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1 RESUMO 

Este trabalho apresenta sobre qual é a importância da Contabilidade Gerencial 

para Micro e Pequenas Empresas, provando a tamanha à necessidade aos 

empresários terem acesso as informações gerenciais utilizando como ferramentas 

que venha a prolongar a vida do empreendimento.  
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2 INTRODUÇÃO 

 

Devido à baixa taxa de sobrevivência, junto com a importância da MPE’s na 

economia brasileira, sendo responsáveis por contribuírem por uma parte significativa 

do PIB. As estatísticas e estudos efetuados pelo SEBRAE que de cada 100 abertas 

no Brasil 73 permanecem abertas nos primeiros dois anos. Esta pesquisa propõe 

encorajar os administradores das micro e pequenas empresas a desenvolver as 

informações contábeis que possam auxiliá-los de alguma forma nas tomadas de 

decisões que serão importantes para a melhoria  

 

3 OBJETIVO GERAL  

O objetivo deste trabalho é descrever os diferentes conceitos de micro e 

pequenas empresas, descrever a contabilidade como ferramenta indispensável à 

gerência das empresas, independentemente de seu porte, mostrar a importância de 

sua utilização pela micro e pequena empresa. 

 

4 METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográfica e de 

publicações dos temas que envolvem a Contabilidade Gerencial e sua importância. 

Através da pesquisa em livros, monografias e selecionar e interpretar as 

contribuições teóricas já existentes sobre determinado assunto. 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1 ORIGEM DA CONTABILIDADE 

Tivemos manifestações de registros contábeis desde o inicio da civilização 

onde era usada para contabilizar as posses dos primitivos, fazendeiros, em geral dos 



 

comerciantes da época. Eles usavam a contabilidade para registrar cada transação 

que acontecia com seus patrimônios.  (IUDÍCIBUS 2000) 

 

5.2 APLICAÇÕES DA CONTABILIDADE E SEUS USUÁRIOS  

De um modo geral a contabilidade pode ser estudada por todas as empresas 

quem utiliza a contabilidade são boa parte usuários que se interessam pelo acontece 

dentro da empresa ou que buscar buscam respostas baseadas dentro dela. 

(MARION, 2006) 

 

5.3 CONCEITOS DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

  

 Segundo Cher(1991:17), 

 

“para se conceituar as pequenas e médias empresas, algumas 
variáveis são tradicionalmente utilizadas, tais como mão de obra 
empregada, capital registrado, faturamento, quantidade produzida, 
etc.”. 

 Geralmente, adotam-se critérios quantitativos, como o faturamento anual bruto 

ou o número de empregados por setor de atividade. Já ao adotar o número de 

empregados como critério,  

 

5.4 DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS 

MARION (2006) Considera a contabilidade como um instrumento pelo qual 

ajuda a administração de uma empresa nas tomadas de decisões, avaliando e 

analisando todos os dados como os próprios relatórios ou sumários que evidenciam 

os aspectos econômicos e ou patrimoniais econômicos da organização a partir de 

relatórios. As demonstrações contábeis se identificam. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

O pequeno empresário deve cobrar de seu contador maior participação no que 

diz respeito a assessoria e ao apoio na administração de sua empresa. O contador, 

por sua vez deve abandonar a figura de mero cumpridor das obrigações fiscais e ser 

um agente de transformação alguém que extraia dos números as informações 

necessárias para as decisões, um suporte a administração segura. 
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