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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo identificar, por meio de análise empírico-analítica, se há 

associação entre a taxa de crescimento empresarial e o uso de ferramentas de contabilidade 

gerencial nas empresas do Estado do Espírito Santo. A amostra, extraída do banco de dados 

da Fucape Business School, é constituída das 200 maiores empresas capixabas, ranqueadas 

pela revista Findes nos anos de 2008, 2010 e 2012. A coleta de dados foi realizada por meio 

de entrevista pessoal in loco. A análise dos dados ocorreu por meio do modelo estatístico de 

regressão logística (Logit). Foram encontradas evidências que sugerem que existe associação 

entre o uso de ferramentas de contabilidade gerencial e a taxa de crescimento das empresas do 

Espírito Santo. Os resultados sugerem, ainda, que artefatos modernos são menos utilizados 

pelas organizações quando comparados aos artefatos tradicionais de contabilidade gerencial. 

 

Palavras-chaves: Contabilidade gerencial; SCG; ferramentas gerenciais; crescimento 

empresarial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Tradicionalmente, a abordagem clássica de inúmeros trabalhos de contabilidade tem 

foco na normatização da contabilidade societária (MADSEN, 2011; IUDÍCIBUS, 2010; 

OLIVEIRA; DE CUNHA MACEDO, 2009).  

Segundo Atkinson et al. (2000) e Lopes e Martins (2007), quando se trata da 

contabilidade gerencial, todavia, não se refere, apenas, à divulgação de informações para o 

público externo, sendo também necessárias informações que alimentem o planejamento, o 

controle, e a tomada de decisão, ou seja, as atividades do cotidiano das organizações.  

Com a disseminação da abordagem positiva da contabilidade gerencial, os 
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pesquisadores começaram a se preocupar com as práticas contábeis, com a realidade 

empresarial, e não somente com os princípios e normas que gerem a contabilidade 

(ATKINSON et al., 2000; LOPES E MARTINS, 2007). 

De acordo com Johnson e Kaplan (1996), identificar, mensurar, reportar e analisar 

informações econômicas e financeiras são tarefas típicas da contabilidade gerencial. Sendo 

que o Sistema de Contabilidade Gerencial (SCG) funciona como um instrumento de difusão 

dessas informações, assim como das metas e dos objetivos organizacionais. Para Widener 

(2004), o SCG varia de acordo com as necessidades da organização. Assim, tal sistema é 

influenciado pelo contexto no qual a firma está inserida; portanto, não há um modelo pré-

definido.     

Nesse contexto, Sulaiman et al. (2004), Guerreiro, Júnior e Soutes (2011) e Oyadomari 

et al. (2008) tratam dos artefatos, ou ferramentas, utilizados pela contabilidade gerencial, 

sendo aceitável que diferentes organizações façam uso dessas ferramentas em diferentes 

níveis de intensidade e combinações de componentes (FREZATTI et al., 2007).  

Ainda nessa mesma linha, Soutes e Guerreiro (2007) analisam o uso das ferramentas 

de contabilidade gerencial, assim como a inter-relação entre sua utilização e o desempenho 

financeiro das organizações.   

Nesse âmbito, o presente artigo tem como tema central o Sistema de Controle 

Gerencial (SCG) e suas ferramentas; sendo o problema de pesquisa: Há associação entre a 

taxa de crescimento empresarial e o uso de ferramentas de contabilidade gerencial?  

Assim, o objetivo desse estudo é identificar se há associação entre a taxa de 

crescimento e o uso de ferramentas de contabilidade gerencial das 200 maiores empresas do 

estado do Espírito Santo.  

Para tal, foi realizada uma pesquisa de campo; com a aplicação de questionários 

semiestruturados e entrevistas in loco junto às 200 maiores empresas do Espírito Santo, 

segundo as edições de 2008, 2010 e 2012 da Revista da Findes (Federação das Indústrias do 

Estado Espírito Santo).  

Finalmente, logo após a introdução, este artigo está dividido em: Fundamentação 

teórica; metodologia; análise dos dados; conclusões; e referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Contabilidade Gerencial 

Por contabilidade gerencial entende-se a comunicação dentro da empresa; as 

informações úteis e relevantes que atendem as necessidades de administração do negócio por 

parte do gestor (ATKINSON et al., 2000). Ou seja, o foco está nas atividades do cotidiano da 

empresa, indo-se além da abordagem tradicional da teoria da contabilidade, que tem foco nos 

princípios e normas que gerem a contabilidade societária. Portanto, a utilização da informação 

se faz diferente. 

Nesse contexto, não existe uma visão única da contabilidade gerencial. De todo modo, 

a mesma pode ser subdividida em contabilidade gerencial tradicional – “preocupada com 

informações restritas a aspectos internos da organização e numa perspectiva de curto prazo” 

(GRZESZEZESZYN E FERREIRA, 2004) – e em contabilidade gerencial estratégica – que 

busca oferecer “informações que subsidiem o processo de formulação das estratégias e o 

monitoramento do desempenho organizacional em relação às estratégias existentes, 

possibilitando a criação de uma vantagem competitiva para a empresa” (GUILDING; 

CRAVENS; TAYLES, 2000). 

 

2.2 Ferramentas de Controle Gerencial 

No processo de gestão das organizações destaca-se a grande utilização de artefatos 
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(modelos e sistemas gerenciais) que oferecem recursos para resolver os problemas gerenciais 

enfrentados pelas empresas (GUERREIRO; PEREIRA; REZENDE, 2008).  

Para Oyadomari et al. (2008) os Artefatos de Controle Gerencial podem ser definidos 

como técnicas de planejamento e controle de gestão com foco no desempenho da organização. 

Neste sentido, Artefatos podem ser considerados como as atividades, instrumentos para 

avaliação de desempenho, sistema de informação, modelos e sistemas de gestão, que são 

utilizadas pelos profissionais da área contábil (GUERREIRO; JÚNIOR; SOUTES, 2011). 

Algumas pesquisas sobre o uso de ferramentas de contabilidade gerencial, tradicionais 

e modernas, vêm ganhando espaço na literatura no Brasil. A pesquisa de Frezatti (2005) 

identificou a utilização das práticas de contabilidade gerencial em empresas brasileiras de 

grande e médio porte.  Nesta mesma linha, o estudo de Oyadomari et al. (2008), procurou 

identificar os fatores que influenciam as empresas brasileiras quanto  à adoção das práticas e 

instrumentos de contabilidade gerencial, apresentando quais destas práticas são utilizadas 

pelas empresas.  Guerreiro, Júnior e Soutes (2011) verificaram a utilização de artefatos de 

contabilidade gerencial e a sua relação com o desempenho empresarial. Da mesma forma, a 

pesquisa de Morais, Coelho e Holanda (2012) buscou examinar associação entre a existência 

de artefatos de contabilidade gerencial e o desempenho operacional de empresas brasileiras. 

Gonzaga et al. (2010) verificou a associação entre o tamanho das empresas e a utilização das 

ferramentas que compõe o SCG.  

Os artefatos de controle gerencial foram identificados no estudo de Teixeira et al. 

(2011). Este estudo buscou identificar, junto às 200 maiores empresas do Estado do Espírito 

Santo, a utilização de artefatos modernos de contabilidade gerencial bem como a relação entre 

a utilização de artefatos tradicionais e modernos com o desempenho econômico destas 

empresas. Os artefatos, tradicionais e modernos, identificados no estudo de Teixeira et al. 

(2011) e apresentados neste estudo, são destacados no quadro 1. 

 
Quadro 1 – Artefatos Tradicionais e Modernos. 

Artefatos Tradicionais Artefatos Modernos 

Ponto de Equilíbrio Custeio ABC 

Margem de Segurança Custeio Meta 

Custeio Padrão Análise por Centro de Responsabilidade 

Margem de Contribuição Benchmarking 

Margem Bruta Gestão Baseada em Atividades (ABM) 

Margem Operacional Teoria das Restrições (TOC) 

Custeio por Absorção Custeio do Ciclo de Vida 

Custeio Variável Cadeia de Valor 

Orçamento EVA 

 Balanced Scorecard. 

Fonte: Adaptado de Teixeira et al. (2011). 

 

2.3 Sistema de Controle Gerencial (SCG) 

O Sistema de Controle Gerencial (SCG) é um conjunto de ferramentas utilizado para 

impulsionar o crescimento das atividades empresariais (GOMES; LOPES, 2013) e é relevante 

para a organização, já que é um instrumento competente no direcionamento das firmas, de 

forma a alcançar suas metas e seus objetivos (GOMES; SALAS, 2001). 

Com o intuito de propiciar a sobrevivência organizacional, as empresas fazem uso do 

SCG no processo de tomada de decisão (GORDON; NARAYANAN, 1984; OTLEY, 1980). 
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Assim, o controle faz parte do sistema de gestão empresarial, no processo de guiar as 

empresas em padrões viáveis de suas operações em ambientes com constantes mutações 

(BERRY et al., 1995). Neste contexto, Sandino (2007) apresenta quatro categorias para o 

SCG, que são definidos a partir de seus objetivos. O primeiro SCG é o básico, que é utilizado 

para coletar informações, estabelecer padrões empresariais e determinar suas operações 

básicas; o SCG de custos tem o objetivo de auferir eficiências operacionais e minimização dos 

custos; o SCG de receita é adotado para fomentar o crescimento e atender as demandas do 

mercado; e por fim, o SCG de risco tem por finalidade a redução de riscos e a proteção dos 

ativos da empresa.  

Contudo, a literatura sobre controle gerencial entende que não há uma única estrutura 

de SCG a ser utilizada de forma integral em todas as empresas, pois esse atua em diferentes 

contextos (GORDON; MILLER, 1976; WATERHOUSE; TIESSEN, 1978). Assim, pesquisas 

empíricas têm investigado os fatores fundamentais que definem a escolha adequada da 

estrutura do SCG.  

Oyadomari et al. (2011) estudaram o relacionamento entre o uso do Sistema de 

Controle Gerencial com a dimensão de uso diagnóstico e interativo proposto por Simons 

(1995), através da obtenção de desempenho e de desenvolvimento de competências 

organizacionais. Nesse estudo, utilizou-se uma amostra de 104 empresas da relação das 1.000 

Maiores Empresas da revista Exame, por meio de uma Modelagem da Equação Estrutural. Os 

resultados mostraram que existe um relacionamento positivo entre o uso interativo e as 

competências, exceto o empreendedorismo; e a influência do uso interativo sobre o 

desenvolvimento de competências (orientação para o mercado e aprendizagem 

organizacional) e desempenho. 

 

2.4 Crescimento Empresarial, Contabilidade Gerencial e Sistema de Controle Gerencial 

O crescimento empresarial apresenta muitos desafios para os gestores no que se refere 

à como, quando, em que velocidade e qual o posicionamento para obter crescimento em 

indústrias emergentes ou em transformação.  

O crescimento surge a partir do excesso de um determinado tipo de recurso disponível, 

que as empresas utilizam para a sua expansão. Esses recursos podem ser humanos ou não 

humanos, sendo o primeiro considerado gerenciável. Com o crescimento, as atividades e a 

necessidade de coordenação aumentam; para garantir que a administração está adaptada a essa 

nova necessidade, instrumentos orçamentários e contábeis são utilizados no controle das 

atividades (PENROSE, 2006). 

Embora este seja um tema bastante estudado, ainda existem limitações de abordagens 

anteriores que apresentem uma teoria geral sobre o crescimento da firma. A investigação de 

relações causais destaca-se como uma razão de não existir uma teoria geral do crescimento 

(FLECK, 2003). 

Na visão de Fleck (2003), devido à complexidade das relações envolvidas, a 

causalidade pode ser considerada como caso peculiar. Assim, estudos sobre o crescimento da 

firma deveriam identificar relações diferentes das causais. Neste sentido, Brito e Vasconcelos 

(2009) revelam que fatores idiossincráticos têm maior relação com o crescimento quando 

comparados aos aspectos da indústria ou país que a empresa atua.   

Estudos anteriores destacam, ainda, que as estratégias de crescimento devem 

considerar as exportações como um importante elemento (CATERMOL, 2006). Em seu 

estudo sobre o crescimento de empresas brasileiras de base tecnológica, Santos e Pinho 

(2010) destacaram que o crescimento foi maior em empresas que detinham gestores 

experientes bem como fundadores com formação gerencial; e que a taxa de crescimento da 

firma não foi substancial em empresas que participaram de programas de apoio por políticas 
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públicas. Entretanto, não é possível afirmar que ocorrerá crescimento sempre que a firma 

detiver habilidades empreendedoras e gerenciais (FLECK, 2003). 

Fleck (2003) sugere uma estrutura geral de dois motores atuantes em processos de 

crescimento: o de crescimento contínuo, processo em que crescimento gera mais crescimento; 

e o de coevolução, que relaciona o crescimento concomitante de um todo e suas partes. 

As empresas podem crescer adotando estratégias diferentes (WRIGHT; STIGLIANI, 

2012). Davila (2005) apresenta a importância de se ter um sistema formal de controle nas 

empresas em crescimento.  

Assim, retoma-se a já abordada noção de contabilidade gerencial, que considera a 

necessidade de informações relevantes para o planejamento, controle e tomada de decisão dos 

gestores, e não somente a normatização das práticas contábeis. 

Davila (2005) afirma, ainda, que o processo dinâmico de transição de um 

gerenciamento informal para o desenvolvimento de um SCG torna-se fundamental para o 

sucesso das empresas.  

Na visão de Gomes e Salas (2001) o Sistema de Controle Gerencial é capaz de 

direcionar os processos da empresa para que os objetivos e metas sejam alcançados. A adoção 

do SCG tem sido discutida no sentido de facilitar o crescimento das empresas (SIMONS, 

1995). 

Neste contexto, Gomes e Salas (2001), Chenhall (2003), Davila e Foster (2007), 

Abdel-Kader e Luther (2008) demonstram a necessidade de se estudar o tema, uma vez que 

não foram encontradas evidências empíricas de que a taxa de crescimento das empresas 

poderia influenciar no uso de ferramentas do Sistema de Controle Gerencial. 

 

3 METODOLOGIA 

O objetivo do presente trabalho foi verificar a associação entre o a taxa de crescimento 

empresarial e a utilização das ferramentas da contabilidade gerencial nas maiores empresas do 

Espírito Santo. 

Quanto aos aspectos metodológicos, este trabalho trata de um estudo empírico 

analítico. Uma vez que aborda-se conhecimentos de aplicação prática e a relação causal entre 

as variáveis analisadas. Utiliza-se, ainda, técnicas de coleta, tratamento e análise de dados 

marcadamente quantitativos (MARTINS, 2000). A amostra foi extraída do banco de dados da 

FUCAPE Business School, que contém informações sobre as 200 maiores empresas do estado 

do Espírito Santo, capturadas a partir do ranking publicado pela Revista da Findes nos anos de 

2008, 2010 e 2012. 

A amostra não probabilística totaliza 380 observações, sendo 145 referentes ao ano de 

2008; 115 ao ano de 2010; e 120 relativas ao ano de 2012. 

O banco de dados é constituído pelas respostas de gestores - diretamente relacionados 

ao processo de tomada de decisão das empresas pesquisadas - e foi obtido por meio de 

entrevistas semiestruturadas em visitas in loco. 

O questionário aplicado, instrumento de coleta de dados, foi fundamentado na teoria e 

no uso de técnicas estatísticas. Sua formulação foi baseada na metodologia proposta por 

Teixeira et al.(2009). 

Além disso, esse mesmo questionário foi dividido em sete blocos, contendo questões 

abertas e fechadas, sendo que em algumas destas questões foi utilizada escala Likert de cinco 

pontos. O primeiro bloco englobou as informações sobre o respondente e a empresa; o 

segundo bloco tratou dos métodos de custeio utilizados; o terceiro bloco sobre a elaboração e 

a utilização do orçamento; o quarto bloco identificou os indicadores utilizados para avaliar o 

desempenho empresarial; o quinto bloco remeteu-se aos sistemas de incentivos que a empresa 

possuía; o sexto bloco buscou informações financeiras quanto ao posicionamento estratégico, 
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ao padrão contábil e aos sistemas de governança; por fim, o sétimo bloco investigou 

informações financeiras de resultado e patrimoniais. 

Dentre os sete blocos de questões do questionário, foram utilizadas inicialmente 22 

perguntas que continham as ferramentas gerenciais observadas, por fim, após tratamento 

estatístico, apenas 12 perguntas foram utilizadas no modelo proposto. 

Para investigar a existência de possível associação entre a taxa de crescimento das 

empresas e a adoção das práticas da contabilidade gerencial, foi utilizado o modelo estatístico 

de regressão logística, ou Logit. 

No modelo Logit, os valores previstos para a variável dependente nunca são inferiores 

a 0 ou maiores que 1(HILL, 2006). Deste modo, a regressão logística pode ser utilizada para a 

obtenção de inferências sobre a probabilidade de ocorrer determinado evento. 

Nesta pesquisa foram utilizadas informações financeiras e gerenciais. Quanto às 

informações financeiras, foi utilizada como proxy para a taxa de crescimento empresarial a 

variação da receita operacional bruta anual, retirada diretamente do já referido ranking. As 

informações acerca da utilização das ferramentas gerenciais, por sua vez, são relativas aos 

anos de 2009, 2011 e 2013, uma vez que a coleta de dados se dá no ano subsequente a 

divulgação do ranking.  

Em relação a proxy da taxa de crescimento assumiu-se valor 0 para as empresas que 

possuíam variação negativa ou nula da receita operacional bruta anual, e 1 para as que 

possuíam variação positiva. 

Por fim, as ferramentas da contabilidade gerencial estudadas (variáveis independentes) 

foram: Ponto de Equilíbrio; Custeio ABC; Margem de Segurança; Custeio Meta; Custeio 

Padrão; Análise por Centro de Responsabilidade; Margem de Contribuição; Benchmarking; 

Margem Bruta; Gestão Baseada em Atividades; Margem Operacional; e Teoria das 

Restrições. Deste modo, o modelo a ser estudado é descrito abaixo: 

𝑇𝑎𝑥𝑎𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 𝛽1 +  𝛽2𝑐𝑎𝑏𝑐 +  𝛽3𝑐𝑚𝑒𝑡 +  𝛽4𝑎𝑐𝑟𝑒 +  𝛽5𝑝𝑒𝑞𝑢 +  𝛽6𝑚𝑠𝑒𝑔 
+  𝛽7𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ +  𝛽8𝑐𝑝𝑎𝑑 +  𝛽9𝑚𝑐𝑜𝑛𝑡 +  𝛽10𝑚𝑏𝑟𝑢 +  𝛽11𝑚𝑜𝑝𝑒 
+  𝛽12𝑎𝑏𝑚 +  𝛽13𝑡𝑜𝑐 + ℮ 

Onde: 

Cabc: Custeio ABC, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as que não utilizam; 

Cmet: Custeio Meta, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as que não utilizam; 

Acre: Análise por Centro de Responsabilidade, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 

para as que não utilizam; 

Pequ: Ponto de Equilíbrio, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as que não 

utilizam; 

Mseg: Margem de Segurança, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as que não 

utilizam; 

Bench: Benchmarking, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as que não utilizam; 

Cpad: Custeio Padrão, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as que não utilizam; 

Mcont, Margem de Contribuição, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as que 

não utilizam; 

Mbru, Margem Bruta, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as que não utilizam; 

Mope, Margem Operacional, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as que não 

utilizam; 

Abm: Gestão Baseada em Atividades, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as 

que não utilizam; 

Toc: Teoria das Restrições, assumindo valor 1 para as empresas que utilizam e 0 para as que não 

utilizam. 
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Uma vez que as empresas podem crescer adotando estratégias diferentes (WRIGHT; 

STIGLIANI, 2012), espera-se encontrar associação entre a taxa de crescimento empresarial e 

o uso das ferramentas gerenciais apresentadas. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Caracterização da amostra 

A tabela 1 refere-se à caracterização da amostra, aos dados obtidos por meio das 

questões de perfil sócio demográfico do questionário.  

 
Tabela 1 – Caracterização da amostra. 

Setor Número de empresas % 

 
2008 2010 2012 Total 

 
Comércio 44 35 34 113 29,74% 

Indústria 57 37 30 124 32,63% 

Serviços 44 43 56 143 37,63% 

Total 145 115 120 380 100,00% 

 

Assim, apresentam-se as empresas que participaram da pesquisa, divididas por ano, 

segundo as edições de 2008, 2010 e 2012 do ranking das 200 maiores empresas do ES da 

Revista da Findes.  

Quanto ao setor de atuação, a maioria das empresas participantes pertence ao setor de 

serviços (37,63% da amostra de 380 empresas). Porém, pode-se considerar que há um 

equilíbrio entre as três áreas de atuação, não havendo grande concentração de empresas em 

um setor específico.  

 

4.2 Estatística descritiva 

O questionário aplicado continha questões sobre os artefatos de contabilidade 

gerencial utilizados pelas empresas. Nestas questões, os respondentes deveriam assinalar o 

grau de utilização das ferramentas, que poderia variar de “amplamente utilizado” a “não 

utilizado”, além da opção “não soube responder”. 

Assim, a tabela 2 apresenta a estatística descritiva da amostra, referindo-se ao grau de 

utilização das ferramentas de contabilidade gerencial. 
Tabela 2 - Grau de utilização das ferramentas de contabilidade gerencial. 

Ferramentas 2009 2011 2013 Total 

cabc 22,07% 22,61% 24,17% 22,89% 

cmet 21,38% 14,78% 21,67% 19,47% 

acr 73,79% 83,48% 77,50% 77,89% 

pequ 62,76% 66,09% 70,00% 66,05% 

mseg 57,93% 55,65% 58,33% 57,37% 

bench 50,34% 60,00% 64,17% 57,63% 

cpad 48,28% 51,30% 55,00% 51,32% 

mcont 69,66% 71,30% 77,50% 72,63% 

mbru 75,86% 73,04% 79,17% 76,05% 

mope 80,69% 78,26% 82,50% 80,53% 

abm 37,24% 43,48% 50,00% 43,16% 

toc 18,62% 19,13% 11,67% 16,58% 
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Em 2009 as ferramentas Margem Operacional, Margem Bruta e Análise por Centro de 

Responsabilidade foram as mais utilizadas pelas empresas. Ou seja, pelo menos 70% das 

organizações pesquisadas utilizam esses artefatos em seu dia-a-dia (grau de utilização maior 

que 70%). Por outro lado, a ferramenta Teoria das Restrições foi a menos utilizada, com grau 

de utilização de apenas 18.62%.  

Em 2011, resultados similares foram encontrados, sendo que as ferramentas Análise 

por Centro de Responsabilidade, Margem Operacional, Margem Bruta e Margem de 

Contribuição foram as mais populares. As ferramentas Teoria das Restrições e Custeio Meta, 

por sua vez, foram utilizadas por menos de 20% da amostra. 

Por fim, em 2013, os artefatos Margem Operacional, Margem Bruta, Margem de 

Contribuição, Análise por Centro de Responsabilidade e Ponto de Equilíbrio foram usados 

pela grande maioria das empresas pesquisadas. Mais uma vez, a ferramenta Teoria das 

Restrições foi a menos utilizada, com grau de utilização de 11.67%. 

De modo geral, as ferramentas de contabilidade gerencial mais difundidas entre as 

empresas que compõem a amostra são Margem Operacional, Análise por Centro de 

Responsabilidade, Margem Bruta e Margem de Contribuição. Ainda em relação à média dos 

três anos de pesquisa, tem-se que o artefato Teoria das Restrições é o menos difundido nas 

organizações estudadas. Além disso, percebe-se que apesar de o artefato Ponto de Equilíbrio 

(um dos mais populares em 2013) não figurar entre os mais utilizados na média dos últimos 

anos, o mesmo vem sendo utilizado de modo crescente desde 2009 (Em 2009 por 62% das 

empresas, em 2011 por 66% e em 2013 por 70%).  

Por fim, 8 das 12 ferramentas (Análise por Centro de Responsabilidade, Ponto de 

Equilíbrio, Margem de Segurança, Benchmarking, Custeio Padrão, Margem de Contribuição, 

Margem Bruta e Margem Operacional) citadas na tabela 3 são utilizadas por mais da metade 

das empresas da amostra. Desses 8 artefatos, 6 são tidos como tradicionais, sendo apenas as 

ferramentas Análise por Centro de Responsabilidade e Benchmarking consideradas modernas. 

De modo complementar, as 4 ferramentas que não são utilizadas pela maioria da 

amostra são artefatos modernos da contabilidade gerencial (Custeio ABC, Custeio Meta, 

Gestão Baseada em Atividades e Teoria das Restrições).   

Assim, a análise da estatística descritiva, do grau de utilização das ferramentas, reforça 

os resultados encontrados em estudos já realizados no Brasil, como as pesquisas de 

Oyadomari et al. (2008) e Teixeira et al. (2011), evidenciando que artefatos modernos são 

menos utilizados pelas organizações quando comparados com ferramentas tradicionais de 

contabilidade gerencial. Ainda nesse contexto, a contribuição do presente estudo reside no 

fato de utilizar informações locais e atuais para verificar a ocorrência, ou não, dessa 

tendência. 

Na tabela 3, apresenta-se o resultado da estatística descritiva da taxa de crescimento 

anual dos três anos de pesquisa da amostra estudada. 

 
Tabela 3 – Estatística descritiva da taxa de crescimento anual 

 
2008 2010 2012 

Média 0,193826 0,077577 0,226112 

Mediana 0,1421 0,0851 0,14535 

Desvio padrão 0,332272 0,260911 0,381531 

Variância  0,110405 0,068075 0,145566 

Mínimo -0,3784 -0,8045 -0,8367 

Máximo 2,5441 1,4594 2,5785 
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Quanto à taxa de crescimento, nota-se que nos anos de 2008 e 2012 as amostras 

possuíam características similares. Já no ano de 2010, os resultados revelam alterações 

significativas, principalmente quando analisada a variação entre os valores mínimo e máximo 

(-0,8045; 1,4594 respectivamente), o que pode ser explicado por fatores macroeconômicos 

ocorridos neste período. 

 

4.3 Regressão Logística, ou Logit 

Inicialmente realizou-se a regressão logística a partir de um modelo composto de 22 

variáveis, com todas as ferramentas da contabilidade gerencial contidas no questionário. Para 

10 destas variáveis, o P>|z| foi insignificante a 60%. Essas ferramentas foram descartadas e 

um novo modelo, composto por 12 variáveis, foi proposto. 

A tabela 4 apresenta o resultado dessa regressão. Conforme pode ser verificado, as 

ferramentas Análise por Centro de Responsabilidade, Margem de Contribuição e Margem 

Bruta são estatisticamente significantes a 5%, enquanto que a ferramenta Custeio Padrão é 

significante a 1%. O que sugere que a associação entre a taxa de crescimento e o uso destas 

ferramentas não acontece ao acaso (P>|z|, 0.022; 0.042;0,023; 0.006; respectivamente). 

 
Tabela 4 – Regressão logística, modelo com 12 variáveis. 

Variáveis Odds Ratio Std. Err z  P>|z| 

cabc 1.433951    .462526 1.12 0.264 

cmet .7938903    .2605285 -0.70 0.482 

acre  .4393871    .1573767 -2.30 0.022** 

pequ .5518751   .2107064 -1.56 0.119 

mseg 1.134412    .4045494 0.35 0.724 

bench 1.465501    .4204262 1.33 0.183 

cpad .4234721    .1335376 -2.72 0.006*** 

mcont 2.239354   .8879587  2.03 0.042** 

mbru 3.0493    1.499014 2.27 0.023** 

mope  .4678811    .2317245 -1.53 0.125 

abm .731719    .2290718 -1.00 0.318 

toc 1.583044    .5926046 1.23 0.220 

cons  5.313286    2.015547 4.40 0.000 

Significância : *** 1% ; **5%;  *10% 

LR chi2(12)     =      25.32 

Prob > chi2     =     0.0134 

Pseudo R2       =     0.0612 

 

Buscando maior acurácia no resultado, após tratamento estatístico, foram excluídas do 

modelo aquelas variáveis que apresentaram P>|z| superior a 0.40. Deste modo, o novo modelo 

continha 9 variáveis. Os resultados da regressão logística deste novo modelo estão 

apresentados na tabela 5. 
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Tabela 5 – Regressão logística, modelo com 9 variáveis. 

Variáveis Odds Ratio Std. Err z  P>|z| 

acre .462112        .1625313 -2.19    0.028** 

pequ .5760941         .1928415  -1.65  0.099* 

    continua 

                                                                   

                                                                                  continuação 

Tabela 5 – Regressão logística, modelo com 9 variáveis. 

Variáveis Odds Ratio Std. Err z  P>|z| 

mbru 2.847353    1.381009 2.16 0.031** 

bench 1.454383 .4131184 1.32 0.187  

cpad  .443067          .1323884 -2.72 0.006*** 

mcont 2.149221        .8364296 1.97 0.049** 

mope .4907859    .2393379 -146 0.144 

abm .7820451    .2369017 -0.81 0.417 

toc 1.557907    .5740277 1.20 0.229 

cons 5.486291    2.064986 4.52 0.000 

Significância : *** =1% ; **=5%;  *=10% 

LR chi2(9)      =      23.61 

Prob > chi2     =     0.0050 

Pseudo R2       =     0.0571 

 

Conforme pode ser observado, as variáveis significantes no modelo inicial, também 

foram significantes neste segundo modelo. Por fim, foram excluídas do modelo as variáveis 

com P>|z| superior a 0.10, chegando-se ao modelo final, com 5 variáveis, apresentado na 

tabela 6. 
Tabela 6 – Regressão logística, modelo final com 5 variáveis. 

Variáveis Odds Ratio Std. Err z  P>|z| 

acre  .5111629    .1750432 -1.96 0.050** 

pequ .5924689    .1951552 -1.59 0.112 

cpad .4486177    .1308052 -2.75 0.006*** 

mcont 1.94592    .7222299 1.79 0.073* 

mbru 1.977963    .7946404 1.70 0.090* 

cons 4.656725    1.594131 4.49 0.000 

Significância : *** =1% ; **=5%;  *=10% 

LR chi2(5)      =      18.47 

Prob > chi2     =     0.0024 

Pseudo R2       =     0.0446 

 

Conforme mostram os resultados, assim como nos demais modelos apresentados, as 

ferramentas Custeio Padrão, Análise por Centro de Responsabilidade, Margem de 

Contribuição e Margem Bruta são estatisticamente significantes. Sendo Custeio Padrão 

significante a 1%, Análise por Centro de Responsabilidade a 5% e Margem de Contribuição e 

Margem Bruta a 10%. 
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Assim, analisando-se o modelo final, verifica-se que há associação estatisticamente 

significante em 4 das 5 ferramentas de contabilidade gerencial apresentadas (variáveis 

independentes) com a variável dependente crescimento empresarial.  

Portanto, há associação no uso de artefatos de contabilidade gerencial e no 

crescimento empresarial. O que vai ao encontro dos argumentos de GOMES e LOPES (2013) 

e de GOMES e SALAS (2001), que consideram que as ferramentas do Sistema de Controle 

Gerencial (SCG) podem ser usadas para impulsionar o crescimento das atividades 

empresariais, sendo instrumentos relevantes no alcance das metas das organizações. 

Quanto as variáveis significantes, os resultados revelam que a chance de uma empresa 

em crescimento utilizar a ferramenta Análise por Centro de Responsabilidade (acre) é cerca 

de 51.1% menor. Analogamente, a chance de uma empresa em crescimento utilizar a 

ferramenta Custeio Padrão (cpad) é cerca de 44.8% menor. Observa-se ainda que a chance de 

uma empresa em crescimento utilizar a ferramenta Margem de Contribuição (mcont) é cerca 

de 94,6% maior e para a ferramenta Margem Bruta (mbru) cerca de 97,8% maior. 

De modo complementar, neste último modelo pode-se observar, ainda, que a 

ferramenta ponto de equilíbrio parece estar associada ao objeto de estudo. Deste modo, foi 

realizado o teste da razão de verossimilhanças, a fim de verificar-se a possível relação 

existente. O resultado apontou não haver associação significante a 10%, já que Prob > chi2 = 

0.1047. 

 

5 CONCLUSÕES 

Neste artigo apresentou-se como tema central a contabilidade gerencial e suas 

ferramentas, analisando-se o uso desses artefatos nas 200 maiores empresas do estado do 

Espírito Santo. 

Assim, objetivou-se identificar se o uso de ferramentas de contabilidade gerencial 

pode estar associado à taxa crescimento empresarial, nas organizações que compõem a 

amostra pesquisada; sendo o problema de pesquisa: Há associação entre a taxa de crescimento 

empresarial e o uso de ferramentas de contabilidade gerencial? 

A análise da estatística descritiva, do grau de utilização das ferramentas, revela que 

Margem Operacional, Análise por Centro de Responsabilidade, Margem Bruta e Margem de 

Contribuição são os artefatos mais difundidos entre as empresas pesquisadas. Nesse mesmo 

âmbito, a ferramenta Teoria das Restrições é a menos popular. 

Os artefatos tradicionais relacionam-se com a determinação do custo, planejamento e 

controle financeiro, avaliação e mensuração de desempenho, dando suporte à tomada de 

decisão gerencial. As ferramentas modernas, por sua vez, vão além, ajudam a reduzir o 

desperdício de recursos, fazem parte de um sistema de gestão mais amplo, e, 

consequentemente, criam valor para a organização e seus stakeholders (GONZAGA et al., 

2010).  

 Assim, apesar de haver evidências de que as empresas capixabas utilizam ferramentas 

tradicionais e modernas; reforça-se os resultados encontrados em estudos anteriores 

(OYADOMARI et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2011): artefatos modernos são menos 

utilizados quando comparados com ferramentas tradicionais de contabilidade gerencial. 

Quanto aos resultados da regressão, chegou-se a um modelo final com 5 variáveis; 

observando-se que 4 ferramentas de contabilidade gerencial (Custeio Padrão, Análise por 

Centro de Responsabilidade, Margem de Contribuição e Margem Bruta) foram 

estatisticamente significantes. Ou seja, existe associação entre a sua utilização e a taxa de 

crescimento empresarial (sendo Custeio Padrão significante a 1%, Análise por Centro de 

Responsabilidade a 5%, Margem de Contribuição e Margem Bruta a 10%).  

Assim, na regressão analisou-se a associação entre o uso de uma única ferramenta e o 
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crescimento da empresa que faz uso dessa ferramenta. Contudo, em seu controle gerencial, as 

empresas utilizam várias ferramentas simultaneamente. Logo, uma das limitações da presente 

pesquisa é a análise de clusters, que revelaria se esse uso simultâneo de ferramentas associa-

se com o crescimento da empresa. 

Ainda nesse contexto, pode-se concluir que a contribuição do presente estudo reside 

no fato de utilizar informações locais e atuais para verificar a ocorrência, ou não, da tendência 

de associação não aleatória entre crescimento empresarial e ferramentas de contabilidade 

gerencial identificada em outras pesquisas acadêmicas brasileiras (SOUTES e GUERREIRO, 

2007; OYADOMARI et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2011). 

Este estudo, ainda, pode trazer contribuições práticas, ampliando a visão das 

organizações e dos gestores em relação ao uso de ferramentas tradicionais e modernas da 

contabilidade gerencial, sendo esse o primeiro passo para um processo de adoção dessa 

prática.  

Não obstante, o conhecimento da influência do grau de utilização desses artefatos no 

crescimento empresarial pode estimular outras organizações (que possuam similaridades com 

a organização pesquisada) a implementar seu uso ou expandi-lo; uma vez que a utilização das 

ferramentas do SCG pode ajudar a profissionalizar a gestão contábil, além de mitigar o risco 

presente em toda operação (DAVILA e FOSTER, 2007). 

Além disso, com o intuito de se obter uma amostra estatisticamente mais 

representativa, sugere-se que os questionários sejam aplicados em uma amostra maior e que, 

em pesquisas futuras, outras empresas também sejam abordadas. 

 

REFERÊNCIAS 

ABDEL-KADER, M.; LUTHER, R. The impact of firm characteristics on management 

accounting practices: a UK-based empirical analysis. British Accounting Review, Londres, v. 

40, n. 1, p. 2-27, mar. 2008. 

 

ATKINSON, A. A. et al. Contabilidade gerencial. Tradução André Olímpio Mosselman Du 

Chenoy Castro. Revisão técnica de Rubens Fama. São Paulo: Atlas, 2000.  

 

BERRY, Anthony. J.; BROADBENT, Jane; OTLEY, David T. Management Control: 

Theories, Issues and Practices. Londres: Macmillan Press, 1995. 

 

BRITO, Luiz Artur Ledur; VASCONCELOS, Flávio Carvalho de. The variance composition 

of firm growth rates. BAR, Braz. Adm. Rev. [online], Curitiba, abr/jun. 2009. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S1807-76922009000200004>.  Acesso em: 24 fev 2014. 

 

CATERMOL, Fabrício. Crescimento da Firma e Comércio Exterior: Revisitando a Teoria de 

Adrian Wood. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 239-257 abr./jun. 2006. 

 

CHENHALL, R. H. Management control systems design within its organizational context: 

findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, 

Organizations and Society, Austrália, v. 28, p. 127-168, 2003. 

 

DÁVILA, T. An exploratory study on the emergence of management control systems: 

formalizing human resources in small growing firms. Accounting, Organizations and Society, 

Austrália, v.30, n. 3, p.223-248, 2005. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S1807-76922009000200004


 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

13 
 

DÁVILA, A.; FOSTER, G. Management control systems in early-stage startup companies. 

Accounting Review, Estados Unidos, v. 82, n. 4, p. 907-937, jul. 2007. 

 

FLECK, Denise L. Dois motores do crescimento corporativo. Rev. adm. empres. [online], Rio 

de Janeiro, v.43, n.4, p. 10-24, set./dez. 2013.  

 

FREZATTI, F. Management Accounting Profile of Firms Located in Brazil: a Field Study. 

Revista de Administração Contemporânea [online], Rio de Janeiro, v. 9, n. 2 ed. especial, 

p.147-165, jan./jun. 2005. 

 

FREZATTI, Fábio; GUERREIRO, Reinaldo; AGUIAR, Andson Braga de; GOUVEA, Maria 

Aparecida. Análise do relacionamento entre a contabilidade gerencial e o processo de 

planejamento das organizações brasileiras. Revista de Administração Contemporânea 

[online], Rio de Janeiro, v.11, n. 2 ed. especial, p. 33-54, 2007. 

 

GOMES, Josir S.; SALAS, Joan M. A. Controle de Gestão: uma abordagem contextual e 

organizacional. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

GOMES, Josir Simeone; LOPES, Raphael de Souza Sant’Anna. O Impacto da 

internacionalização sobre os sistemas de controle gerencial de empresas do setor de indústrias 

têxtil brasileiro: estudos de casos do segmento de moda feminina. Revista Universo Contábil, 

Blumenau, v. 9, n. 2, p. 06-26, abr./jun., 2013. Disponível em: 

<https://www.furb.br/universocontabil>. Acesso em: 24 fev 2014. 

 

GORDON, L. A.; MILLER, D. A contingency framework for the design of accounting 

information systems. Accounting, Organizations and Society, Estados Unidos, v. 1, n. 1, p. 

59-69, 1976. 

 

GORDON, L. A.; NARAYANAN, V. K.  Management accounting systems, perceived 

environmental uncertainty and organization structure: an empirical investigation. Accounting, 

Organizations and Society, Estados Unidos, v. 9, n. 1, p. 33-47, 1984. 

 

GONZAGA, Rosimeire Pimentel; DA LUZ, Antonio Thadeu Mattos; GUIMARÃES, Thiago 

Neiva; JUNIOR, Valdir Brunelli Valerio. Associação entre Práticas de Contabilidade 

Gerencial e Tamanho das Empresas: Um estudo empírico. In: IV CONGRESSO IAAER-

ANPCONT. Anais... Natal/RN: ANPCONT, 2010. 

 

GRZESZEZESZYN, G.; FERREIRA, A. C. de S. Práticas de contabilidade gerencial 

estratégica no Sul e Sudeste do Brasil: uma abordagem do estudo “An international 

comparison of strategic management accounting practices”. In: Encontro da ANPAD – 

ENANPAD.  Anais... Curitiba/PR: ANPAD, 2004. CD-ROM. 

 

GUERREIRO, R.; JÚNIOR, E. B. C.; SOUTES, D. O. Empresas que se destacam pela 

qualidade das informações a seus usuários externos também se destacam pela utilização de 

artefatos modernos de contabilidade gerencial. Revista de Contabilidade & Finanças, São 

Paulo, v. 22, n. 55, jan./abr. 2011. 

 



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

14 
 

GUERREIRO, R., PEREIRA, C. A.; REZENDE, A. J. Em busca do entendimento da 

formação dos hábitos e das rotinas da contabilidade gerencial: um estudo de caso. Revista de 

Administração Mackenzie, São Paulo, v. 7, n. 2, 2008. 

 

GUILDING, C. CRAVENS, K. S.; TAYLES, M. An international comparison of strategic 

management accounting practices. Management Accounting Research, Estados Unidos, v. 11, 

n. 1, p. 113-135, mar. 2000. 

 

HILL, T.; LEWICKI, P. Statistics: methods and applications. 1. ed. Tulsa: StatSoft, 2006. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de et al. Manual de contabilidade societária. 1. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

JOHNSON, Thomas H.; KAPLAN, Robert S. A relevância da contabilidade de custos. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 1996. 

 

LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da contabilidade: uma nova 

abordagem. 2. reimp. São Paulo:Atlas, 2007. 

 

MADSEN, Paul E. How standardized is accounting?. The Accounting Review, Estados 

Unidos, v. 86, n.5, p. 1679-1708, set. 2011. 

 

MARTINS, Gilberto de A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2000. 

 

MORAIS, Osvaldo de Oliveira; COELHO, Antonio Carlos Dias; HOLANDA, Allan 

Pinheiro. Artefatos de contabilidade gerencial e desempenho operacional em companhias de 

capital aberto do Brasil. In: XXXVI Encontro da Anpad, 2012, Rio de Janeiro.  Anais... Rio 

de Janeiro/RJ: ANPAD, 2012. 

 

OLIVEIRA, Jeanderson GM; DE CUNHA MACEDO, Aldebã. A Contabilidade Societária 

como mecanismo de acompanhamento da gestão pública: Um modelo de reestruturação das 

Demonstrações Patrimoniais. Contabilidade Vista & Revista, Belo Horizonte, v. 16, n. 2, p. 

09-27, 2009. 

 

OTLEY, D. T. The contingency theory of management accounting: achievements and 

prognosis. Accounting, Organizations and Society, Estados Unidos, v. 5, n. 4, p. 413-428, 

1980. 

 

OYADOMARI, et. Al. Uso do Sistema de controle gerencial e desempenho: um estudo em 

empresas brasileiras sob a perspectiva da resources-based view. Read- Revista Eletrônica de 

Administração, Porto Alegre, v. 7, n. 2, p. 298-329, mai./ago. 2011. 

 

OYADOMARI, José Carlos; MENDONÇA NETO, Octávio Ribeiro de; CARDOSO, Ricardo 

Lopes; LIMA, Mariano Ponciano de. Fatores que influenciam a adoção de Artefatos de 

Controle Gerencial nas Empresas Brasileiras. Um Estudo Exploratório sob a ótica da Teoria 

Institucional. Revista de Contabilidade e Organizações, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 55-70, 2008. 

 



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

15 
 

SANTOS, Daniela Tatiane dos; PINHO, Marcelo. Análise do crescimento das empresas de 

base tecnológica no Brasil. [online]. Produção, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 214-223, 2010. 

 

SANDINO, T. Introducing the First Management Control Systems: Evidence from the Retail 

Sector. The Accounting Review, Estados Unidos, v. 82, n. 1, p. 265-293, 2007. 

 

SIMONS, R. Levers of Control: how managers use innovative control systems to drive 

strategic renewal. Boston: Harvard Business, 1995.  

 

SOUTES, Dione Olesczuk; GUERREIRO, Reinaldo. Estágios evolutivos da contabilidade 

gerencial em empresas brasileiras. In: XXXI Encontro da Anpad, 2007, Rio de Janeiro. 

Anais... Rio de Janeiro/RJ: ANPAD, 2007. 

 

SULAIMAN, Maliah bt. et al. Management accounting practices in selected Asian countries: 

A rewiew of the literature. Managerial Auditing Journal, Reino Unido, n.19, v.4, p.493-508, 

2004. 

 

TEIXEIRA, Aridelmo José Campanharo; GONZAGA, Rosimeire Pimentel; SANTOS, 

Angélica de Vasconcelos Silva Moreira; NOSSA, Valcemiro. A utilização de ferramentas de 

contabilidade gerencial nas empresas do Estado do Espírito Santo. Brazilian Business 

Rewiew, Vitória/ES, v. 8, n. 3, p. 108-127, 2011. 

 

WATERHOUSE, J. H.; TIESSEN, P. A contingency framework for management accounting 

systems research. Accounting, Organizations and Society, Estados Unidos, v. 3, n. 1, p. 65-76, 

1978. 

WIDENER, Sally K. An empirical investigation of the relation between the use of strategic 

human capital and the design of the management control system. Accounting, Organizations 

and Society, Estados Unidos, v. 29, n. 29, p. 377-399, abr./mai. 2004. 

 

WRIGHT, Mike; STIGLIANI, Ileana. Entrepreneurship and growth. International Small 

Business Journal, vol. 31, n. 1, p. 3-22, dez. 2012.  


