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1. RESUMO 

 
O artigo aborda o tema de se implantar a Contabilidade Gerencial para tomada de 
decisões em uma empresa de pequeno porte do município de Auriflama, com a 
finalidade de saber se contribuirá e beneficiará a empresa em questão. O 
levantamento foi feito por meio de pesquisa de caso através de entrevistas e 
formulário os quais puderam mostrar qual a maior dificuldade de se tomar a decisão 
de forma irrepreenssivel para se obter melhor produtividade com menores custos. 
Uma alternativa para se melhorar é a aplicação de ferramentas e melhor analise dos 
relatorios que a empresa disponibiliza. 
 

Palavras–chave: Contabilidade Gerencial. Tomada de decisões. Empresas de 

Pequeno Porte. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Antigamente a contabilidade era utilizada somente para atender as exigências 

governamentais, ou seja, para a apuração dos impostos, tais como: IRPJ, CSLL, 

ICMS, INSS, COFINS, PIS, entre outros.  

A concorrência no mercado faz com que cada empresa busque um diferencial 

para se destacar, e também que se possam obter melhores resultados com os 

melhores aproveitamentos dos recursos que cada um possui. 

As novas necessidades de informações contábeis para avaliação de 

investimentos e da gestão das empresas, fez surgir um novo ramo na contabilidade, 

chamado de contabilidade Gerencial. 

A contabilidade gerencial possui ferramentas que ajudam nas tomadas de 

decisões, aonde um planejamento e controle eficiente nas avaliações dos resultado, 

contribui para o gerenciamento administrativo e em conseqüência, para a 

identificação dos custos empresariais. 

Nesse momento surge à necessidade de transmitir as informações coerentes 

aos proprietários, mostrar as ferramentas que podem ser utilizada, como a analise 

do balanço da empresa que pode extrair informações da saúde e o funcionamento 

de sua empresa, assim poderão usufruir dos benefícios da contabilidade gerencial,  

pois os mesmos já fornecem informações necessárias devido a obrigatoriedade da 

prestação de contas que exige a parte contábil. 
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De acordo com a pesquisa realizada pelo empresômetro as empresas 

brasileiras são em sua maior parte MEI, micro e pequeno porte, representando 75% 

do total, esta pesquisa divulgou que em 30 de setembro de 2013, havia 16.002.893 

empresas ativas no Brasil e destas 4.657.838 empresas estão situadas no estado de  

São Paulo.  

Segundo dados do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas), consta que no município de Auriflama possui 48 empresas de 

pequeno porte com a média de faturamento R$ 468.211,00 (Quatrocentos e 

Sessenta e Oito mil e Duzentos e Onze Reais), valor esse significativo em relação 

ao desenvolvimento do município. 

A definição de empresa de pequeno porte está descrita na Lei 10.406, no Art 

966, e especificada no art. 3º da Lei Complementar 123, onde cita que empresa de 

pequeno porte, são aquelas nas quais há atividades econômicas organizada para a 

produção ou a circulação de bens e serviços e que a sua receita bruta superior a R$ 

360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00. 

Padoveze, (2008, p. 32), faz uma citação de ATKINSON, BANKER, KAPLAN 

E YOUNG, onde dizem que a contabilidade gerencial é uma informação que cria 

valores consideráveis, pelo fornecimento de informações apuradas e favoráveis 

sobre as atividades necessárias para o sucesso das organizações de hoje.  

Neste contexto surge à necessidade em saber se a contabilidade gerencial 

contribui na tomada de decisões nas empresas de pequeno porte? 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este artigo tem por objetivo principal verificar por meio de pesquisa de caso 

como a contabilidade gerencial contribui para a tomada de decisões em uma 

empresa de pequeno porte. 

Para conseguir atingir o objetivo principal, foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: 

• Analisar material teórico referente ao assunto abordado; 

• Identificar o perfil dos proprietários; 

• Levantar o grau de conhecimento dos proprietários a respeito do assunto; 

• Observar as ferramentas utilizadas nas empresas de pequeno porte; 
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• Identificar como são tomadas as decisões para o gerenciamento empresarial; 

• Orientar e demonstrar quais as ferramentas que são possiveis ser utilizadas; 

• Mostrar os benefícios de se obter uma contabilidade gerencial; 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este artigo foi realizado por meio de estudo de caso na Confecção Segredo 

Intimo na cidade de Auriflama, empresa esta de pequeno porte, na qual foi feita uma 

entrevista e aplicado um formulário aos proprietários, e pesquisa bibliográfica 

referente ao assunto, na qual foram coletados livros, manuais e artigos publicados e 

devidamente reconhecidos por entidades regulamentadoras. 

Para Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é o desenvolvimento com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” 

Gil (2002, p. 117) afirma que a entrevista apresenta maior flexibilidade. Tanto 

é que pode assumir as mais diversas formas. Pode caracterizar-se como informal, 

quando se distingue da simples conversação apenas por ter como objetivo básico a 

coleta de dados. 

Ainda para Gil (2002, p.119) “[...] formulário, em virtude de suas 

caracteristicas, contitui a tecnica mais adequada para a coleta de dados em 

pesquisas de opinião publica e de mercado”. 

A pesquisa de caso foi realizada de forma a visitar os proprietários e lhes 

trazer conhecimentos sobre a contabilidade gerencial para assim deixá-los a par dos 

propósitos do projeto, para que possam responder o formulário de forma clara para o 

levantamento dos dados.  

Estudo de Caso segundo Gil (2002, p.54), “[...] é uma modalidade de 

pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento [...].” 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para Figueiredo (2008, p. 23) o conceito de contabilidade se define como um 

sistema de informação e mensuração de eventos que a afetam a tomada de 
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decisão, onde é tarefa dos contadores transformarem dados em informações, pois 

dados são simplesmente um conjunto de fatos expresso como símbolos ou 

caracteres, incapazes de influenciar decisões, até serem transformados em 

informações de acordo com os princípios e regras da contabilidade. 

Contabilidade gerencial é uma ferramenta, que é utilizada por um profissional 

extremamente qualificado para o cargo conhecido como Controller da empresa, o 

contador gerencial, tem como principal função a assessoria, é o seu departamento 

que tem a incumbência de prestar serviços especializados aos outros 

administradores e á presidência da empresa para as tomadas de decisões, fazendo 

os estudos corretos  podendo fazer a empresa alavancar.  

Segundo Menezes (2010) a contabilidade gerencial utilizar-se de temas de 

outras disciplinas, ela se caracteriza pôr ser uma área contábil autônoma, pelo 

tratamento dado à informação contábil, enfocando planejamento, controle e tomada 

de decisão, dentro de um sistema de informação contábil. A contabilidade gerencial 

é relacionada com o fornecimento de informações para os administradores, isto é, 

aqueles que estão dentro da organização e que são responsáveis pela direção e 

controle de suas operações, a contabilidade gerencial pode ser constatada como 

contabilidade financeira, que é relacionada com o fornecimento de informações para 

os acionistas, credores e outros que estão de fora da organização. 

Conforme Iudícibus (1988, p. 21) A contabilidade gerencial tem por 

característica destacar em seus relatórios pontos principais para tomadas de 

decisões nas empresas: 

 
A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como 
um enfoque especial conferido a varias técnicas e procedimentos contábeis 
já conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de 
custos, na analise financeira e de balanços etc., colocados numa 
perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de 
apresentação e classificação, diferenciada, de maneira a auxiliar os 
gerentes das entidades em seu processo decisório.  
 

A contabilidade está em mudanças constante, atualmente não serve somente 

para ver como esta o patrimônio da empresa, seus lucros ou dividendos e sim o 

conteúdo geral de uma empresa, como está e o rumo que está seguindo e o que 

pode ser feito para melhorá-la. Crepaldi (2002, p. 17) descreve: 
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Antigamente, a contabilidade tinha por objetivo informar ao dono qual foi o 
lucro obtido numa empreitada comercial. No capitalismo moderno, isso 
somente não é suficiente. Os sindicatos precisam saber qual a capacidade 
de pagamento de salários, o governo demanda a agregação de riqueza à 
economia e a capacidade de pagamento de impostos, os ambientalistas 
exigem conhecer a contribuição para o meio ambiente, os credores querem 
calcular o nível de endividamento e a possibilidade de pagamento das 
dividas, os gerentes das empresas precisam de informações para subsidiar 
o processo decisório e reduzir as incertezas, e assim por diante. 
(CREPALDI, 2002, P.17). 
 

Padoveze, (2008, p. 36, 37), descreve quais as utilidades da contabilidade 

gerencial dentro de uma empresa, ele diz que o uso dos relatórios são internos com 

o objetivo de facilitar o planejamento, controle, avaliação de desempenho e tomada 

de decisão internamente, estes relatórios são orçamentos, contabilidade por 

responsabilidade, relatórios de desempenho, relatórios de custos, relatórios 

especiais não rotineiros para facilitar a tomada de decisão, que são feitos de acordo 

com a necessidade da administração, e seus custos ou valores utilizados são 

históricos ou previstos.  

Para se fazer a análise destes relatórios é preciso a utilização de outras 

disciplinas como economia, finanças, estatística, pesquisa operacional e 

comportamento organizacional. Feito este levantamento pode-se apurar informações 

para se impor metas, ou para controle posterior ao fato. 

Ainda para Padoveze (2008, p. 189) , a ferramenta principal para se obter 

resultados para uma contabilidade gerencial é a análise de um balanço patrimonial, 

onde podem ser extaidos inúmeras informações.  

Esta informação pode ser feita pela análise vertical, que Padoveze (2008, p. 

192) diz a respeito “...a qual procura evidenciar a representatividade de cada 

elemento patrimonial do ativo e passivo em relação ao ativo total...” e horizontal que 

“...é o instrumento que calcula a variação percentual ocorrida de um período para o 

outro, buscando evidenciar se houve crescimento ou decrescimento do item 

analisado.”, Padoveze (2008, p. 199).  

Os indicadores econômicos financeiros também contribuem para análise, eles 

tem o objetivo de detectar situações, verificar a tendência dos acontecimentos e dar 

subsídios para que a administração tome as decisões necessárias para o controle, 

eles se distribuem em: 
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Indicadores de Capacidade de Pagamento, os quais Padoveze (2008, p. 207), 

cita “[...] buscam evidenciar a condição da empresa de saldar suas dividas e de sua 

estrutura de endividamento.”são os seguintes índices: Liquidez Corrente, Liquidez 

Seca, Liquidez Imediata, Liquidez Geral e Endividamento. 

Indicadores de Atividade são indicadores que “[...] buscam evidenciar a 

dinâmica  operacional da empresa, em seus principais aspectos refletidos no 

balanço patrimonial e na demonstração de resultados.”, Padoveze (2008, p. 213), 

são eles: Prazo médio de Recebimento, Prazo medio de Pagamento, Giro dos 

Estoques , Giro do Ativo Total 

Indicadores de rentabilidade ”[...] tendem a propiciar analises e conclusões de 

caráter  mais generalizante e de comparabilidade com terceiros”. Padoveze (2008, p. 

218), são eles: Margem operacional sobre vendas, Margem liquida sobre vendas, 

Rentabilidade do Ativo Total, Rentabilidade do Patrimonio liquido. 

Calcular o ponto de equilíbrio também é uma ferramenta utilizada para que se 

tenha a contabilidade Gerencial da empresa segundo Padoveze, (2008, p. 379), “ o 

ponto em que total da margem de contribuição da quantidade vendida/produzida se 

iguala aos custos e despesas fixas. Assim, ponto de equilibrio calcula os parametros 

que mostra a capacidade minima em que a empresa deve operar para não ter 

prejuizo, mesmo que ao custo de um lucro zero.” 

Outra ferramenta que se pode utilizar é o fluxo de caixa, que Marion (2007, p. 

208) enfoca que “o importante é avaliar se a empresa conseguirá cobrir todos os 

compromissos ou, caso contrário, como está buscando recursos para incrementar 

sua insuficiencia de caixa.” 

O controle de estoque, também deve ser rigoroso, pois é uma área muito 

importante de uma empresa, o principal objetivo é otimizar o investimento em 

estoques, aumentando o uso eficiente dos meios internos de uma empresa, e 

minimizar as necessidades de capital investido em estoque, pois representam 20% a 

60% dos ativos totais do balanço patrimonial. De acordo com Arnold (2006, p.265) “ 

Existe um custo de estocagem dos estoques, que aumenta os custos operacionais e 

diminui os lucros”. 
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6. RESULTADOS 

 

A partir deste momento serão elencados os resultados obtidos por meio do 

estudo de caso, inicialmente definindo o perfil dos entrevistados, a historia do 

surgimento da empresa até atingir o objetivo delineado como alvo para este artigo. 

Por meio da entrevista pode se saber que a empresa em questão trata-se de 

uma fabrica de Lingerie e Moda Praia que posssui 6 anos de existência e surgiu por 

dois companheiros de trabalho que ficaram sem emprego após a empresa que eles 

trabalhavam se fechar, e esta era do mesmo ramos da que eles iniciaram.  

Os proprietários têm a faixa etária de 30 a 45 anos, um é tecnico em 

informática e o outro com ensino médio completo, portanto o conhecimento que 

possuem em relação ao segmento é a prática. 

O fluxo de caixa é feito por meio de planilha do Excel, elaborada pelo sócio, 

onde é lançado por dia o que entrou e o que saiu, isto é, o que ele recebeu com as 

vendas e o que foi pago. 

Suas vendas são feitas de duas maneiras, na loja situada juntamente com a 

fábrica e através de representantes que visitam lojas em cidades vizinhas. 

Para controlar sua produtividade a empresa possui um sistema onde são 

lançados os pedidos, por referencia tamanho e cor, e este sistema faz o 

lenvantamento da matéria prima necessária para a produção determinado periodo, o 

qual a empresa utiliza por semana, o sistema gera a necessidade de matéria prima 

que será necessária para fabricar os pedidos daquele periodo, e é em cima deste 

relatório que é feito as compras. Quando a matéria prima chega é dado entrada na 

nota e os materias vão para o estoque.  

Com a requisição das Ordens de Produção a Matéria prima sai do estoque e 

fabrica-se o produto acabado, que é identificado por um codigo de barra o qual vai 

para o estoque. O mesmo é baixado pela nota fiscal emitida para o cliente em cima 

do pedido lançado anteriormente.  

A contabilidade da empresa é feita por um escritório contabil na mesma 

cidade, somente utilizada para fins das exigencias governamentais, e não a utilizam 

nas tomadas de decisões por falta de conhecimento de quais informações podem 

obter a partir dos resultados da contabilidade, os sócios desconhecem o balanço de 

sua empresa, e não tem conhecimento sobre sua utilidade. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerada toda a teoria das fontes bibliográficas, pode se identificar que a 

empresa não possui um ponto de partida para suas tomadas de decisões, vai se 

fazendo de acordo com  a necessidade e a disponibilidade.  

Pode se perceber que é necessário que os sócios tenham conhecimento que 

através da utilização da Contabilidade Gerencial como instrumento de apoio na 

gestão dos negócios, sua empresa poderá torna-se mais competitiva, pois com a 

utilização de todas as ferramentas disponíveis que possibilitem gerar informações 

úteis para a gestão dos negócios de maneira eficiente e eficaz. 

Com a utilização da contabilidade gerencial a empresa de pequeno porte cria 

um diferencial em relação à concorrencia. E para se fazer esta diferença a empresa 

em questão precisa começar a adotar algumas ferramentas da contabilidade, como 

o ponto de equilibrio que pode trazer redução em custos, pois se sabe que algumas 

matérias primas têm quantidade minima para se comprar, e fazendo a análise do 

pronto de equilibro elá já terá de ante mão informações para aumentar a sua 

produtividade em relação aquele material, podendo assim saber tambem quais 

outros serão necessários para completar a produção. 

Para um maior controle a empresa poderá tambem se utilizar do orçamento 

de produção e de materiais e estoque, que consiste em um plano de produção para 

o período considerado, onde o materia prima e os estoques tambem devem ser 

levados em conta, com o objetivo de atender as vendas minimizando os custos de 

produção e os investimentos em estoques. Padoveze, (2008, p. 522) 

Outra sugestão é que a empresa tambem passe a alimentar um balanço para 

poder futuramente usufruir de outras ferramentas da contabilidade gerencial, como a 

analise de suas despesas e de seus pagamentos. O que infelizmente não foi 

possivel demonstrar aos socios por falta de informações que eles desconhem ter 

alguma utilidade. 

Assim como Padoveze, (2008, p. 38, 39) cita que a Contabilidade Gerencial 

significa o uso da contabilidade como instrumento da administração, é só existirá se 

houver uma pessoa que consiga traduzir os conceitos contábeis em atuação pratica. 

Para a contabilidade gerencial existir é preciso fazer, pois elá é ação e não técnicas 

específicas de contabilidade.  
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Conclui-se que para uma empresa ter sua saude preservada é preciso que 

ela tenha uma parceria contabil muito sólida, pois é atraves do seu contador que 

pode-se evitar problemas com fiscalizações e autuações, e é ele quem pode trazer 

informações sobre o estado financeiro de sua empresa. 
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