia. 

 

4.2.2. Critério de Classificação das Empresas Segundo o Faturamento 
Anual 

 

O Governo Federal para fins de tributação e vigência do SIMPLES, diferencia as MPE’s, 

pelo faturamento bruto anual (lei federal nº 9.841 de 05/10/99), critério esse mais utilizado 

para classificação. 
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Tabela 3 - Receita Federal 

 
 

Porte Faturamento bruto anual 

Microempresa Até R$ 244.000,00 

Empresa de Pequeno Porte Entre R$ 244.000,00 e R$ 1.200.000,00 

Fonte - Lei Federal no. 9.841, de 05/10/99 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa). 

 

Ressalta-se que foi aprovada a lei complementar nº 123 em 14 de dezembro de 2006, que 

revoga a lei nº 9.841 e altera essa classificação a partir de 1º de julho de 2007, conforme 

pode ser observado na tabela 4, o estudo foi desenvolvido em torno da (lei federal nº 9.841 

de 05/10/99). 

 

Tabela 4 - Receita Federal 
 

Porte Faturamento Bruto Anual 

Microempresa Até R$ 240.000,00 

Empresa de Pequeno Porte Entre R$ 240.000,00 e R$ 2.400.000,00 

Fonte - Receita Federal (2006). 

 

Os bancos possuem um critério próprio de classificação como pode ser observada pela 

tabela 5, a classificação do BNDES. 

 

 

 

 



 

 

32 

 

Tabela 5 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
 
 

Porte Faturamento Anual 

Microempresa Inferior ou igual a R$ 1.200.000,00 

Pequena Empresa Superior a R$ 1.200.000,00 e inferior a R$ 10.500.000,00 

Média Empresa Superior a R$ 10.500.000,00 e inferior a R$ 

60.000.000,00 

Grande Empresa Acima de R$ 60.000. 000,00 

Fonte - Carta Circular (2002). 

 

Observar-se, que os limites de classificação das empresas tanto por faturamento quanto ao 

número de funcionários, são elásticos e objetivam atender as necessidades de cada órgão 

classificador, por exemplo, os bancos adotam critérios diferentes. É importante ressaltar que 

na atualidade o critério mais utilizado é o faturamento bruto anual, embora também esse 

critério gere distorções, pois apenas o montante monetário não indica a estrutura empresarial 

e administrativa correspondente, podendo variar conforme o ramo da atuação da 

organização. 

 

4.2.3. Critérios de Classificação Segundo a Estrutura Administrativa 

 

Segundo Drucker (1962, p.61), a dimensão e o tamanho não mudam a natureza nem os 

princípios da administração de uma organização; não afetam os problemas básicos da alta 

direção, nem mesmo na direção do trabalho e do trabalhador. Mas a dimensão afeta 

totalmente a estrutura administrativa. A diferença de dimensão afeta no comportamento e 
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atitudes por parte dos órgãos administrativos. E ainda mais influentes que a dimensão é a 

mudança de dimensão, isto é, o crescimento. DRUCKER (1962, p.61). 

Especificar o tamanho de um padrão para definir micro, pequenas e médias empresas é algo 

necessariamente complexo e arbitrário, pois instituições, associações e pesquisadores 

adotam critérios diferentes para propósitos diferentes. Ainda há de se considerar que alguns 

critérios podem ser aplicados a todas as áreas industriais, enquanto outros são relevantes 

apenas para certos tipos de negócios. Por isso, classificar as empresas é uma questão 

problemática para os pesquisadores, devido à diversidade de critérios, o tamanho e as 

condições econômicas e produtivas. 

Tendo em conta as dificuldades em se estabelecer o tamanho de uma empresa, Drucker 

(Idem  p.61), já defendia que quando uma empresa cresce de trinta funcionários para 

trezentos, de fato sofre uma mudança de estrutura e comportamento; e outra mudança 

qualitativa quanto ela cresce de três mil para trinta mil funcionários. De acordo, com o autor, 

esse crescimento é relevante, porém o número de empregados não é por si só decisivo. 

Drucker (Idem p.61), afirma que existe empresa com um punho de empregados que têm 

todas as características de uma grande empresa e que há empresas com uma grande 

quantidade de funcionários que têm todas as características de uma pequena empresa. Nesse 

contexto, o autor na p.62, alega que a estrutura administrativa, especificamente a estrutura 

da alta administração é, portanto, o único critério de confiança para avaliar o tamanho de 

uma empresa, afirmando que uma empresa é do tamanho da estrutura administrativa de que 

necessita.  Assim, Drucker (idem, p.65), a partir da estrutura administrativa, apresenta quatro 

estágios do tamanho de uma empresa, cada um com características distintas conforme pode 

ser percebida na tabela 6 a seguir. 
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Tabela 6 - Os Quatro Estágios do Tamanho de uma Empresa 
 

Estágio Característica 

 

Pequeno 

negócio 

Propriedade de uma só pessoa, pelo fato de existir um nível de direção entre a cabeça e os 

trabalhadores. 

Nem a ação nem a fixação de objetivos que são partes do trabalho do chefe executivo são 

ocupações de tempo integral, por isso a propriedade de uma só pessoa. 

 

 

 

 

Tamanho 

Médio  

É o mais comum sendo também um dos mais difíceis. A incapacidade de resolver os 

problemas da administração é uma das causas mais graves e mais comuns de complicação. 

O cargo operacional torna-se a ocupação de tempo integral, e os objetivos comerciais em geral 

já não podem ser fixados por uma pessoa que ocupa esse posto. 

O estabelecimento de objetivos pode realmente ser executado ainda como tarefas de tempo 

parcial. 

Deve ter sempre uma equipe de chefia executiva, ter problemas das relações dos chefes 

funcionais com a alta direção, embora os problemas ainda sejam pequenos. 

Nesse estágio começam os problemas com os especialistas técnicos, ou seja, já existe a 

necessidade de ter especialistas em determinadas áreas. 

 

 

Grande 

As funções de chefes executivos devem ser organizadas á base da equipe, pois os trabalhos 

serão intensos para uma só pessoa. Muitas vezes, um trabalho torna-se ocupação integral para 

uma pessoa e parcial para vários outros. 

A ênfase da administração é sempre buscar a eficácia-eficiência e a satisfação única. 

 

Muito 

Grande 

Tanto a ação como a fixação de objetivos gerais que são parte da função de chefe executivo 

deverá ser organizada à base de equipe. 

Cada função requer o serviço de várias pessoas em tempo integral. 

Só pode ser organizada sobre os princípios de estrutura hierárquico-administrativa. 

Onde também as tarefas por vezes são mais complexas se ser executadas. 

Fonte: Drucker, (1962, p. 65-68), adaptado pelo autor.                                                                                 
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No entendimento de Drucker (idem, p.72), cada um dos estágios de grandeza de uma 

empresa não só requer uma estrutura administrativa distinta, como, também, têm seus 

problemas próprios e suas debilidades típicas. O autor acrescenta ainda que o maior 

problema das pequenas empresas, é que elas são pequenas demais para manter a 

administração de que precisam. Os postos da alta direção nas pequenas empresas requerem 

maior versatilidade do que nas médias e grandes organizações. 

 

4.3. A Estrutura Organizacional da Empresa 

 

Laudon & Laudon (1999, p.22), afirma que quanto se toma à iniciativa de estabelecer um 

negócio, decidir qual o produto ou serviço a ser fornecido é uma das primeiras tarefas, pois 

dessa decisão dependeria uma série de outras, tais como: 

• Tipo de empregados; 

• Métodos de produção; 

• Temas para o marketing, etc. 

Segundo esses autores, uma vez respondida essas questões, seria necessário desenvolver 

uma forma de divisão do trabalho para a produção, precisar-se- ia de uma equipe de vendas e 

de um grupo para coordenar as finanças e a contabilidade, e também de outra equipe para 

selecionar, contratar e treinar as pessoas que iriam trabalhar. (LAUDON & LAUDON, 

1999, p.22). 

Para os mesmos autores, (idem, p.22), existem em todas as empresas, no mínimo quatro 

funções. As organizações mais simples podem não apresentar uma divisão mais clara, pois 

todas poderiam ser executadas por uma pessoa, ou por um pequeno grupo de pessoas. Os 

quatros funções relacionadas pelos autores são: 

• Produção – a empresa deve fabricar um produto ou fornecer um serviço; 

• Vendas e marketing – ela deverá vender esses produtos ou serviços; 
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• Recursos humanos – para executar suas tarefas deverá recrutar, treinar e motivar as 

pessoas; 

• Finanças e contabilidade – atividades que serão executadas de forma a possibilitar 

a melhor gestão dos ativos do empreendimento. 
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5. AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NO CONTEXTO SOCIAL 

 
5.1. A Importância das MPE’s para Garantir o bem estar Social 

 

A partir da década de 70, a necessidade de adaptação às mudanças do ambiente e de 

incrementar a geração de emprego, o impacto das novas tecnologias e, mais recentemente, a 

globalização de mercados, despertaram a atenção para o importante papel econômico e 

social das MPE’s. 

Nesse período, segundo Terence (2002, p.55-56), as MPE’s tornaram-se uma importante 

força reguladora do mercado de trabalho, criando um vasto número de postos de empregos 

que muitas vezes substituíram as vagas desativadas pelas grandes empresas, aumentando à 

flexibilidade do mercado de trabalho e adaptando as economias de um modo geral, a nova 

realidade mundial. 

Levando em conta apenas os empregados com registro em carteira, as MPE’s correspondem 

por 56%, além dos trabalhadores com registros em carteira, também são consideradas outras 

formas de ocupações, tais como, a dos próprios empreendedores, familiares ocupados no 

estabe lecimento e trabalhadores sem registro em carteira, neste caso a participação das 

MPE’s chega próximo de 67%, do total de ocupações geradas pelo setor privado da 

economia. (BEDÊ, 2006, p.11). 

De acordo com Longenecker et al (apud TERENCE, 2002, p.57), as empresas de pequeno 

porte, como parte da comunidade empresarial, colaboram para o bem estar econômico da 

nação, produzindo uma parte do total dos bens e serviços. Além disso, possuem algumas 

qualidades que acabam por oferecer contribuições excepcionais, na medida em que: 

• oferecem muita oportunidade de emprego para a população; 

• introduzem inovação; 

• estimulam a competitividade, atuando como concorrentes econômicos, promovendo 

um efeito saudável ao sistema capitalista; 

• auxiliam as grandes empresas; 
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• produzem bens e serviços com eficiência. 

Para Terence (idem, p.57), o fato de haver um grande número de PME’s na economia leva a 

menor concentração de mercado e conseqüentemente a melhor distribuição de renda, 

favorecendo a estabilidade social e política. 

Solimeo (apud PINHEIRO, 1996, p.20), comenta que as pequenas empresas na esfera 

social, não contribuem apenas como geração de emprego, representa também um importante 

mecanismo de mobilidade social, melhor distribuição de renda e a ampliação da classe 

média, à medida que se possibilita ao assalariado ascender à posição de micro ou pequeno 

empresário. As atividades de MPE’s, em paises em desenvolvimento, estão tipicamente 

voltadas para as necessidades de consumo das populações de baixo poder aquisitivo. Os 

programas de apoio as MPE’s visam oportunidades de auto-emprego, transferência de 

iniciativas informais para o setor formal da economia e redução da pobreza através de 

geração de novas fontes de renda. 

Ao longo do tempo, os pequenos empreendimentos por não terem condições de competirem 

com empresas de grande porte, tiveram de encontrar oportunidades com mais intensidade na 

área do comércio e na prestação de serviços. Todo o processo de transição econômica 

provoca uma reestrutura no mercado de trabalho, sendo necessário, profissionais com mais 

flexibilidade receptivos a mudanças e constante aprimoramento de seus conhecimentos. 

Percebe-se, através do trabalho de (Pinheiro, 1996, p.2), que a contínua transformação das 

grandes empresas, de certa forma foi possível graças à ascensão das MPME’s. Essas 

empresas, por um lado, ajudaram as regiões em declínio a adaptar-se a um novo processo de 

reconstrução de sua base econômica. Por outro lado, impulsionaram o capitalismo moderno, 

facilitando o processo de economia de mercado dos paises e reduzindo substancialmente o 

domínio do ramo dos negócios ampliando o processo de concorrência das economias 

mundiais. 

O aumento da oferta de emprego passou a depender não apenas do nível da atividade 

econômica, mais, sobretudo, da criação de novas empresas, como as MPE’s. A criação e 

desenvolvimento destas empresas vêm sendo buscados por toda à parte do Brasil e do 

Mundo, como ponto fundamental para geração de empregos e ocupação de mão-de-obra, 
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reduzindo os riscos na sua criação e do tempo para que um empreendimento possa iniciar 

suas atividades. 

As MPE’s constituem o segmento com maior potencial de expansão do nível de ocupação 

das pessoas e do emprego. A capacidade de criação de um elevado número de postos de 

trabalho ajudou também a manter o nível do poder de compra da população, em tempos de 

crise, mantendo certa estabilidade e ajustamento econômico nestes períodos. 

Segundo BEDÊ (2006, p.11), as MPE’s respondem por uma importante parcela na economia 

brasileira. Elas representam 99% do total das empresas do país, 28% do faturamento do 

setor privado, 20% do PIB Brasileiro, 2% do valor da exportação. Conforme o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Participação das MPE’s na Economia Brasileira 
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Fonte - BEDÊ (2006, p.11), adaptado pelo autor. 

Percebe-se, através do gráfico 1, a importância das MPE’s sobre o percentual de cada 

variável. Percebe-se, também, que as PME’s vêm se constituindo nas principais fontes 

geradoras de empregos no Brasil, amortecendo o impacto da redução de pessoal das grandes 

empresas em resposta à abertura da economia e da globalização. Assim, a importância 

econômica das PME’s na economia vai além da prestação de atividades complementares às 



 

 

40 

grandes empresas, mas, também promove o desenvolvimento nacional através de criação de 

emprego e renda. 

 

5.2. O Papel Social das Empresas  

 

As organizações, a cada dia vão tomando consciência de que é necessário ter uma 

participação maciça no ambiente social e comunitário, pois elas são integrantes deste meio, 

e já há quem diga que responsabilidade social é um diferencial nos negócios. 

Por outro lado, a responsabilidade social hoje é uma forma que as organizações têm para 

conduzir seus negócios, de maneira que estas se tornem responsáveis pelo desenvolvimento 

da sociedade. Empresas que fabricam produtos ecologicamente corretos, que ajudam 

instituições de caridade ou que oferecem cursos aos seus funcionários objetivando melhoria 

social também recebem incentivos fiscais dos governos, federais, estaduais e municipais. 

Anos atrás bastava às empresas oferecerem bons produtos, serviços de qualidade, tratar bem 

seus clientes e fornecedores para obter uma boa imagem perante o mercado. 

Com o tempo as exigências foram aumentando e passou a ser necessário possuir uma 

política de recursos humanos e dar atenção adequada ao meio social. 

No âmbito social, as pequenas empresas contribuem em vários aspectos como, por exemplo, 

na absorção de mão-de-obra não qualificada, reduzindo a imigração inter-regional. Nos 

últimos anos têm demonstrado um aumento substancial de mão-de-obra nas empresas de 

pequeno porte, em relação ao total da força de trabalho e, conseqüentemente a geração de 

emprego. Segundo Bedê (2006), as empresas de pequeno porte constituem o segmento com 

maior potencial de expansão do nível de ocupação das pessoas e do emprego. 
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5.3. As Ações para Obter Sucesso e Garantir a Sobrevivência Destas Empresas 

 

No Brasil, cerca 600.000 empresas são criadas a cada ano, sendo responsáveis por 60% da 

oferta de postos de trabalho, e por uma participação expressiva no PIB. Estima-se, também, 

que 80% desses empreendimentos fecham durante o seu primeiro ano de vida. 

Ser empreendedor requer questionamento, determinação, persistência, perseverança, 

objetividade, esforço, e resistência para atingir seus objetivos assumindo todas as situações 

como um desafio, diferente do homem comum, que geralmente aceita seu insucesso de 

maneira passiva. Uma boa gestão é fundamental para garantir o sucesso de um 

empreendimento e determinante para sua sobrevivência e manutenção. Resnik (apud  

FERREIRA NETO, 2002, p.51), discorrendo sobre sucesso e fracasso das pequenas 

empresas, afirma que a má administração é responsável por mais de 90% dos fracassos das 

pequenas empresas americanos e que aproximadamente 50% destas são por incompetência e 

o restante por experiência anterior inadequada. 

Uma organização é a imagem de nós mesmos, portanto, sua empresa reflete a sua 

personalidade, seu comportamento, suas características e seu modo de ser, o gestor ao 

implementar suas idéias na empresa deverá considerar estes fatores, pois serão fatores 

determinantes para o sucesso ou fracasso do empreendimento. Outro fator essencial para o 

sucesso do negócio é a estratégia gerencial traçada, pois, se referem aos problemas e 

soluções encontradas no negócio. 

No Brasil, os primeiros passos de apoio as MPE’s, iniciaram nos anos 1970, através do 

documento ‘’Metas e Bases para a Ação do Governo’’ da Presidência da República, e em 

1972/1974 foram contempladas no I Plano Nacional de Desenvolvimento. Entretanto, foi a 

Constituição Federal de 1988 que atribuiu alguns benefícios mais específicos tais como: 

redução de carga tributária e da burocracia, financiamentos para capital de giro e 

investimentos em imobilizado a juros mais baixos, como pode ser percebida através do 

art.197 (ANGHER 2002, p.158). 

Art. 179. A união os estados e o distrito federal e os 
municípios dispensarão as micro empresas e as empresas de 
pequeno porte, assim definida em lei, tratamento jurídico 
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diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação das 
suas obrigações administrativas, tributarias, previdenciárias e 
creditícias ou pela iluminação ou redução destas por meio de 
lei. 

Os empreendedores, no entanto, alegam que embora inferior ás grandes empresas, a carga 

tributária ainda é bastante elevada para as empresas de pequeno porte, o que torna 

impossível o pagamento de impostos. Outro problema são as altas taxas de juros praticadas 

para obtenção de financiamentos, o que proporciona um aumento na obtenção dos referidos 

financiamentos, o que gera a redução na lucratividade. Em muitos casos, para essas 

empresas conseguirem um financiamento são exigidas garantias muitas vezes superiores ao 

seu patrimônio. 

Em decorrência desses fatores, surge a sonegação como forma alternativa de defesa desses 

empreendimentos. Embora, seja um procedimento ilegal, a sonegação é freqüente. As duas 

formas mais usuais de sonegação são: falta de registros das empresas (economia informal), 

compra e vendas de produtos pelas empresas legalizadas sem a emissão de notas fiscais. O 

que proporciona uma economia em relação ao pagamento de tributos, embora expostos ao 

risco de serem autuados pela fiscalização. Esses procedimentos geram também um grande 

prejuízo ao país, já que deixam de arrecadar imposto. 
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6. FERRAMENTAS DE CONTROLE 

 

Os dias atuais exigem que as riquezas sejam minuciosamente gerenciadas e os critérios não 

podem ser realizados de modos empíricos, havendo necessidade de uma gestão embasada 

em informações confiáveis que diminuam os riscos. A gestão nesta tarefa deve ser auxiliada 

pelos instrumentos de controle. Esses instrumentos devem ser utilizados para diminuir 

riscos, fornecendo o planejamento e controle diretrizes para a consecução dos objetivos 

empresariais. Portanto, para uma boa gestão financeira é necessária a utilização de 

instrumentos que visem orientar e planejar os recursos disponíveis a partir da criação de 

cenários. 

 

Figura 1 - Interação das Ferramentas de Controle Gerencial 
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Entende-se, que, não se pode falar de ferramentas de controle gerencial sem falar do 

planejamento. Através do planejamento a empresa se organiza e decide qual risco está 

disposta a correr antecipadamente. Por outro lado, decidir antecipadamente constitui-se em 

possuir o controle ou minimizar os riscos inerentes a incertezas. Nesse contexto, o 

planejamento de uma empresa engloba objetivos claros e bem definidos. Através, do 

planejamento claro, definido e estruturado haverá a comparação entre o previsto e o 

realizado. 

De acordo com Frezatti (apud GAZZONI 2003, p.27), num ambiente de intenso dinamismo, 

desenvolver capacidades gerenciais competitivas e planejar seria para uma empresa como 

“se alimentar para o ser humano”, ou seja, o planejamento se torna crucial para o sucesso e 

continuidade do empreendimento. Para Ross et al (apud GAZZONI, 2003, p.27), “o 

planejamento é um processo que na melhor das hipóteses ajuda à empresa a evitar tropeçar 

no seu futuro, o que obriga a empresa a refletir sobre sua meta”. 

Para Tavares (2000, p.146), planejamento é um “conjunto ordenado de ações com fins de 

alcançar posições futuras desejadas”. Esses conjuntos compreendem ao envolvimento de 

pessoas e a alocação de recursos e procedimentos de controle e avaliação necessária para 

estimar a efetividade das ações em relação ao que foi estabelecido. Segundo o mesmo autor 

o planejamento é uma “mediação entre o conhecimento e a ação, com o suporte de 

recursos”.  

O planejamento pode ser conceituado como um processo desenvolvido para o alcance de 

uma situação desejada de um modo mais eficaz, eficiente e efetivo, com a melhor 

concentração de esforços e recursos pela empresa. 

Entende-se que, para que o planejamento tenha sucesso é necessário que esteja afinado com 

a filosofia da empresa. Por outro lado, para que atinja seus objetivos de bem conduzir a 

empresa a um porto seguro é premente a necessidade do controle e acompanhamento para 

ajustes e redefinições dos rumos a serem seguidos. 
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No contexto dos pequenos e médios empreendimentos as ferramentas de controle podem ser 

divididas em: operacional de gestão, gestão de tomada de decisão e monitoramento, 

avaliação de desempenho . 

 

6.1. Ferramentas de Controle - Operacional de Gestão 

 
6.1.1. Controle de Fluxo de Caixa  

 

De acordo com Assaf Neto & Silva (2002, p.39), o contexto econômico moderno de 

concorrência de mercado exige das empresas maior eficiência na gestão financeira de seus 

recursos, não cabendo indecisões sobre o que fazer. Para o autor fluxo de caixa é um 

“instrumento que relaciona os ingressos e a saída (desembolso) de recursos monetários no 

ambiente de uma empresa em determinado intervalo de tempo”. Nesse contexto, no 

entendimento do autor, fluxo de caixa se destaca como um “instrumento que possibilita o 

planejamento e o controle dos recursos financeiros de uma organização”. 

Para Assaf Neto & Silva, (idem, p.39), o controle de fluxo de caixa é de fundamental 

importância, constituindo-se num indispensável sinalizador dos recursos financeiros do 

negócio. Para que a organização não ter problema com a continuidade ela deve liquidar 

corretamente seus compromissos, devendo ter condições básicas, apresentar o respectivo 

saldo em seu caixa nos momentos dos vencimentos, pois a insuficiência de caixa pode 

determinar suspensão de entrega de mercadoria, corte de crédito, entre outros. 

Mediante diversas definições de Assaf Neto & Silva (2002) e Gazzoni (2003), conceituam 

fluxo de caixa como um instrumento de controle financeiro gerencial, cuja finalidade é a de 

auxiliar no processo de tomada de decisão dentro de uma empresa, visando sempre atingir 

os objetivos esperados, fazendo frente às incertezas associadas ao fluxo de recebimento e 

pagamento. Do outro lado, a demonstração do fluxo de caixa propicia ao gerente a melhor 

elaboração do planejamento financeiro, pois numa economia tipicamente como a do Brasil 

não é aconselhável excesso de caixa, porém o estritamente necessário para fazer face aos 

seus compromissos. 
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A demonstração do fluxo de caixa é uma ferramenta gerencial para auxiliar e evitar 

problemas de liquidez. É utilizada para demonstrar como serão pagos os compromissos, 

como será gerado o caixa, quais as políticas financeiras serão adotadas pela empresa, para 

planejar e administrar as fontes e necessidades de caixa. Dessa forma segundo Assaf Neto & 

Silva (idem, p.41), o objetivo fundamental para o controle de fluxo de caixa é ”atribuir 

maior rapidez às entradas de caixa em relação aos desembolsos e da mesma forma, 

aperfeiçoar a compatibilização entre a posição financeira da empresa e suas obrigações 

correntes”. 

 

6.1.2. Controle de Vendas-Contas a Receber 
 

Ao iniciar uma empresa, a visão de seu empresário -gerente é quase que exclusiva a venda de 

produtos ou serviços, porém aos poucos este vai percebendo que para poder efetuar uma boa 

venda ou prestar um bom serviço precisa de instrumentos de controle que permitem analisar 

o que esta sendo produzido ou vendido, o que leva a empresa a trabalhar em sintonia com 

todos os seus departamentos tais como: marketing, finanças, produção, etc. 

Silveira (2002, p.253), define venda como sendo a realização de um sonho do cliente e, que  

a empresa deve encarar a venda como sendo algo mais do que oferecer seu produto ou 

serviço, ou seja, uma empresa que sabe vender é capaz de transmitir ao cliente conceitos que 

excedam seu produto ou serviço. 

Um profissional de vendas deve estar sempre avaliando as oportunidades de mercado 

relativas ao público-alvo, precisa quantificá-las estimando o potencial no mercado. 

Para Silveira (2002), a empresa deve gerenciar bem o número de vendas e o comportamento 

que faz esse número acontecer, ou seja, a empresa além de analisar o total de faturamento 

diário, a venda por produto durante a semana e, quanto cada vendedor vendeu, também deve 

avaliar se os vendedores estão prestando bom atendimento aos clientes. De acordo com o 

mesmo autor, o óbvio não estaria sendo praticado se a empresa não tiver um método de 

venda. 
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Para a empresa poder vender seu produto ou serviço ela deve criar um método ou uma forma 

própria. Esse método é fundamental, pois sem este a empresa só gerencia números e se a 

venda não vai bem a organização não tem base testada para estimular o comportamento 

necessário. O método deve ser simples e deve traduzir os resultados. 

As características do método: 

• Linguagem dos vendedores; 

• Dinâmico e constantemente atualizado com a experiência prática do negócio; 

• Modificado pelo menos uma vez por ano. 

Para Silveira (idem, p.252), a essência de venda não é apenas a realização de um negócio, 

mas sim criar relacionamentos duradouros, neste contexto à afinidade com os clientes é 

essencial para o sucesso do profissional e da empresa. 

Um assunto que vem sendo muito debatido atualmente é a pós-venda, segundo Silveira 

(2002), as empresas têm que tomar consciência da tremenda importância da pós-venda. O 

autor narra ainda que cliente satisfeito vende muito mais do que qualquer equipe de venda, 

além desses aspectos a venda com uma ótima referência engrandece, o dia a dia, o nome da 

empresa, gerando assim uma constância de bons negócios. 

Ainda Silveira na p.233, comenta que o trabalho de pós-venda é tão importante quanto à 

própria venda, pois é por meio dele que se demonstra o interesse pelo cliente, a empresa que 

cumpri os prazos, fabrica produtos de qualidade, inteira-se com os problemas do cliente, 

acompanha o trabalho de assistência técnica, pode contar com o cliente como ve ndedor da 

empresa. 

Para Almeida (1996, p.155), duplicatas a receber representam “direitos adquiridos por 

vendas a prazo de bens ou serviços relacionados com o objetivo social da empresa”. A fim, 

de conservar clientes atuais e atrair outros, a maioria das empresas acha necessário e 

oportuno oferecer a concessão de crédito, considerado atualmente com uma forma de fazer 

negócio. 
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Os investimentos em valores a receber de uma empresa podem representar uma parte 

significativa dos ativos circulante, influenciando a rentabilidade da empresa. Por isso, o 

gerente financeiro deve estar atento ao volume desse investimento. Segundo Assaf Neto & 

Silva, (2002, p.108-109), a magnitude de duplicatas a receber depende do comportamento 

das vendas e da formulação de uma política de crédito que compreenda a avaliação do risco 

de crédito, fixação dos padrões de crédito, prazo de concessão, descontos financeiros por 

pagamento antecipado e política de cobrança. 

Ainda segundo Assaf Neto & Silva, (idem, p.108-111), alguns estudos devem ser feitos para 

viabilizar a política de crédito, tais como: 

• a) Análises dos padrões de crédito são requisitos de segurança mínimos que devem 

ser atendidos pelos os clientes para que seja concedido o crédito. Certos requisitos 

como classificação de crédito, referência de crédito, período de pagamento e 

determinados indicadores financeiros fornecem uma base quantitativa para o 

estabelecimento e cumprimento dos padrões de crédito. As variáveis a serem 

analisadas quando as empresas estão pensando em afrouxar ou arrochar os padrões 

de crédito são os volumes das vendas, o custo do investimento em duplicatas a 

receber, o montante de descontos financeiros e as perdas com devedores duvidosos; 

• b) Políticas de cobrança são os procedimentos utilizados para receber as duplicatas 

na data do vencimento. Os procedimentos básicos são: cartas, telefones, visitas às 

agências de cobrança, caixas postais e outros procedimentos adotados pelas redes 

empresariais. A empresa ao implementar uma política geral de crédito, deve 

preocupar-se com determinadas medidas de controle interno, notavelmente as 

relacionadas com custos, despesas e custos com investimentos em valor a receber; 

• c) Prazo de concessão de crédito é o período de tempo que a empresa concede aos 

clientes para pagamento das compras realizadas. A definição de prazo depende da 

política adotada pela concorrência, das características e do risco inerente ao mercado 

consumidor, da natureza do produto vendido, do desempenho da conjuntura 

econômica, do atendimento de determinadas metas gerenciais internas, de 

mercadologia, do prazo de fornecedor entre outros. 
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• d) Concessão de desconto: o desconto financeiro corresponde à redução do preço de 

venda quando o pagamento é efetuado a vista ou num prazo menor. Apesar da 

decisão de conceder descontos estar inserida dentro da política geral de giro de uma 

empresa, uma primeira forma de decidir se o desconto concedido será vantajoso ou 

não é através da comparação entre os fluxos de caixa. Portanto, se o fluxo de caixa 

valor presente – situação com descontos – for superior ao fluxo de caixa também em 

termos de valor presente, da situação original, a proposta deve ser aceita. 

 

6.1.3. Controle Compras-Contas a Pagar 

 

Para Baily & Farmer, (1979, p.49), os objetivos de compra têm sido expresso como: 

procura de bens e serviços de qualidade, quantidade, ocasião e preço certos.  

Para o bem da empresa, o setor de compras deve estar atento para poder identificar 

as etapas do processo e da tomada de decisão de compra. Os profissionais do setor 

devem demonstrar conhecimento amplo das características do produto, dos 

processos e das fases de fabricação dos itens comprados, ou seja, devem estar 

preparados para discutir em igual nível de conhecimento com os fornecedores. 

Comprar bem ou saber comprar é um dos métodos que a empresa deve usar para 

reduzir custos, por isso, os prazos, preços, qualidade e volume devem ser sempre 

verificados. È fundamental, também, se manter um bom relacionamento com o 

mercado fornecedor, pois dessa forma pode-se antever possíveis e eventuais 

problemas que possam prejudicar a empresa no cumprimento de suas metas, 

principalmente no período de escassez e altos preços. 

O setor de compras deve estudar os potencias fornecedores (potencialidade, 

instalações, produtos), para poder fazer uma boa escolha e comprar o melhor 

produto pelo menor preço.  

Segundo kotler, (1998 p.179), existem cinco estágios do processo de compras: 

• reconhecimento do problema;  



 

 

50 

• busca de informações; 

• avaliação de alternativas;  

• decisão de compra; e  

• reconhecimento pós-compra. 

Ê importante frisar que após a compra de um produto, o comprador experimentara 

alguns níveis de satisfação ou insatisfação, portanto o trabalho do fornecedor ou 

fabricante não termina com a compra efetuada, continua no período pós compra. 

Contas a pagar são obrigações que a empresa possui com terceiros, tais como 

fornecimento de materiais, prestações de serviços, honorários profissionais de 

terceiros, aluguéis, etc.  

 

6.1.4. Controle de Estoque -Logística Integrada 
 

Estoques são bens determinados à venda ou à fabricação, relacionados com os objetivos da 

empresa. Para Assaf Neto & Silva (2002, p.159), investimento em estoques é um dos 

“fatores mais importante para a adequada gestão financeira de uma empresa”. Esta 

relevância pode ter conseqüência tanto da participação deste ativo no total de investimento, 

quanto da importância de gerir o ciclo operacional. 

De acordo com os mesmos autores, (idem, p.159), são várias as razões que levam uma 

organização a investimento em estoques. Possuir estoque tem a importante função de tornar 

o fluxo econômico contínuo. Numa indústria, por exemplo, a falta de um produto ou 

matéria-prima pode paralisar a linha de produção. Deste modo, manter determinada 

quantidade como precaução pela possível falha no fornecimento ou por um pedido extra de 

um cliente é necessário. Já no comércio varejista a existência de uma variedade de produtos 

significa maior volume de vendas, sendo este o caso típico das grandes redes de 

supermercado. (ASSAF NETO & SILVA, 2002). 
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As características econômicas e particulares de cada setor é outro fator que contribui para 

existência de estoques. Em setores, onde a produção está concentrada em determinadas 

épocas do ano, esse tipo de investimento torna-se arriscado, pois muitas vezes existe uma 

dispersão grande pela demanda entre períodos diferentes. 

Por um lado, o interesse em estocar produtos decorre da perspectiva de um aumento do 

preço do produto. Neste caso acredita-se, que o ganho obtido por comprar na pré-alta deve 

compensar os custos de estocagem. Por outro lado, são comuns empresas que não levam em 

consideração os custos de estocagem subestimando-os e acabam investindo excessivamente 

em estoques. 

Assaf Neto & Silva (2002), narra ainda que, em ambientes inflacionários, a estocagem é 

muitas vezes utilizada como proteção contra perda inflacionária. Este fato é reforçado 

quando o mercado de capitais não se encontra plenamente desenvolvido e as opções de 

investimento não são adequadas. Assim, alguns gerentes preferem aplicar os recursos da 

empresa na aquisição de estoques, em lugar de deixá- los numa aplicação financeira. Em 

determinadas situações a rentabilidade desta aplicação é inferior à rentabilidade do 

investimento em estoques, embora às vezes esta rentabilidade seja ilusória em decorrência 

da inadequada mensuração dos custos de estocagem. 

A política de venda do fornecedor pode ser um outro fator que explica a existência de maior 

volume de estoque numa empresa. Por receber descontos por partes dos fornecedores, o 

gestor é incentivado a ter maior comprometimento de recursos em estoques. 

Analisando as vantagens de possuir estoque deve-se compará- las com seus custos para 

decidir quanto devemos ter em estoque, quando devemos solicitar a reposição dos produtos 

e os que estão sendo vendidos ou consumidos no processo de produção. A decisão de 

quando e quanto comprar é uma das mais importantes medidas a serem tomadas na gestão 

de controle de estoques. 

De acordo com Ballou (2006, p. 2), logística é ”um processo de planejamento, implantação e 

controle de fluxo eficiente e eficaz de mercadoria, serviços e das informações relativas 

desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender as exigências 
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dos clientes”. A logística além de lidar com os bens materiais lida também com o fluxo de 

serviços de uma área com crescente oportunidade de aperfeiçoamento. 

A logística é um assunto que vem sendo tratado nos últimos anos como um dos principais 

instrumentos para o aumento da competitividade nas empresas, nos diversos ramos de 

atividades. Percebe-se, através de Ballou (2006), que a logística é um assunto recente e, 

ainda por muitos empresários a logística só esta acessível para as grandes empresas, embora 

seja um elemento que agrega valor a qualquer produto. 

Embora existam empresas de pequeno porte ágeis e competitivas no que se refere ao 

desempenho logístico, muitas dessas instituições costumam se incluir no grupo daquelas nas 

quais as atividades logísticas não estão integradas. Para estas, algumas medidas simples 

podem contribuir para um aumento significativo do desempenho em termos de nível de 

serviço e custos logísticos, proporcionando aumento do valor líquido oferecido ao cliente e 

do valor agregado pela empresa. 

Essas medidas seriam: 

• seleção de estratégias logísticas em função das propostas de valor escolhido; 

• escolha de fornecedores e canais de distribuição com base em custos logísticos 

totais; 

• utilização de um sistema de informação comum para as atividades de compras de 

insumos, planejamento e programação da produção e da distribuição. 

Para Ballou (idem, p.25), a logística é a essência do comércio, ela contribui decisivamente 

para melhorar o padrão econômico de vida em geral. As atividades de logísticas são as 

pontes que fazem a ligação entre locais de produção e mercados separados por tempo e 

distância. 

De acordo com o mesmo autor, p.26, a logística empresarial é um campo relativamente novo 

do estudo de gestão integrada, das áreas tradicionais de finanças, marketing e produção. Esta 

além de lidar com os bens materiais lida também com o fluxo de serviços de uma área com 

crescente oportunidade de aperfeiçoamento. Parte dos objetivos da logística empresarial é 



 

 

53 

procurar atingir metas de processos da cadeia de suprimentos que venham conduzir a 

organização para os objetivos globais. BALLOU (2006). 

 

6.1.5. Controle de Custos-Despesas 

 

Percebe-se como, por exemplo, através da obra de Martins (2001), Figueiredo & Caggiano 

(2004), que o controle de custos constitui um instrumento importante, permitindo o 

acompanhamento dos resultados dos custos, o estabelecimento de metas, parâmetros para a 

formação do preço de venda, o conhecimento e eliminação dos desperdícios, entre outros. 

Para Figueiredo & Caggiano (2004, p.37), custos são “medidas essencialmente monetárias 

dos sacrifícios com que a organização tem que arcar para alcançar seus objetivos”. 

Pode-se, afirmar que atualmente, o controle de custos é um dos assuntos mais estudados e 

discutidos nas empresas. Através, de um bom controle e gestão de custos as empresas 

podem colocar seus produtos no mercado por um preço inferior a dos seus concorrentes, 

permitindo dessa forma uma vantagem competitiva fundamental que é o preço. Da mesma 

forma, o controle de custos permite o acompanhamento dos resultados dos custos, o 

estabelecimento de metas, parâmetros para a formação do preço de venda, o conhecimento e 

eliminação dos desperdícios. 

Na atualidade, as empresas exigem executivos bem informados que devem ter conhecimento 

de custos sobre os quais eles estarão baseando seu julgamento. O sucesso de um sistema de 

controle de custos depende do pessoal que o alimenta e o faz funcionar. Nesse contexto, 

para o melhor funcionamento do sistema de controle de custos os gerentes, por um lado, 

devem monitorar os processos operacionais para assegurar que eles sejam mantidos sobre 

controle  e, que a empresa use os recursos eficientemente. Os gerentes devem analisar os 

custos cuidadosamente em decisões não rotineiras, tais como, retirada ou aumento de um 

produto.  

Para Martins (2001), o sistema de custos gera informações úteis e fundamentais para o 

controle e apresentam os seguintes conceitos sobre métodos de custeio: 
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• custo por absorção: é um método derivado da aplicação dos princípios de  

contabilidade geralmente aceitos. Consiste na apropriação de todos os custos de 

produção aos bens elaborados. 

• custo padrão: é o custo ideal para fabricar um determinado produto ou serviço, tendo 

em conta as deficiências do processo produtivo.  

• custo ABC (custo baseado em atividade): é uma metodologia de custeio que procura 

reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrariedade dos custos 

indiretos. 

• custo variável  ou direto: trata da apropriação dos custos variáveis, sejam eles diretos 

ou indiretos, ou seja, são alocados aos produtos apenas os custos variáveis, ficando 

os custos fixos como despesa do período. 

• método dos centros de custos: o centro do custos consiste no rateio dos custos de 

produção e de todas as despesas da empresa identificadas a cada departamento e 

depois alocadas aos produtos. 

Percebem-se, entre os diferentes métodos para o melhor controle de gestão de custos, que 

todos possuem vantagens e desvantagens. De acordo com Martins (2001), o método a ser 

adotado depende de vários aspectos como, por exemplo: 

• da necessidade do momento; 

• da empresa e da sua estrutura; 

• do conhecimento do profissional sobre determinado método, etc. 

Despesas normalmente são investimentos de capital em elementos que direta ou 

indiretamente irão produzir uma utilidade à empresa. 
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6.1.6. Gestão de Ativos Permanentes 

 

Ativos permanentes são bens tangíveis que a empresa possui com objetivo gerar riqueza, 

porém a principio não podem ser vendidos e transformados em dinheiro. Os ativos 

permanentes também podem apresentar em forma de intangível, assim como, como 

(goodwill, propriedade intelectual, marcas, franquias, patentes, direitos sobre recursos 

naturais, etc.). O ativo permanente se divide em três grupos: 

• Investimentos: são participações permanentes em outra sociedade e direitos de 

qualquer natureza que não podem ser classificados em outros itens do balanço 

patrimonial. A aplicação do capital em outras empresas, normalmente representa 

uma extensão ou diversificação da atividade econômica das empresas. Além, do 

investimento em outras empresas, existem outros investimentos permanentes, como, 

por exemplo, obras de arte, imóveis não destinados a uso, bens locados a terceiros, 

quota de clubes, entre outros. Entretanto, esses investimentos devem ser sempre 

desvinculados da atividade principal da empresas. 

• Imobilizado: são bens e direitos destinados à manutenção e a operacionalidade da 

empresa. São exemplos de imobilizado, terrenos, construções, instalações, máquinas 

e equipamentos, móveis e utensílios, veículos, etc. Tendo em conta a particularidade 

de cada empresa, existe diferença entre as contas que podem surgir no grupo de ativo 

imobilizado. Dessa forma, o contador deve eleger um conjunto de contas que melhor 

reflita a realidade de uma determinada organização. A gestão de ativo imobilizado 

ainda é assunto muito pouco estudado pelas empresas e pesquisadores, mas é um 

tópico que merece atenção. As empresas, muitas vezes possuem ativos imobilizados, 

que em vez de gerar riqueza, geram prejuízos à organização, nesse caso, os gestores 

devem periodicamente analisar esses ativos observando o custo - beneficio de ter o 

mesmo operando. 

• Diferido: são aplicações de recursos em despesas que contribuem para a formação de 

resultados de exercício subseqüente e não devem ser apropriados no exercício em 
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que foram gastos. Entretanto, o objetivo da empresas é que nos próximos exercícios 

esses gastos gerem receita. 

 

6.2. Ferramentas  de Controle – Gestão de Tomada de Decisão e Monitoramento 

 
6.2.1. Controle de Indicador Financeiro e não Financeiro 

 

O controle de indicadores financeiro pode ser entendido no tópico 6.1. Além desses 

controles ainda deve -se controlar o retorno sobre investimento, retorno sobre ativo, retorno 

sobre patrimônio liquido, lucro por ação, entre outros. Esses controles são de suma 

importância para uma boa gestão. 

O controle de indicadores não financeiros são medidas pró ativas capazes de prevenir, 

antecipar e influenciar resultados futuros o que constitui em indicadores de tendência. Esse 

indicador é muito pouco controlado, pois não existem ainda formas claras de fazer esse tipo 

de controle principalmente no ambiente de MPME’s. Atualmente, as ferramentas mais 

conhecidas para lidar com o não financeiro é estudo do capital intelectual e o balanced 

scorecard, entretanto este último ainda não é muito conhecido pela maioria das empresas e 

exige profissionais com um alto grau de formação e custo elevado. 

O capital intelectual é de fundamental importância na empresa principalmente em um 

ambiente de elevada complexidade e mudanças descontinuas, é o principal responsável pelo 

desempenho financeiro da empresa. O objetivo do capital intelectual é à busca de um 

sistema de contabilidade que considere e registre os ativos intangíveis como parte de capital 

de uma empresa, e tem a ambição de fornecer em um determinado momento um valor 

numérico para estes ativos. 

Dentro do capital intelectual encontram-se certos ativos intangíveis como, por exemplo, 

marcas, patentes, direitos autorais e direitos de comercialização. Além desses, outros ativos 

intangíveis são incluídos dentro do capital intelectual, capital humano e capital estrutural. 

Capital humano é formado por toda a capacidade de conhecimento, habilidade e 

experiências individuais dos funcionários da empresa, ou seja, à parte do capital intelectual 



 

 

57 

que vai para a casa a noite. Portanto, quando um funcionário altamente qualificado se 

desliga da empresa a mesma pode estar perdendo uma parte de seu capital intelectual. 

Capital estrutural é a infra-estrutura que apóia o capital humano e a capacidade 

organizacional, incluindo os sistemas físicos utilizados para transmitir e armazenar 

conhecimento intelectual. Para que a empresa possa ter um elevado capital estrutural no 

futuro ela deve possuir um ótimo capital humano no presente. 

No relacionamento com a sociedade, as empresas possuem obrigações explicitas, tais como 

a preservação do meio ambiente mediante uso adequado dos recursos naturais e 

investimento em processos produtivos compatíveis com a conservação ambiental, a 

preservação e manutenção da empresa, a contribuição para formação profissional visando à 

qualificação, a qualidade dos produtos e serviços que oferece ao mercado. 

O controle de ind icadores não financeiro parte de pressupostos que o melhor desempenho 

financeiro do futuro não pode ser alcançado através de perseguição de resultados 

exclusivamente financeiro, ou seja, a empresa é formada por um conjunto de ativos 

tangíveis e intangíveis e que muitas vezes o intangível pode ter um valor muito superior ao 

tangível, como é o caso de algumas empresas da “nova economia”. 

 

6.2.2. Orçamento Operacional 

 

Segundo Atkinson et al, (2000, p.468), os orçamentos operacionais se dividem em vários 

planos tais como: 

• plano de vendas: que consiste em identificar o nível planejado de venda para cada 

produto; 

• plano de gasto de capital: que tem por objetivo especificar os investimentos de 

capital de longo prazo, tais como prédios e equipamentos que devem ser realizados 

para entender os objetivos da atividade; 
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• plano de aquisições de materiais: este programa todas as atividades de compras 

necessárias; 

• plano de contratação e de treinamento de mão-de-obra: especifica o número de 

pessoas que a empresa deve contratar e treinar ou despedir para alcançar os objetivos  

de suas atividades; 

• plano de gastos administrativo e discricionário: inclui administração, assessoria, 

pesquisa e desenvolvimento e publicidade. 

Esses planos do orçamento operacional especificam as exigências esperadas e os resultados 

de qualquer atividade de venda, gastos de capital, produção, compra, administrativa durante 

o período planejado, etc. Todos os funcionários que trabalha na área operacional usam esses 

planos para guiar e coordenar os níveis de variáveis durante o período de planejamento. 

(ATKINSON et al 2000, p.468).  

 

6.2.2.1.Orçamento Anual 

 

O orçamento anual deve ser divido em pequenos períodos (meses ou até mesmo semanas) 

para propósito de controle. Todos os custos incorridos neste período orçamentário são 

comparados com os custos reais para que as razões dos desvios sejam estabelecidas e as 

ações corretivas sejam desenvolvidas sempre que necessárias. Dessa forma, o planejamento 

orçamentário tem a função de controlar o planejamento a curto e longo prazo. A revisão 

orçamentária deve ser continua e progressiva indicando a profundidade na qual a 

organização deve seguir em busca do seu melhor planejamento e tomada de decisão. 

 

6.2.2.2.Elaboração do Orçamento Principal 
 

Entende-se, através de Figueiredo & Gaggiano (2004, p.108-124), que o orçamento 

principal da empresa exige o orçamento em particular de cada departamento, tais como: 
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• orçamento de vendas: é elaborado a partir das vendas projetadas. Para Figueiredo & 

Caggiano, o principal problema do orçamento é projetar as vendas, devido os vários 

fatores que afetam as vendas estarem fora do controle da empresa. 

• orçamento de caixa: consiste numa estimativa dos recebimentos e dos pagamentos de 

caixa, provenientes dos níveis de atividades planejadas e do uso dos recursos que 

foram considerados nos vários orçamentos examinados. O orçamento de caixa é um 

completo estudo das implicações financeiras do planejamento das saídas de natureza 

corrente e de capital durante o ano, além disso, pela comparação antecipada das 

entradas e saídas esperadas de caixa. Esse orçamento possibilita aos gestores 

antecipar qualquer déficit e conseqüentemente tomar as medidas necessárias para 

obtenção dos recursos financeiros para sua cobertura e decidir sob a política de 

aplicação das sobras de caixa. 

• orçamento de produção: é feito para o dimensionamento dos recursos a serem 

consumidos no processo produtivo tendo em vista o orçamento de vendas; 

• orçamento de compra: o objetivo desse orçamento é determinar quantidade e valores 

das compras de matéria-prima necessária para suportar os níveis de produção 

estipulados no orçamento; 

• Orçamento de despesa de capital: este orçamento é imprescindível para que a 

empresa possa saber quanto vai gastar principalmente ao longo prazo. 

 

6.2.2.3.Organização do Orçamento 
 

Para Figue iredo & Caggiano (2004, p.121), o “processo orçamentário requer organização e 

controle”. Em grandes organizações, o orçamento está nas mãos da comissão orçamentária, 

cuja função é coordenar e controlar o processo orçamentário para toda a organização. 

As estimativas do departamento de orçamento são requeridas aos gestores divisionais que 

por sua vez divulgam esses pedidos aos seus subordinados. Assim, as estimativas 

orçamentárias são baseadas em informações que fluem de baixo para cima, dentro da 
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organização. A comissão orçamentária é responsável pela coordenação destas informações e 

pela resolução de qualquer duvida através de consulta aos gestores envolvidos. 

 

6.2.2.4.Controle Orçamentário 

 

A realização dos planos da empresa não é assegurada somente pelo planejamento, é 

necessário que exista controle. O processo de controle exige que sejam estabelecidos 

padrões de desempenho que atuarão como guias para a realização bem sucedida do 

planejamento orçamentário, (FIGUEIREDO & CAGGIANO 2004, p.125). 

Para Tavares (2000, p.375), orçamento é a ”etapa do processo de gestão estratégica em que 

se estima e determina a melhor relação entre resultados e despesas para atender às 

necessidades, característica e objetivo organizacional no período estipulado”. 

Segundo Chiavenato (1995, p.652), o controle orçamentário envolve planejamento, 

coordenação e controle, tal como processo administrativo. Porém, em muitas empresas, o 

orçamento acaba se transformando no principal instrumento de trabalho gerencial e tudo 

passa a ser expresso em valores monetários. 

Para Figueiredo & Caggiano (2004, p.36), orçamento é um “instrumento de direção”, 

constituído de um plano especifico em termos de datas e de unidades monetárias, visando 

orientar a gestão a atingir os objetivos da organização. No entendimento desses autores, o 

orçamento é um importante instrumento para controle, estabelece metas que serão 

comparadas periodicamente, no intuito de verificar se o planejado ocorreu. Caso não ocorrer 

o planejado, os gestores devem investigar as causas, ajustar os desvios encontrados e evitar 

que outros desvios ocorram. O orçamento deve prever planos condizentes e preparar eventos 

futuros, não somente interpretar os acontecimentos correntes, mas, sim reagir a eles. 

Na concepção de Campiglia & Campiglia (idem, p.291), “administrar é prever”. Prever é 

planejar e orçar. Nesta ótica do pensamento, o controle orçamentário é o instrumento básico 

e indispensável para assegurar à empresa o máximo de rendimento dos meios econômicos 

empregados na produção e o equilíbrio de suas finanças. Dessa forma, o controle 
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orçamentário permite avaliar previamente todas as operações da empresa através do 

orçamento previsto com o realizado. 

As grandes vantagens do controle orçamentário, de acordo com Chiavenato (1995, p.653), 

são: 

• aprimoramento do planejamento: tornando-o mais objetivo e realista,  bem como 

estimulando a previsão. 

• auxilio à coordenação: através de troca de informações e o equilibro entre as 

diferentes atividades ao detectar possíveis desequilíbrios existentes. 

• permitir um controle global ao estabelecer padrões para todas as atividades e 

divulgar relatórios de resultados reais capazes de indicar desvios e possibilitar 

medidas corretivas. 

O grande diferencial do processo orçamentário é que este leva à administração a explicar 

seus planos futuros e atribuir valores financeiros. 

 

6.2.3. Orçamento Financeiro 
 

O orçamento financeiro resume os resultados financeiros esperados dos planos operacionais 

escolhidos. Os planejadores financeiros devem estar sempre preparados para avaliar as 

conseqüências financeiras de decisões propostas do balanço patrimonial e a demonstração 

de resultados projetados. (ATKINSON et al 2000, p.469). 

Chiavenato (1995, p.651), dividem o orçamento financeiro em três etapas: 

• expressar em valores monetários os resultados de planos previstos em um período 

futuro; 

• coordenar essas estimativas em um plano bem equilibrado. Os valores destinados a 

vendas, produção, propaganda e outros devem ser periodicamente comparados para 

que possa sempre existir coerência entre eles; 



 

 

62 

• comparar os resultados reais com as estimativas no programa que surgem da etapa 

anterior. Qualquer diferença significativa indica a necessidade de ação corretiva. 

 

O processo orçamentário leva a empresa á. 

• Identificar seus objetivos a longo prazo, suas metas a curto prazo, ser preciso no 

estabelecimento de metas e na avaliação do desempenho reativo a elas; 

• Reconhecer a necessidade de enxergar a empresa como um sistema de componentes 

interagindo; 

• Comunicar as metas da empresa para todos seus sócios e envolvê-los no processo 

orçamentário; 

• Antecipar problemas e tratá- los previamente em lugar de relativamente. 

 

6.2.4. Orçamento de Investimento 

 

O investimento é um ato de aplicação de capital, um desembolso feito visando gerar um 

fluxo de benefícios futuro. Segundo Motta & Calôba (2002, p.34), investimento é a situação 

no qual ocorre inversão de capital de alguma forma, podendo ser a compra de um bem 

econômico, um projeto novo, a compra de outra empresa, aumento de capital, etc. 

Entretanto, esses investimentos devem ser cuidadosamente estudados e analisados pelos 

gestores das empresas, pois o objetivo da empresa é criação de valor, ou seja, recuperação 

do valor investido (principal), mais uma rentabilidade do investimento (taxa de juros), em 

determinado prazo. 

O orçamento de investimento, por um lado, envolve aplicações de recursos substanciais e 

seu impacto sobre a empresa estende-se por período relativamente longo, por outro lado, ela 

permite consolidar as propostas de investimentos que irão atender a demanda requerida 

pelos consumidores, sendo de suma importância para atingir as metas orçamentárias 

definida no modelo de crescimento da empresa. As empresas que queiram permanecer 
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competitivas precisam investir periodicamente, mas esses investimentos devem ser bem 

elaborados para não prejudicar a empresa. Para Welsch (1983, p.230), o orçamento de 

investimento deve ser visualizado em termos de três dimensões de tempo. 

• se estendendo ao máximo possível no futuro; 

• correspondendo ao plano de resultado de longo prazo; 

• sendo compatível com o orçamento anual da empresa. 

Para o mesmo autor, os planos de investimentos devem ser compatíveis com a posição de 

caixa e com as condições financeiras criadas. Tanto, a programação do investimento quanto 

o volume de fundos a serem aplicados envolvem importantes decisões em termos de política 

empresarial. 

Existem várias técnicas de análise de investimentos entre eles podemos destacar: 

• valor presente liquido (VPL): com essa técnica a empresa consegue medir se o 

investimento é viável ou não, pois, se o VPL for positivo isso quer dizer que o 

investimento é viável se for negativo não existe a viabilidade do investimento, ou 

seja a empresa vai perder dinheiro investindo naquele bem; 

•  taxa interna de retorno (TIR): com a TIR o investidor consegue medir qual a taxa de 

retorno no investimento; 

• período de recuperação de investimento (pay-back): o pay-back também é 

importante técnica no processo de decisão do investimento. Ela nada mais é do que o 

número de período necessário para que o fluxo do beneficio supere o capital 

investido. 

Um investimento deve ser analisado, de acordo com o seu provável efeito para o retorno 

sobre o investimento. Assim, uma administração prudente normalmente não faria um 

investimento sem que o mesmo produzisse um retorno igual ou superior ao valor investido. 
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6.2.5. Orçamento de Demonstrações Projetadas 

 

O orçamento das demonstrações projetado permite avaliar os efeitos de cada um dos 

orçamentos em particular, como por exemplo, orçamento de venda, orçamento de caixa, 

orçamento de produção, orçamento de compras, orçamento de despesas de capital, etc.  

Através do orçamento das demonstrações projetadas, a direção da empresa poderá analisar 

se as metas projetadas no inicio de cada orçamento estão sendo alcançadas. Uma vez 

estabelecidos os objetivos em cada orçamento, o orçamento das demonstrações projetadas 

passa a ser uma ferramenta gerencial que pode dimensionar o desempenho econômico da 

empresa, bem como, os impactos que podem provocar nas áreas financeira e patrimonial da 

empresa. 

 Em resumo, o orçamento das demonstrações projetado permite a empresa avaliar o 

desempenho de cada orçamento em particular em relação ao orçamento geral. 

 

6.2.6. Controle de Sistema de Informação Gerencial (SIG) 
 

Segundo Oliveira (2001, p.23), sistema é um “conjunto de partes interagentes e 

interdependentes que, conjuntamente, forma um todo com determinado objetivo”. Neste 

sentido a empresa pode ser considerada um macro-sistema e cada área um subsistema. 

De acordo com o mesmo autor, informação é “um fato, um evento, comunicado”. 

Informação gerencial é todo o resumo de informações operativas que chegam até um gerente 

sobre determinado assunto de sua responsabilidade permitindo- lhe tomar uma decisão. As 

informações podem ser internas e externas. Como internas pode-se citar informações sobre a 

posição de vendas, compras, estoques, e como externas a posição de entrega do fornecedor, 

posição da cobrança bancária, indicadores econômicos e financeiros, informações de 

mercado e satisfação de clientes. 

Ainda para o mesmo autor, o SIG é “um processo de transformação de dados em 

informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, bem como proporciona a 
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sustentação administrativa para aperfeiçoar os resultados esperados”. Consiste em gerar, 

armazenar e integrar informações presentes, passadas e futuras sobre as operações internas e 

externas de todas as áreas da empresa, permitindo assim análise gerencial para a tomada de 

decisão. 

 

6.3. Ferramentas de Controle – Avaliação de Desempenho 

 

6.3.1. Avaliação de Indicadores Financeiros e não Financeiros 

 

Tanto os indicadores financeiros como os não financeiros descritos nos tópicos, 6.1 e 6.2.1 

precisam ser avaliados periodicamente. Essa avaliação terá como objetivo verificar se tudo 

está funcionando normalmente, pois o mau funcionamento pode levar sérios problemas à 

empresa, como por exemplo, a tomada de decisões erradas. Vejamos alguns exemplos: 

• A avaliação do sistema de vendas da empresa: esse sistema deverá funcionar com 

precisão, pois se houver falhas as conseqüências poderão ser desastrosas. 

• A avaliação de uma política de crédito: é um item extremamente relevante em 

qualquer empresa. Avaliar o crédito consiste em verificar se os prazos e a política de 

cobrança estão sendo respeitados. 

• A avaliação do ativo permanente: os ativos permanentes são bens e direitos que a 

empresa possui com objetivo de gerar riqueza a organização. Entretanto, muitas 

vezes em vez de gerar riqueza gera prejuízo a instituição. 

Em resumo, conclui-se que as empresas terão que ser cuidadosas com todos os sistemas e 

avaliá- los sempre que julgar necessário, objetivando sempre bom desempenho e melhor 

tomada de decisão. 
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6.3.2. Avaliação de SI: Eficácia, Eficiência e Confidencialidade 

 

Pouco adianta ter um bom sistema de informação e não controlá-la. Esse controle deve ser 

feito com o objetivo de buscar a eficácia, eficiência e confidencialidade do sistema. 

Existem vários caminhos na avaliação de SI. Um dos caminhos é a segurança da 

informação, pois se a empresa tomar uma decisão com base em uma informação errada a 

tomada de decisão também será errada. A segurança de informação possui três propriedades: 

• confidencialidade : garantir que a informação seja acessada somente para as pessoas 

autorizadas; 

• integridade: garantir a exatidão da informação e dos métodos de processamento; 

• disponibilidade: garantir que os usuários autorizados tenham acesso à informação e 

os ativos correspondentes sempre que necessário. 

Um outro caminho é o gerenciamento de risco do SI, uma das formas de fazer esse tipo de 

controle é através de check-up ou usar ferramentas de avaliação de risco para verificar se o 

sistema esta funcionando corretamente. Esse procedimento propõe fornecer, além de um 

software, uma metodologia amparada em uma base de conhecimentos que permitirá a partir 

de um inventário dos ativos à informação e um diagnóstico confiável dos riscos de 

segurança. 

 

6.3.3. Auditoria externa: BP, DRE e Compliance 

 

Segundo Almeida (1996, p.25), com a expansão dos negócios as empresas sentiram a 

necessidade de dar maior ênfase às normas e aos procedimentos internos, devido ao fato de 

que o administrador geralmente não poderia supervisionar pessoalmente todas as atividades 

da empresa. No entanto, de nada valeria a implantação desses procedimentos internos sem 

que houvesse um acompanhamento, no sentido de verificar se estes estavam sendo seguidos 
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pelos empregados da organização. Esses procedimentos são executados pela auditoria 

interna que tem como objetivo verificar se as tarefas estão sendo feitas como planejadas. 

Os procedimentos de auditoria interna são delegados a alguns funcionários da empresa, ela 

não deve estar subordinada a cargos que examinam. Além disso, o auditor interno não deve 

desenvolver atividades que ele possa vir um dia a examinar para que não interfira em sua 

independência. 

A auditoria independente constitui um conjunto de procedimentos técnicos que tem por 

objetivo a emissão de pareceres sobre a adequação das demonstrações contábeis consoantes, 

aos princípios da contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade e no que for 

pertinente a legislação específica. 

A função da auditoria independente é muito importante para todos os usuários das 

demonstrações contábeis auditadas, devido à qualidade das informações prestadas e pela 

confiança que gera a todo processo. 

Para manter e aumentar a credibilidade das informações apresentadas pelos gestores das 

empresas, o auditor deve explorar as oportunidades com o objetivo de agregar valores em 

todas as áreas do processo decisório da organização, de forma a garantir a transparência das 

informações divulgadas aos seus usuários. 

Além da prestação dos serviços, o auditor é o responsável pela emissão de pareceres acerca 

das demonstrações contábeis aos diversos tipos de usuários quanto a: mensuração de 

desempenho, avaliação de riscos, confiabilidade nos sistemas, melhoria operacional e de 

lucratividade, nível de prestação de contas de órgão governamentais, controle interno, 

auditoria interna, compliance, qualidade dos produtos, entre outros. 

Em resumo, a auditoria tem como função medir e avaliar o desempenho dos instrumentos de 

controle gerencial que a empresa possui em sua gestão. 
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7. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados relevantes obtidos das análises feitas nos 

dados coletados da pesquisa de campo sobre o controle de gestão praticada nas micro, 

pequenas e médias empresas industriais no município de São Caetano do Sul. 

 

7.1. Apresentação dos Dados Gerais do Município de São Caetano do Sul 

 

Situada na região Sul do estado de São Paulo e Norte do município de São Paulo no ABC 

paulista, região eminentemente industrial, a história de São Caetano do Sul começa após o 

descobrimento do Brasil. Até o ano de 1630 toda a região do município era habitada por 

fazendeiros, tropeiros e carreiros que trabalhavam no transporte de mercadorias entre o 

porto de Santos e São Paulo. 

Em 1631, o capitão Duarte Machado doou aos padres beneditinos um sítio que possuía no 

Tijucuçu, mais tarde, em 1671, Fernão Dias Paes Leme, bandeirante conhecido sob a 

alcunha de o Caçador de Esmeraldas, arrematou em leilão um outro sítio vizinho e também 

o doou aos padres. Assim, eles formaram a fazenda São Caetano, onde, além de pequenas 

plantações mantinham uma olaria para fazer os tijolos, lajotas e telhas de que necessitavam 

para a construção do Mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo. 

Em 1868, inicia-se um novo período para a vida da antiga fazenda São Caetano, com a 

inauguração da estrada de ferro inglesa São Paulo Railway Company.  Logo depois, o 

Governo Imperial adquiria as terras de São Caetano para instalar um dos núcleos coloniais, 

que objetivava incentivar a imigração européia e, com isso, diminuir os efeitos da evasão da 

mão-de-obra agrícola. 

Os habitantes do núcleo de São Caetano dedicaram-se, num primeiro momento, ao trabalho 

agrícola e ao cultivo das videiras que produziam vinhos de qualidade, em 1793 era instalada 

a primeira indústria de telhas e tijolos no município. 
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Em 1889, efetuou-se recenseamento em São Caetano, tendo-se verificado a existência de 

322 pessoas, distribuídas em 92 lotes de terra. São Caetano progredia com rapidez e, em 

1896, já se tornava um dos grandes centros produtores da província de São Paulo. 

Em 1901, o território, que até então pertencia ao município de São Paulo, foi anexado ao 

município de São Bernardo do Campo, e em 1905, São Caetano era elevado a Distrito 

Fiscal. 

Em 1924, a vila transformava-se em cidade, em 1928 houve a primeira manifestação de 

autonomia para o distrito de São Caetano, entretanto foi em 24 de dezembro de 1948 a 

proclamação do município de São Caetano do Sul. 

Conforme a prefeitura, atualmente o município possui 140.144 habitantes, numa área de 16 

km2, com uma infra-estrutura de 100% em água, luz e esgoto, a 12 km da capital de São 

Paulo. A cidade tem uma das melhores taxas de emprego do Brasil e um dos melhores 

lugares para morar segundo a UNESCO. 

Atualmente, o município tem uma economia bastante diversificada, e faz parte de uma 

considerável parte do produto interno bruto brasileiro. Um dos indicadores mais 

significativos é o fato da cidade sediar dois gigantes da economia brasileira, no setor 

industrial, a General Motors, e no comércio varejista, as Casas Bahia. Na análise dos dados 

avaliados pelo ranking das maiores e melhores empresas do país, São Caetano está no topo 

da lista com o cardápio de indústrias, bancos, organizações comerciais e de serviços de que 

dispõem. 

O município atrai empresas devido a sua infra-estrutura, segundo a prefeitura em 2005, 

vieram para o municio 1.152 empresas prestadores de serviços, 375 estabelecimentos 

comerciais e 21 indústrias. 

Em relação aos órgãos de apoio às empresas, o município conta com CIESP-SCSul fundada 

em 1957 atualmente com 86 empresas associada e 387 não associadas, a associação 

comercial e industrial (ACISCS), SEBRAE, fundação pró-memória, etc. 
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7.2. As Indústrias no Município de São Caetano do Sul 

 

A indústria no município, surgiu no final do século XIX, com as empresas de olaria, fábrica 

de carvão e cerâmica. Com essas organizações, instalaram-se diversos estabelecimentos 

industriais e comerciais que diversificariam e desenvolveriam a economia local, devido a 

um bom desenvolvimento industrial SCSul passou de distrito para município. Segundo 

Medici (1993), no inicio de século XX, a figura do fabricante de carvão começa a 

desaparecer no município, mas aparecer uma diversificação industrial e comercial ainda 

maior. 

De 1910 a 1920, SCSul experimenta um crescimento acelerado, aumentou o número das 

olarias, bem como o crescimento industrial e comercial. Houve também, nesse período uma 

grande atração das indústrias devido à primeira lei de incentivos fiscais. Essa lei beneficiou 

várias novas indústrias a se instalar no município, entretanto o marco inicial da indústria na 

cidade foi no período de 1920 a 1930 com a instalação da Indústria Reunida F. Matarazzo e 

da Cerâmica São Caetano. 

Em 1938 o município possuía 69 empresas industriais e empregava 8.127 operários. Em 

1950 a expansão industrial continuava a crescer e o município contava com 1.320 empresas 

formais e entre essas organizações havia 240 indústrias divididas entre as de montagens de 

automóveis (caso GM), cerâmica, tecelagem, fundição, metalúrgica, gêneros alimentícios, 

produtos alimentícios, serralheria, velas, porcelanas, produtos químicos, olaria, chinelos, 

artefatos de ferros e botões. 

É importante ressaltar que o parque industrial que se implantava no município sempre 

buscava melhores alternativas, tecnologia e mão-de-obra especializadas o que sempre 

favoreceu o desenvolvimento industrial com qualidade. Essa preocupação com a qualidade 

segundo a revista da prefeitura municipal de SCSul (2006, p. 70), tem rendido ao município 

bons frutos econômicos e sociais. No âmbito econômico o fortalecimento das indústrias gera 

receitas para que os investimentos da administração municipal sejam possíveis, além de 

geração de emprego e renda. Ainda, de acordo com a revista da prefeitura municipal de 



 

 

71 

SCSul (idem p.70), as indústrias no município além da busca de qualidade estão 

concentradas e com uma estrutura governamental organizada. 

O resultado da busca de qualidade nas empresas foi à concretização em 2006 do centro de 

serviços tecnológica metal-mecânica um programa vindo da Itália com objetivo de fornecer 

apoio técnico e tecnológico para MPME’s do setor, projeto instalado no SENAI Carlos 

Pasquale no Bairro de Boa Vista. 

Através, da contração desse serviço às empresas terão apoio técnico nas áreas de gestão, 

qualidade e tecnologia que lhes permitam modernizar produtos e serviços, estimular o 

desenvolvimento regional, implantar padrões internacionais de qualidade e desenvolver a 

cultura de inovação continua. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SCSUL 2006). 

Ao longo do tempo do desenvolvimento industrial, a cerâmica de São Caetano e a indústria 

Matarazzo foram as mais importantes no município principalmente no inicio do séc. 

passado, essa afirmação pode ser comprovada pelos depoimentos que formam o acervo 

histórico da vida na fundação pró-memória de SCSul. 

Atualmente, há uma tendência de substituição de empresas industriais pelos os de serviços 

devido a pouco espaço no município. Entretanto, a prefeitura estuda encontrar áreas que 

permitam que as indústrias convivam com os habitantes da cidade sem que se torne um 

incomodo ou desconforto incompatível.  

 

7.3. Perfil dos Empresários -Gerentes 

 
7.3.1. Função que os Respondentes Ocupam na Empresa 

 

Foi solicitada no questionário a função ou ocupação que o respondente ocupa na empresa. 

Verificou-se, que 36,36% do total dos questionários foram respondidos pelos diretores e 

21,82% pelos gerentes e as demais proporções distribuídas em proprietários, sócios gerentes 

e auxiliares administrativos. 
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Gráfico 2 - Função dos Respondentes 
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É importante essa constatação, quando se analisa as demais questões, pois mostra o interesse 

dos entrevistados em responder às demais questões da pesquisa, além de ter uma visão mais 

clara dos processos empresariais vitais no controle de gestão nas empresas onde atuam. 

 

7.3.2. Faixa Etária 

 

Como pode ser observado no gráfico 3, são empresários com idade avançada, nos quais 

27,27% estão acima de 50 anos, e 27,27% entre 41 e 50 anos, totalizando 54,54%. 

 

Gráfico 3 - Faixa Etária dos Empresários-Gerentes 
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7.3.3. Grau de Escolaridade  

 

Percebe-se, através do gráfico 4, a seguir que a escolaridade dos empresários-gerentes no 

município é alta, representando 27,78% com o terceiro grau completo, 22,22%  com a 

graduação e 31,48%  com a pós-graduação. 

 

Gráfico 4 - Grau de Escolaridade 
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7.4. Enquadramentos das Empresas  

 
7.4.1. Categoria 

 
 

Observa-se, que as pequenas e médias empresas representam um total de 85,46%, sendo 

distribuídos 52,73% para médias e 32,73% para pequenas. 

Tabela 7 – Categoria 

 

Categoria das empresas Porcentagem 

Micro        14,55 

Pequena Empresa        32,73 

Média Empresa        52,73 
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7.4.2. Tempo de Existência das Empresas 

 

A maioria das empresas pode ser considerada tradicional, pois 40,74% estão a mais de 20 

anos no mercado e que apenas 9,26% têm entre 2 e 5 anos de existência. 

 

Gráfico 5 - Tempo de Existência da Empresa 
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7.4.3. Número de Funcionários  
 

Percebe-se, que apesar das empresas pesquisadas representam 85,46% de pequenas e médias 

empresas, estes possuem poucos funcionários sendo que as pequenas e médias possuem 

poucos funcionários, representados de 1 a 10 funcionários 36,36%, de 11 a 15 funcionários 

9,09%, de 16 a 20 14,55% ou seja, as empresas que têm entre 1 e 20 funcionários 

representam 60%. 
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Gráfico 6 - Número de Funcionários  
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7.4.4. Faturamento Bruto Anual 

 

Conforme demonstrado no gráfico 7, as empresas neste estudo dissertativo são classificadas 

de acordo com o faturamento bruto anual - lei nº 9.861 de 05/10/1999. Percebe-se, uma 

dispersão no faturamento com um pouco de destaque das empresas que têm um faturamento 

de R$ 120.001,00 a R$ 500.000,00 e às de R$ 500.001,00 a R$ 1.000.000,00. 

 

Gráfico 7 - Faturamento Bruto Anual das Empresas 
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7.4.5. Ferramentas de Controle - Operacional de Gestão 
 

 
7.4.5.1. Controle Operacional 

 

Buscou-se, nesse item identificar quais as ferramentas mais utilizadas por essas empresas, 

sendo que, pode ser percebido pelo gráfico 8, que o controle de caixa, contas a pagar e 

receber têm uma representabilidade de 90,91%, o que demonstra que essas instituições se 

preocupam com a forma de gerir o capital para dar continuidade ao seu negócio, percebe-se, 

também, que existe um bom controle no tocante a esses instrumentos, o único que 

apresentou um controle relativamente baixo foi o de gestão de ativo permanente com 

21,82%. 

 

Gráfico 8 - Controle Operacional 
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7.4.5.2. Grau de  Importância das Ferramentas de Controle 
Gerencial 

 

Na gestão das micro, pequenas e médias empresas, o poder de decisão normalmente é 

centralizado no proprietário, que assume total responsabilidade pelo sucesso ou fracasso. 
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Essa questão tem como finalidade investigar, através da atribuição do grau de importância 

de cada um desses instrumentos na visão dos respondentes. 

Tabela 8 – Grau de Importância das Ferramentas de Controle na Gestão 

Ferramentas de Controle 
 

Min                           Notas                    Max.        
Tipos de Controle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑  µ  σ  
Controle de caixa  0 0 0 0 0 0 1 5 9 36 51 9,57 0,75 
Controle de Contas a Receber 0 0 0 0 1 0 2 7 11 30 51 9,29 1,05 
Controle de Contas a Pagar 0 0 0 0 0 0 2 9 9 30 50 9,34 0,87 
Controle de Custos 0 0 0 0 3 1 6 9 8 23 50 8,74 1,48 
Controle de Estoques 1 0 0 1 6 3 6 5 8 16 46 7,98 2,13 
Controle de Vendas 0 0 1 1 4 2 5 5 8 21 47 8,43 1,92 
Controle de Despesas 0 0 0 0 1 1 8 9 5 18 42 8,67 1,37 
Controle de Investimento 0 1 0 3 7 4 2 6 3 9 35 7,20 2,28 
Gestão do Ativo Permanente 0 0 1 5 5 4 1 3 2 10 31 7,13 2,45 
Outros. Quais? 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 6 8,33 1,89 

 

Como pode ser observado pela tabela 8, o controle de fluxo de caixa possui a maior média, 

9,57, com um desvio padrão de 0,75, o que indica uma certa homogeneidade com relação ao 

grau de importância atribuída aos respondentes, ou seja, o risco de ter problema com o caixa 

é muito pequeno. Porém, a maior dispersão encontra-se na gestão do ativo permanente, com 

média de 7,13, e desvio padrão 2,45, o que indica maior heterogeneidade em relação ao grau 

de importância atribuída e conseqüentemente o risco de ter problema com o ativo 

permanente é relativamente alta. 

 

7.4.5.3. Controle do Fluxo de Caixa 

 

O controle de caixa é um dos instrumentos mais importantes em qualquer empresa, pois com 

ele evidencia-se o pagamento e o recebimento dos negócios. Através da elaboração do fluxo 

de caixa, o gestor terá condições de dimensionar os recursos financeiros de forma a evitar 

situações indesejáveis para a empresa. Com um bom controle de caixa o gestor terá 

conhecimento de todas as entradas e saídas de recursos financeiros, podendo adequar o 

prazo de recebimento e pagame nto, de acordo com as necessidades da empresa. 
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Assim, buscou-se averiguar com que freqüência é realizada o fluxo de caixa nessas 

empresas. 

Gráfico 9 - Controle de Fluxo de Caixa 
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O gráfico 9 indica 47,27% desses empreendimentos têm um controle diário e cerca de 30% 

um controle semanal, o que demonstra que as empresas preocupam-se com o dinheiro em 

caixa. 

 

7.4.5.4. Processo de Venda do Produto 
 

O gráfico 10 demonstra a melhor forma dessas empresas venderem seus produtos:  

56,36% através de pessoal próprio e 34,55% com vendedor autônomo  
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Gráfico 10 - Processo de Venda do Produto 
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7.4.5.5.  Preço de Venda do Produto 
 

Como pode ser percebido através do Gráfico 11, em cada 10 empresas pesquisadas 8 

utilizam margem do lucro sobre o custo do produto para definir o preço da venda, enquanto 

que apenas 3,64% define o preço aleatoriamente. Apesar de que 47,28% das empresas serem 

micro e pequenas, elas conhecem o custo de aquisição de mercadoria e a base de cálculo 

para definição do preço, observa-se, também, que a influência da concorrência para 

definição do preço representa 34,55%, o que leva a concluir que essas empresas possuem 

um bom controle no tocante a esse instrumento. 

 
 

Gráfico 11 - Preço de Venda do Produto 
 

Preço de Venda do Produto

34,55

78,18

3,64
12,73

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

Concorrência Margem
lucro/custo
produto  

Aleatoriamente Outras formas

 



 

 

80 

7.4.6. Ferramentas de Controle - Gestão de Tomada de Decisão e 
Monitoramento 

 
 

7.4.6.1. Controle de Tomada de Decisão 
 

Através do gráfico 12, percebe-se que as ferramentas de tomada de decisão e monitoramento 

mais utilizadas nessas empresas são orçamento financeiro com 58,18% e controle 

orçamentário com 49,09%, entretanto pode-se observar através do gráfico, que o uso dessas 

ferramentas é baixo (menos de 60% das empresas pesquisadas usam essas ferramentas), o 

que caracteriza uma deficiência na gestão tratando-se de 85,45% de pequenas e médias 

empresas. Por outro lado, 14,55% não possuem nenhum desses instrumentos de controle. 

 
Gráfico 12 - Controle de Decisão 
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7.4.6.2. Gerenciamento para Tomada de Decisão 
 
 

Os empresários-gerentes utilizam-se dos seguintes percentuais para tomada de decisão e 

gerenciamento: idéias e influência dos clientes 59,18%, consulta à internet 36,73% e 

planilha estatística 44,90%, entretanto, percebe-se, que existe uma representatividade de 

todos esses instrumentos na gestão das empresas com a exceção de relatórios preparados 

manualmente com uma representatividade de 10,20%. Ao contrário do que fala a literatura, 
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o uso da intuição nessas organizações não é muito significativo representando apenas 

36,73%. De acordo, com o gráfico 13, concluí-se que não existem problemas no 

gerenciamento dessas empresas no tocante a para tomada de decisão. 

 

Gráfico 13 - Gerenciamento para Tomada de Decisão 
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7.4.6.3. Controle de Estoques 

 

O gerenciamento de estoque (contagem, rotatividade, ociosidade, estoque de segurança e 

previsão de perda), não é muito bem controlado por essas organizações, como pode ser 

percebido através do gráfico 14, pois 24,53% utilizam esse tipo de controle, 37,74% utiliza 

razoave lmente e 11,32% não fazem nenhum controle de estoque, o que demonstra que a 

maioria dessas empresas não tem consciência da potencialidade desse instrumento no apoio 

à tomada de decisão. 
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Gráfico 14 - Controle de Estoque 
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7.4.6.4. Base de Dados dos Clientes 
 

A forma de conceder crédito atualmente é um assunto muito estudado pelas empresas para 

poder vender seu produto, entretanto estas têm que saber gerenciar bem a forma dessa 

concessão, pois não adianta vender grande quantidade e ter problema com o recebimento, ou 

seja, deverão ter garantias do recebimento da venda. 

Observa-se, pelo gráfico 15, que essas empresas têm bom controle de concessão de credito, 

com 37,04% dos que utilizam muita essa avaliação e 33,33% dos que utilizam 

razoavelmente. 
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Gráfico 15 - Base de Dados dos Clientes 
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O acompanhamento e a evolução do número de clientes também fazem parte de uma boa 

gestão. Entretanto, no que se refere a essa ferramenta, percebe-se, que nessas empresas a 

evolução e o controle de clientes ainda são deficitários, pois 30,91% destas utilizam pouco e 

9,09% nunca utilizaram esse recurso, o precisa ser melhorado. 

 

7.4.6.5. Estatística da Demanda do Produto 

 

A estatística da demanda do produto é um instrumento de controle que permite as 

organizações medir a procura do seu produto, desta forma, a empresas ao perceber algum 

desvio de mercado ou queda na demanda, ela pode melhorar a qualidade do produto, 

melhorar a distribuição, diminuição do preço, tirar alguns produtos do mercado, aumentar a 

propaganda, etc. Nessas empresas, 42% fazem esse tipo de controle o que demonstra a 

necessidade de melhorias nesse aspecto, pois os restantes 58% que não fazem esse controle 

podem estar perdendo mercado pelos seus concorrentes. 
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Tabela 9 - Demanda do Produto 

 

Estatística da Demanda do Produto Percentagem 

Sim 42,00 

Não 58,00 

 

7.4.6.6.Controle de Venda 
 

Geralmente, as micro, pequenas e médias empresas têm a preocupação sobre o que produzir, 

sem esquecer da previsão da venda para poder decidir sobre o que produzir. Nessas 

organizações, esse fato não esta evidenciado, pois 47,28% destas nunca utilizaram ou 

utilizam pouco esse tipo de controle, fato que demonstra que essas empresas estão na contra 

mão no tocante ao uso desse instrumento. 

Gráfico 16 - Controle de Venda 
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Percebe-se, ainda no gráfico 16, que os prazos de compra e venda são muito bem 

controlados representando 80% das empresas que trabalham com esse tipo de controle. 
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7.4.6.7. Potencialidade e Fraqueza da Concorrência 
 

As empresas que queiram sobreviver ou se manter no mercado devem estar constantemente 

criando, inovando, observando as ações dos concorrentes e conquistando mercado dentre 

outros, objetivando melhorias em sua área de atuação. Através, do gráfico 17, percebe-se 

que 44,44% dessas organizações conhecem pouco a potencialidade e franquezas dos 

concorrentes, apenas 20,37% possuem esse conhecimento, o que pode ser um problema a 

médio prazo. 

 
 

Gráfico 17 - Potencialidade e Fraqueza da Concorrência 
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7.4.6.8.Controle de Custos e Despesas 
 

Controlar e gerenciar o caixa é extremamente importante para poder efetivar os pagamentos 

e despesas, através do gráfico 18, nota-se que 45,45% dessas organizações utilizam muito 

esse controle, enquanto  cerca de 31% às utiliza razoavelmente. Conclui-se, que essas 

empresas não abram mão desse tipo de controle. 
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Gráfico 18 - Controle de Custos e Despesas 
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7.4.6.9. Risco e Tomada de Decisão 
 

As organizações não podem abrir mão da melhor forma de gerir suas atividades, pois nos 

dias atuais saber medir e prever os riscos pode ser um diferencial na gestão e tomada de 

decisão. Nessas instituições essas atividades ainda não estão bem evidenciadas, com a 

exceção do uso do capital próprio que evidencia cerca de 57%. 

 

Gráfico 19 - Risco e Tomada de Decisão 
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7.4.6.10. Tomada de Decisão e Fiscalização 
 

Com objetivo de medir, o uso dessas ferramentas para tomada de decisão e fiscalização, foi 

perguntado para os respondentes se as ferramentas citadas no questionário eram utilizadas 

para fins de tomada de decisão ou fiscalização. 

 
 

Gráfico 20 - Tomada de Decisão e Fiscalização 
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Resultado surpreendente é que apenas 2% das empresas pesquis adas utilizam essas 

ferramentas especificamente para questão de fiscalização, 16,33% às utilizam para tomada 

de decisão e a grande maioria 73,47% para tomada de decisão e fiscalização. O que nos leva 

a afirmar que essas organizações utilizam os instrumento s de controle gerencial e estas são 

usadas para tomada de decisão. 

 

7.4.6.11. Importância na Tomada de Decisão e Fiscalização 
 

No questionário foi colocado para os respondentes um percentual de 100% e foi perguntado 

como os distribuiria, tendo em conta o peso do uso desses instrumentos de controle 

gerencial na tomada de decisão e fiscalização. O resultado conforme a tabela a seguir 

demonstra que a tomada de decisão tem 64,27%, enquanto que a fiscalização tem 35,73%, o 

que demonstra que esses instrumentos são utilizados tanto para tomada de decisão, quanto 
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para fiscalização, embora a tomada de decisão tenha um peso muito mais significativo que a 

fiscalização. 

 
Gráfico 21 - Importância na Tomada de Decisão e Fiscalização 
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7.4.7. Ferramentas de Controle – Avaliação de Desempenho  
 
 

7.4.7.1.Controle de Desempenho 

 

Para poder medir a eficiência e a veracidade das operações empresariais as empresas 

precisam de controle interno, de sistema de tecnologia de informação, auditoria interna 

(eficiência e eficácia operacional), auditoria independente (Balanço, DRE...), entre outros.  

Percebe-se, que o controle de desempenho mais utilizado é o controle interno de sistema de 

tecnologia de informação com 47,27%, entretanto, tratando de micro, pequenas e médias 

empresas, pode-se dizer que essas empresas estão bem servidas quanto ao uso desses 

instrumentos. 
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Gráfico 22 - Controle de Desempenho  
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7.4.7.2. Processo de Comunicação Interna 

 

Uma boa informação é fruto de uma boa comunicação e conseqüentemente servirão de base 

para que os gerentes-empresários tomem decisões eficientes.  

Normalmente, no ambiente de micro, pequenas e médias empresas a comunicação e 

informação costuma ser de forma simples e informal e de acordo com as necessidades 

direcionadas a um determinado funcionário. As reuniões que deveriam ser realizadas 

formalmente, porém geralmente são informais e pouco realizadas. 
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Gráfico 23 - Comunicação Interna 
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Observa-se, que 44,74% dessas organizações utilizam muito a intranet e e-mail para 

comunicar-se. Destaca-se, também que 42,11% destas se comunicam através de reuniões 

periódicas, enquanto que 55,26%, ainda se comunicam informalmente. Tendo em conta 

essas constatações pode-se dizer que essas organizações utilizam essas ferramentas para 

melhor gerir seus negócios e conseqüentemente melhorar os critérios para a tomada de 

decisão. 

 

7.5. Análise das Hipóteses e Questão da Pesquisa 

 

A partir da análise dos gráficos e da estatística descritiva operada pelo programa Microsoft 

Excel, sequem as três hipóteses levantadas no capitulo 1, com seus respectivos resultados. 

No que diz respeito à hipótese 1, conclua através das análises efetuadas ao longo da pesquisa 

e principalmente pela tabela 8 que ela é verdadeira. 

Quanto à hipótese 2, também é verdadeira e pode ser percebida claramente através dos 

gráficos 20 e 21. 

No que se refere à hipótese 3, não é evidenciado fraco controle nessas empresas. Entretanto, 

a análise individual confirmaria essa hipótese em algumas dessas organizações. 
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Quanto à questão da pesquisa, de acordo com a tabela 8, pode-se, afirmar que essas 

organizações têm consciência da potencialidade que esses instrumentos desempenham na 

gestão do seu negócio, ou seja, os empresários-gerentes não abrem mão desses instrumentos 

para melhoria das informações e conseqüentemente melhoria na tomada de decisão. 

Após, o tratamento e análise dos dados referente à pesquisa, passa-se ao último tópico onde 

foram feitas às considerações finais e recomendações para futuras pesquisas. 
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8. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 
 

8.1.Considerações Finais 

 

O estudo teve como intuito mostrar se as MPME’s industriais do município de SCSul 

utilizam os instrumentos de controle no seu dia a dia de gestão e se as informações extraídas 

por estas são utilizadas para tomada de decisão. 

Para o desenvolvimento dessas instituições, vale salientar a importância dos órgãos como 

SEBRAE e CIESP. O trabalho também pretende contribuir para que esses instrumentos de 

controle gerencial sejam vistos como ponto crucial para atingir ou buscar o sucesso 

desejado. 

As ferramentas de controle gerencial muitas vezes são esquecidas pelas MPME’s, o que leva 

essas organizações à desinformação, e conseqüentemente prejudica a tomada de decisão. 

Nas empresas pesquisadas, observa-se uma presença marcante dos empresários-gerentes 

com uma forte formação superior, graduados 22,22% e pós-graduação 31,48%, com uma 

faixa etária de 41 a 50 anos 27,27%, e acima de 50 anos também com 27,27%, o que nos 

mostra que esses empreendedores estão fora dos moldes tradicionais, colocando-se a frente 

de uma nova realidade para a gestão empresarial. É válido ressaltar que o município possui o 

maior índice de desenvolvimento do país. 

 Numa visão geral, do que foi apresentado nos resultados, destacam-se alguns pontos que 

servirão para entender as MPME’s industriais do SCSul. Merecem especial atenção à 

escolaridade, à faixa etária, o perfil, tempo de existência das empresas e o número de 

funcionários. O fato da grande maioria dos empresários-gerentes estarem acima dos 41 anos 

e possuírem um alto grau de escolaridade, favorecem uma melhor percepção no 

entendimento desses instrumentos para tomada de decisão. 

Outro fator que contribui para o melhoramento é o tempo de existência das empresas 

40,74% estão acima de 20 anos, demonstrando uma consolidação boa do mercado. 
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O número de funcionários também merece destaque, pois 36,36% possuem entre 1 a 10 

funcionários o que demonstra que essas empresas possuem uma organização tecnológica 

organizada. 

No que se refere ao controle de gestão, as empresas apresentam um bom controle 

contrariando o que esperava. A importância atribuída a esses instrumentos também é muito 

grande. Existe um bom controle do prazo de venda em relação à compra, controle de custos 

e despesas. 

Observou-se, que poderia existir melhor uso das ferramentas de monitoramento, pois o 

índice de uso dessas ferramentas é relativamente baixo com a exceção do controle 

orçamentário e orçamento financeiro. Observou-se, também, que deveria haver melhorias 

quanto ao acompanhame nto e evolução no número de clientes, na demanda do produto e 

estudo do mercado (potencialidade e fraquezas dos concorrentes). 

Chama-se atenção ao preço de venda do produto, onde cerca de 79% utiliza a margem do 

lucro sobre o custo do produto para definir o preço. Resultado, também surpreendente é que 

as empresas pesquisadas utilizam as ferramentas de controle para fins de tomada de decisão 

e fiscalização e quanto à necessidade de ter essas ferramentas para fins de tomada de decisão 

e fiscalização a grande maioria às utilizam para tomada de decisão. 

No que se refere à comunicação das informações, essas organizações estão bem servidas, 

pois existe forte estrutura hierárquica e cerca de 45%, usa intranet e e-mail para se 

comunicar, entretanto ainda em 56% destas informações é processada informalmente. 

Percebe-se através da pesquisa que a tomada de decisão nessas instituições está baseada nas 

ferramentas de controle e elas utilizam essas informações para tomada de decisão. No nosso 

entendimento esse fato ajuda muito na gestão, pois, se torna um grande diferencial. 

A conclusão que se tira desse estudo é que no município de SCSul, o uso dos instrumentos 

de controle de gestão nas MPME’s  têm aplicação significativa  no processo da tomada de 

decisão, contrariando o que diz a literatura. Por fim, conforme os dados da UNESCO, o 

melhor Município para se morar no Brasil é o SCSul.  Isto parece refletir na cultura de 
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gestão das MPME’s da região transferindo-se a eficácia e eficiência da gestão municipal 

para estas empresas. 

 

8.2.Recomendações para Novas Pesquisas 

 

Objetivando contribuir para novas pesquisas acadêmicas, através do grande potencial das 

MPME’s, recomenda-se a titulo de trabalho: 

• Fazer o mesmo estudo nas empresas comerciais no município de SCSul. 

• Replicar o mesmo estudo nas MPME’s industriais das cidades do ABC paulista, a 

fim de verificar semelhanças e diferenças. 

• Elaborar um estudo mais abrangente, comparando o uso das ferramentas de controle 

gerencial nas MPME’s industriais nas três cidades do ABC Paulista: Santo André, 

São Bernardo e São Caetano. 

• Analisar as informações de custos para tomada de decisão, juntos as MPME’s 

industriais no município de SCSul. 

• Desenvolver uma pesquisa sobre o uso das ferramentas de controle gerencial na 

região do ABC paulista em pólos industriais como, por exemplo, a do calçado e de 

confecções de jeans. 

• Estudar o uso dos instrumentos de controle gerencial na região do ABC paulista em 

instituições industriais, como por exemplo, as de montagens de automóveis, 

metalúrgicas, cerâmica, fundição e porcelanas. 

• Fazer um estudo nas MPME’s industriais no município de SCSul, visando a 

competitividade. 
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Carta de Apresentação 

 

São Paulo, Outubro de 2005.  

 Prezado Empresário, Gerente... . 

  

Sou aluno do curso de Mestrado em Administração da Universidade Metodista de São Paulo, na 

linha de pesquisa, Finanças e Controle de Gestão, e preciso de sua colaboração para conduzir minha 

pesquisa. Meu orientador é o professor Joshua Onome Imoniana, Doutor em Ciências Contábeis e 

Controladoria - USP.  

 

Dirigimos, muito respeitosamente, a V.Sa., com o intuito de solicitar sua colaboração, e, informando  

que  a  sua  participação  nesta  pesquisa  é  muito valiosa, pois, os dados obtidos da sua empresa 

servirão e terão a finalidade, de cumprir  as  exigências  para  obtenção  do  título  de  mestre  do  

Programa de  Pós-Graduação  em Administração (Mestrado).  

  

É nosso compromisso tratar como estritamente confidenciais todas as informações prestadas neste 

questionário e servirão de base para um estudo do uso das ferramentas de controle gerencial das 

MPME´s industrial (industria e serviço ou industria e comércio) localizada  no estado de São Paulo – 

municio de São Caetano do Sul.  Portanto solicitamos que as respostas sejam as mais exatas 

possíveis para que possamos cumprir nosso objetivo. 

  

Ainda, garantimos que as respostas somente serão apresentadas de forma agregada, e os dados  

obtidos  de  cada  empresa  não  serão  destacados individualmente,  estes  resultados  também  

estarão  disponíveis  para  as empresas ao final da pesquisa na UMESP, através da dissertação e 

serão apresentados os resultados a todas as empresas que participarem da pesquisa através de uma 

palestra ou outros.  

  

 

Cordialmente, 

  

___________________________         ____________________________________  

   Amadeu Nascimento Lima                          Prof. Dr. Joshua Onome Imoniana 

         Mestrando                                                               Orientador  
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Programa de Pós-graduação em Administração 

Mestrado em Administração - Finanças e Controle de Gestão 

 

Questionário da Pesquisa 

 

DADOS GERAIS DO ENTREVISTADO OU RESPONDENDO 

Função que ocupa na empresa. 

Qual?___________ 

Desde quando? ______ 

  

Faixa de idade do entrevistado 

(   ) Inferior a 25 anos  

(   ) Entre 26 e 30 anos  

(   ) Entre 31 e 35 anos  

(   ) Entre 36 e 40 anos  

(   ) Entre 41 e 50 anos  

(   ) Superior a 50 anos  

  

Grau de escolaridade do entrevistado 

(   ) 1o grau incompleto  

(   ) 1o grau completo  

(   ) 2o grau incompleto  

(   ) 2o grau completo  

(   ) 3o grau incompleto  

(   ) 3o grau completo  

(   ) Graduação: ___________ 

(   ) Pós-Graduação. Qual?__________ 

 

DADOS DA EMPRESA 

1. Sua empresa enquadra em que categoria?  

 (   ) Microempresa                     (   ) Pequena Empresa     (   ) Média Empresa  

 

2. Há quanto tempo existe a empresa? 

(   ) Menos de 01 ano  

(   ) Entre 02 e 05 anos  

(   ) Entre 05 e 10 anos  

(   ) Entre 10 e 15 anos  

(   ) Entre 15 e 20 anos  

(   ) Acima de 20 anos  

  

3. Qual o número de funcionário da empresa?  

(   ) De 1 a 10 funcionários 

(   ) De 11 a 15 funcionários  

(   ) De 16 a 20 funcionários  

(   ) De 21 a 40 funcionários  

(   ) De 41 a 90 funcionários  

(   ) acima de 90 funcionários 
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4. Qual o faturamento bruto anual da empresa (em reais)?  

(   ) Até 120.000,00  

(   ) Entre 120,001,00 e 500.000,00  

(   ) Entre 500.001,00 e 1.000.000,00  

(   ) Entre 1.000.001,00 e 2.500.000,00  

(   ) Entre 2.500.001,00 e 5.000.000,00 

(   ) acima de 5.000.000,00 

 

QUESTÕES DA PESQUISA – FERRAMENTAS DE CONTROLE 

1) OPERACIONAL DE GESTÃO 

1.1 Quais desses controles de gestão (operacional) a empresa utiliza?  

(   ) Controle de contas a receber  

(   ) Controle de contas a pagar  

(   ) Controle de estoques  

(   ) Controle de caixa  

(   ) Controle de custos  

(   ) Controle de vendas 

(   ) Controle de despesas 

(   ) Controle de Investimento 

(   ) Gestão de ativo permanente 

(  ) Outros. Quais?___________  

 

1.2 Qual o grau da importância dessas ferramentas de controle de gestão na sua empresa (sendo, 1 

nota mínima e 10 notas maximo). 

Ferramentas de controles   Notas  

Tipos de controles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Controle de caixa                     

Controle de Contas a Receber                     

Controle de Contas a Pagar                     

Controle de Custos                     

Controle de Estoques                     

Controle de Vendas                     

Controle de Despesas                     

Controle de Investimento                     

Gestão do Ativo Permanente                     

Outros. Quais?                     

 

Qual a periodicidade da elaboração do fluxo de caixa da sua empresa 

(    ) Não existe esse controle  

(    ) Mensalmente 

(   ) Diariamente  

(    ) Trimestral 

(    ) Semanalmente    

(    ) Anualmente  
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1.4 Como seu produto final é vendido? (indique uma ou mais opções) 

(   ) Por  você  mesmo,  familiares  ou pessoal 

próprio  

(   ) Por revendedores   

(   ) Em consignação  

 

(   ) Por vendedores autônomos  

(   ) Diretamente a cadeias de lojas  

(   ) Diretamente a lojas isoladas   

1.5 Como é definido o preço de venda do seu produto?

(   ) De acordo com a concorrência  

(   )Margem de lucro sobre o custo do produto   

(   ) Aleatoriamente  

 (   ) Aleatoriamente  

(   ) Outras formas? Quais? 

__________________

2) GESTÃO DE TOMADA DE DECISÃO E MONITORAMENTO

2.1 Quais desses controles de gestão (decisão e monitoramento) a empresa utiliza?  

(   ) Controle orçamentário 

(   ) Orçamento de investimento 

(   ) Orçamento operacional 

(   ) Orçamento financeiro 

 

 

( ) Controle de sistema de informação 

gerenciais 

(   ) Não existem esses controles 

(   ) Outros. Quais? ------------ 

 

2.2 Quais os recursos que você utiliza com maior freqüência para dar suporte às decisões no 

gerenciamento dos negócios da sua empresa? Classifique-os segundo o grau com que são utilizados 

em: 1-muito utilizado, 2-pouco utilizado, 3-nunca utilizado.  

(   ) Intuição  

(   ) Pesquisa de mercado  

(   ) Ações dos concorrentes   

(   ) Idéias e influências de clientes  

(   ) Idéias e influências dos funcionários  

(   ) Relatórios preparados manualmente  

(   ) Relatórios informatizados  

(   ) Banco de dados da empresa  

(   ) Sistema de Informação gerencial  

(   ) Planilhas estatísticas 

(   ) Consultas a internet  

(   )Outros.Quais____________

 

2.3 A empresa possui um controle de gerenciamento de estoque (contagem, rotatividade, 

ociosidade, estoque de segurança, previsão de perda, apuração do valor de mercado).

(   ) Nenhuma  

(   ) Pouca  

(   ) Razoável  

(   )  Muita  
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2.4 A empresa adota métodos para avaliação da qualidade do crédito? 

(   ) Nenhuma  

(   ) Pouca  

(   ) Razoável  

(   )  Muita  

  

2.5 Existe acompanhamento da evolução do número de clientes (base de clientes) e das vendas nos 

últimos doze meses? 

(   ) Nenhum  

(   ) Pouco  

(   ) Razoável  

(   ) Muito  

 

2.6 A empresa possui mecanismo para levantar estatística de demanda de seu produto.

(   ) não    (   ) sim Se sim. Como: -----------------------------------

 

2.7 É utilizado pela empresa o recurso da previsão de venda a fim de decidir o quanto produzir?  

(   ) Nenhum  

(   ) Pouco  

(   ) Razoável  

(   ) Muito  

 

2.8 A empresa tem conhecimento das potencialidades e fraquezas dos concorrentes e as utiliza para 

obter vantagem competitiva (ser melhor que a concorrente)?  

(   ) Nenhum  

(   ) Pouco  

(   ) Razoável  

(   ) Muito 

  

2.9 A empresa utiliza -se do controle de custos e despesas no gerenciamento do caixa, visando 

reduzir a concorrência de fatos, como: concentração de pagamentos e despesas elevadas?  

(   ) Nenhum  

(   ) Pouco  

(   ) Razoável  

(   ) Muito  

  

2.10 São observados os prazos de vendas praticadas pela empresa para negociação dos prazos de 

compras? 

(   ) Nenhum  

(   ) Pouco  

(   ) Razoável  

(   ) Muito  

  

1.11 Quais atividades relacionadas nos itens abaixo você pratica em sua empresa?  

(  ) Medição do risco assumido nas decisões 

tomada 

(   ) Medição do uso do capital próprio  
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(  )Medição do reinvestimentos dos lucros na 

própria empresa  

 

(  ) Medição de terceirização das atividades 

meio da empresa 

(Outros)? Quais? ______________________

 

1.12 Das ferramentas citadas no questionário a sua empresa as utilizam para fins de: 

(   ) Fiscalização 

(   ) Tomada de decisão   

(   ) Tomada de decisão   e Fiscalização  

 

1.13. Com um valor de 100%, como você o distribuiria tendo em conta a necessidade dessas 

ferramentas na sua empresa: 

Tomada de decisão ------%  Fiscalização -------% 

 

3) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

3.1 Quais desses controles de gestão (desempenho) a empresa utiliza?

(   ) Controle interno e de sistema de 

tecnologia de informação 

(   ) Auditoria interna: eficácia e eficiência 

operacional 

 

(   ) Auditoria independente (balanços e DRE) 

(    ) Outros.  Quais? ------------------------------

3.2 Como se processa a comunicação interna na empresa? Classifique-a segundo a freqüência de 

sua utilização em: 1-muito utilizada, 2-pouco utilizada, 3-nunca utilizada.  

(   ) Via intranet, e-mail 

(   )  Através de informativos escritos 

(   ) Através de reuniões periódicas 

 

(   ) Através de reuniões periódicas 

(   )Informalmente 

 

Atenciosamente, o mestrando Amadeu Nascimento Lima. 

Orientador: Prof. Dr. Joshua Onome Imoniana 

Muito obrigado (a) 

 

 

 

 

 


