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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar como a adoção de sistemas de 

controle gerencial influencia na tomada de decisões de gestores de MPEs, tendo como foco três 

empresas de comércio varejista sediadas na cidade de Campo Bonito – PR. Essa pesquisa se 

caracteriza quanto aos objetivos: como uma pesquisa descritiva, quanto aos procedimentos: 

como um estudo de caso e quanto à abordagem do problema: como uma pesquisa qualitativa. 

O instrumento de coleta de dados utilizados foi uma entrevista semiestruturada, aplicada aos 

gestores das empresas selecionadas entre os meses de novembro e dezembro de 2015. A 

pesquisa permitiu verificar que as MPEs pesquisadas possuem métodos de controle de gestão, 

geralmente operacionais e financeiros, que, mesmo sendo incipientes e frágeis, são úteis ao 

processo de gestão, dando embasamento à tomada de decisões. Outro ponto constatado se refere 

ao planejamento e metas. As empresas pesquisadas têm metas definidas, no entanto, não 

realizam um planejamento operacional que coloquem em prática as metas traçadas, dificultando 

assim, a avaliação do desempenho da empresa. Outro aspecto levantado pela pesquisa mostra 

que as ferramentas de controle utilizadas pelos gestores de MPEs propiciam a estes um maior 

conhecimento das suas organizações, dando base para o processo de tomada de decisão. No 

entanto, as deficiências e fragilidades encontradas em algumas variáveis desse processo podem 

tornar-se nocivas as entidades, uma vez que podem levar os gestores a decisões equivocadas. 

Pode-se concluir, portanto, que existe a necessidade da aplicação dos profissionais contábeis na 

geração de informações e apoio aos gestores, de modo a contribuir com o processo de tomada 

de decisões nas MPEs.  

 

Palavras-Chave: Contabilidade Gerencial; Sistemas de Controle Gerencial; Micro e Pequenas 

Empresas. 

 

Área Temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A economia brasileira tem passado, nas últimas décadas, por um processo de expansão 

e abertura de mercado. Esse processo fez com que o Brasil, bem como outros países 

considerados emergentes, entrasse em um acelerado processo de globalização de mercado, com 

as grandes corporações cada vez mais se fazendo presentes na economia, valendo-se de 

vantagens propostas pelos governos desses países para reduzir custos e maximizar resultados.  



 
 

 

Esse processo de globalização, acabou por gerar mudanças significativas no mercado 

interno nacional, como relatam Oliveira, Muller e Nakamura (2000). Em síntese, destacam um 

maior dinamismo de mercado, onde os negócios fluem de maneira rápida, exigindo preparo dos 

gestores e atualização constante dos processos empresariais, evitando que as práticas da 

empresa se tornem obsoletas, tendo como consequência, a perda de mercado. 

No entanto, mesmo com o desenvolvimento da economia e a abertura do mercado, as 

micro e pequenas empresas (MPEs), que segundo Oliveira et al. (2000), contribuíram 

consideravelmente para o desenvolvimento econômico das maiores nações industrializadas, 

mantiveram sua força no cenário nacional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística -IBGE (2012), em 2012, estas correspondiam a mais de 98% do total de organizações 

empresariais no Brasil, gerando emprego e renda a mais da metade do pessoal assalariado no 

país. 

Mesmo sendo predominantes no mercado, e importantes para o desenvolvimento do 

país, as MPEs acabam sofrendo algumas consequências da globalização do mercado. Devido à 

falta de estruturação, pouca capacitação dos gestores e a pesada carga tributária, essas empresas 

acabam perdendo potencial competitivo, ficando para trás na disputa por mercado com 

empresas de maior porte.  

Essas condições acabam refletidas nos resultados das MPEs, pois muitas delas obtêm 

resultados insatisfatórios, minando o sonho do negócio próprio e ocasionando no fechamento 

de uma parcela considerável ainda nos primeiros anos de funcionamento. Segundo o IBGE 

(2012), quase metade das MPEs fecham as portas ainda nos quatro primeiros anos de 

funcionamento. 

Outra característica marcante da globalização no século XXI é a chamada revolução 

tecnológica, marcada pela utilização do computador e de sistemas informatizados, que geram 

informações precisas e rápidas, auxiliando os gestores no processo decisório de suas empresas.  

Tendo em vista esse contexto, a tecnologia, que deveria ser uma aliada, torna-se vilã 

para os gestores das MPEs, já que não é prática corriqueira a utilização de métodos 

informatizados por uma parcela considerável dessas empresas. 

Torna-se necessário a essas empresas um meio de organizar e controlar seus negócios 

de forma a otimizar os processos. A Contabilidade aparece como uma ferramenta para atender 

essa necessidade de organização, auxiliando as empresas a enfrentarem os percalços do 

processo de gestão. 

Dentro da Contabilidade destaca-se o ramo da Contabilidade Gerencial que, segundo 

Padoveze (2010, p.11), “é uma ferramenta que agrega todas as áreas da contabilidade, buscando 

gerar informações para auxiliar os gestores na tomada de decisão”. Esse ramo da Contabilidade 

traz aos gestores das empresas, uma série de ferramentas, que buscam no primeiro momento, 

proporcionar uma reestruturação e organização das empresas e, posteriormente, possibilitar ao 

gestor maior controle do negócio, dinamizando os processos e aumentando o poder de 

concorrência, fatores essenciais para a sobrevivência no mercado. 

Neste contexto, a figura do profissional contábil, faz-se necessária às empresas. É ele 

quem vai auxiliar o gestor na aplicação dos recursos proporcionados pela Contabilidade, de 

modo a alcançar o objetivo principal dessa Ciência Social Aplicada, que é a geração de 

informações para a tomada de decisão.  

É tarefa do contador, especialmente do contador gerencial, abastecer os responsáveis 

pelas empresas com informação, para que esses possam formular as estratégias necessárias para 

a empresa (PADOVEZE, 2010).  

Nesta direção, outros autores já pesquisaram o tema. Boaventura (2003), no seu estudo, 

busca compreender a importância dos controles gerenciais para a manutenção das micro e 

pequenas empresas, e como esses sistemas contribuem na gestão.  



 
 

 

O autor selecionou 35 empresas do ramo de metalurgia que, de acordo com a faixa de 

faturamento, fossem enquadradas como micro e pequenas empresas, questionando os gestores 

destas acerca da utilização de determinadas ferramentas gerenciais e, quando fosse o caso, dos 

motivos de não utilizarem tais ferramentas. O autor chegou à conclusão que os altos índices de 

mortalidade das MPEs estão intrinsicamente relacionados a não utilização de ferramentas 

gerenciais adequadas, e que as principais causas apontadas pelos gestores destas empresas são 

a falta de tempo, de qualificação técnica e os altos custos relacionados a aplicação dessas 

ferramentas. 

Por fim, outro estudo que se mostra relevante para a presente pesquisa, é o de Alves 

(2010), que buscou identificar como os sistemas de controle gerencial podem influenciar na 

criação da estratégia organizacional, levando em conta a apresentação do desenho e dos 

diversos sistemas utilizados por uma instituição de ensino superior. Alguns dos resultados da 

pesquisa de Alves (2010) serviram como base de comparação para a presente pesquisa. 

Esse trabalho se justifica pela representatividade das MPES no cenário econômico 

brasileiro, e a dificuldade destas em se destacarem nesse cenário. Tendo em vista as deficiências 

que as empresas de menor porte apresentam no que tange a sua gestão, estas necessitam de 

meios que auxiliem no processo decisório, tendo na Contabilidade Gerencial um desses meios. 

O profissional contábil, necessita assumir o papel gerencial, buscando auxiliar as 

empresas de menor porte a se manterem competitivas no mercado, contribuindo com o 

desenvolvimento econômico do país. 

As MPEs de pequenos municípios do interior tendem a sofrer de forma acentuada com 

os problemas das empresas de mesmo porte no Brasil, como a carga tributária e imperícia 

técnica dos gestores, de modo que tendem a perder mercado para empresas de cidades maiores 

da mesma região.  

A utilização de técnicas gerenciais por essas empresas, pode representar uma evolução 

desses pequenos mercados, fomentando-os e possibilitando a essas empresas competir de 

maneira mais igualitária com concorrentes de centros regionais mais desenvolvidos.  

Partindo da premissa de que a contabilidade gerencial pode ser fator determinante para 

o controle das organizações empresariais, proporcionando a estas competitividade e melhor 

rentabilidade, o presente trabalho buscou responder a seguinte questão: Como a adoção de 

sistemas de controle gerencial pode influenciar na forma que os gestores de MPEs conduzem 

os processos de gestão? Para responder a esse problema, estabeleceu-se alguns objetivos 

O objetivo geral, deste trabalho, foi analisar como a adoção de sistemas de controle 

gerencial pode influenciar na forma que os gestores de MPEs conduzem os processos de gestão. 

Para auxiliar no alcance do objetivo geral, para esse trabalho, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: 

a) discutir, segundo a literatura, o papel da Contabilidade Gerencial, enquanto 

ferramenta para auxilio no processo de tomada de decisão por MPEs e os tipos de 

sistemas de controle e ferramentas gerenciais são aplicáveis a empresas desse porte; 

b) identificar o perfil dos gestores e sistemas de controle gerencial utilizados; 

c) analisar as oportunidades e dificuldades da utilização de sistemas de controle 

gerencial por MPEs no processo de gestão; 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a delimitação do tema é necessária para que, 

estabelecendo-se limites para a pesquisa, essa fique focada no objetivo central, sem que haja 

mudança de direcionamento no decorrer do trabalho.  

Partindo desse pressuposto, o presente estudo foi realizado em MPEs situadas na cidade 

de Campo Bonito, município da região Oeste do Estado do Paraná. O período de realização do 

estudo se deu durante o ano de 2015, quando ocorreu a coleta e análise dos dados. 

Segundo o IBGE (2012), em 2012 existiam no município 107 organizações empresarias 



 
 

 

constituídas. O estudo foi realizado em três empresas do ramo de comércio varejista, baseando-

se em entrevistas com os gestores das empresas, buscando através destas, alcançar os objetivos 

da pesquisa. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Definição e características das Micro e Pequenas Empresas 

 As MPEs, são o tipo de empresa mais comum na economia brasileira, representando em 

2012, segundo o IBGE (2012), cerca de 98% do total de empresas constituídas no Brasil. 

 Quanto aos critérios adotados para definir as MPEs, Chér (1991, p. 17) diz que “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.” 

Dessa forma, tais critérios são definidos de acordo com a visão do doutrinador que discorre a 

respeito do tema, ou do órgão a quem interessar tal definição. 

 Pode-se perceber que, os critérios para definição das empresas quanto ao seu porte, não 

deve ser algo fixo e engessado, mas sim algo dinâmico, levando em conta diversos fatores 

inerentes a cada empresa, como o ramo de atividade, economia da região onde a empresa está 

radicada e características políticas e sociais dessa região, além de fatores quantitativos 

intrínsecos à organização, como faturamento, por exemplo.  

 No entanto, apesar das várias formas de se definir as empresas quanto a seu porte, para 

fins oficiais, no Brasil, é considerada a definição da Receita Federal do Brasil (RFB), trazida 

na Lei Complementar nº 123/06, também conhecida como Lei do Simples. 

Tal lei define as empresas, no seu Artigo 3º, Incisos I e II, da seguinte forma: 

a) Como microempresa, aquela que aufira no ano-calendário receita bruta menor ou 

igual a R$ 360.000,00; 

b) Como empresa de pequeno porte, aquela que aufira no ano-calendário receita bruta 

maior que R$ 360.000,00 e menor ou igual a R$ 3.600.000,00. 

 Por se tratar da definição oficial adotada pela RFB e dotada, portanto, de validade 

jurídica, a pesquisa utilizará a definição constante na LC nº 123/06 para a definição de micro e 

pequena empresa. 

 Segundo Schell (1995, apud Oliveira, 2006, p. 7) as MPEs têm como principal 

característica um pequeno número de empregados, apresentando também: 

 
a) estrutura organizacional simples, com poucos níveis hierárquicos e uma grande 

concentração de autoridade; 

b) ocupa um espaço bem definido no mercado em que atua; 

c) possui flexibilidade locacional, espalhando-se por todo o território nacional e 

desempenhando importante papel na interiorização do desenvolvimento; 

d) possui maior intensidade de trabalho; 

e) o proprietário e a administração são altamente interdependentes, ou seja, em geral 

não há diferença entre os assuntos particulares e empresariais, pois é comum o 

empreendedor utilizar a mesma conta bancária de sua empresa; e 

f) existe predominância absoluta do capital privado nacional. 
 

 O autor ainda salienta a possibilidade de essas empresas atenderem mercados pequenos 

e especializados mais rapidamente, motivadas pela produção em pequenas séries. 

 As MPEs desempenham relevante papel no contexto socioeconômico da sociedade 

brasileira. Devido a sua proximidade das comunidades às quais estão inseridas, mostram-se 

como geradoras de emprego e renda. 

 Um exemplo dos benefícios que as MPEs proporcionam à sociedade, é a forma como 



 
 

 

estas movimentam a economia, através da geração de empregos formais. Segundo o IBGE 

(2012) as MPEs representavam ao final de 2010, cerca de 48,8% do total de pessoal ocupado 

no Brasil, enquanto os médios e grandes empreendimentos representavam, juntos, cerca de 

51,2% desse pessoal.  

 Outro importante fator que mostra a importância das MPEs para o desenvolvimento 

econômico do país é a sua participação no desempenho da economia nacional. 

 De acordo com o SEBRAE (2014), em 2011 as MPEs participaram com cerca de 27% 

do total do PIB do país. Dividindo essa participação por setores, o setor de serviços apresenta 

uma participação das MPEs de 36,2% nesse mesmo período. Já o setor de comércio teve uma 

participação de 53,4%, e no que tange as indústrias, a participação das MPEs é de 22,5%. 

 Percebe-se a relevância das MPEs no setor de comércio, o que mostra a proximidade 

dessas empresas com a comunidade a seu redor e consequentemente maior inserção dessas 

empresas no contexto social.  

 Devido as características próprias das MPEs, essas também têm formas de gestão 

diferenciadas em relação as empresas de porte distinto.  

Na visão de Leone (1999, p. 92) “o proprietário-gerente não dispõe de tempo nem de 

habilidade necessária para adotar uma atitude mais analítica e estratégica”, dessa forma, o 

gestor passa a tomar suas decisões no dia-a-dia da organização, sem qualquer formalização 

desse processo. 

Essa administração intuitiva pode abrir espaço para transformações e inovações na 

empresa, ancoradas em um líder efetivo. No entanto, o que comumente acontece é que a 

administração de um empreendimento sem quaisquer conhecimentos de gerenciamento leva as 

empresas a incorrerem em erros de gestão, que, em muitos casos, levam tais empreendimentos 

à morte precoce.  

2.2 A Contabilidade gerencial e as MPEs 

 

 A Contabilidade tem como principal papel a geração de informações capazes de dar 

suporte aos gestores de uma empresa durante a tomada de decisões. 

 A Contabilidade Gerencial é um ramo da contabilidade que tem por objetivo dar suporte 

aos usuários internos da informação contábil, de modo a auxiliá-los no processo de tomada de 

decisão, propiciando a maximização dos resultados da organização. 

 A informação contábil adequada aos fins gerenciais é, para Atkinson et al. (2011, p. 36) 

um conjunto de “dados financeiros e operacionais sobre atividades, processo, unidades 

operacionais, produtos, serviços e clientes de uma organização”. Esses dados remetem ao 

cotidiano da atividade operacional da empresa, e são os subsídios principais para que a 

Contabilidade Gerencial possa apoiar os usuários internos no processo de tomada de decisão. 

 A Contabilidade Gerencial tem por objetivo, dar suporte para que os gestores possam 

tomar as decisões certas em busca da maximização dos resultados da empresa. Assim sendo, as 

MPEs podem, também, se valer desse mecanismo como apoio para seus processos gerenciais. 

 Chér (1991, p. 36) destaca que “a contabilidade tem sido encarada tão somente como 

um instrumento para atender a uma série de exigências legais e burocráticas, e não encarada 

como um instrumento de apoio à administração”.  

 Em detrimento dessa postura, a contabilidade pode, como já destacado, trazer às MPEs 

os mesmos benefícios que traz as empresas de maior porte. A porta de entrada da Contabilidade 

Gerencial como instrumento prático nas MPEs é a elaboração de demonstrações contábeis 

simplificadas, adaptadas as características dos gestores desse tipo de empresa. 

 O controle de ativos, como estoques e contas a receber, de obrigações com fornecedores 



 
 

 

e funcionários, a média semanal de vendas, média periódica de despesas, participação das 

despesas em relação as receitas são apenas algumas outras ferramentas que a empresa passa a 

adotar no processo de elaboração de demonstrativos contábeis simplificados para fins 

decisórios. Conhecendo esses meandros da sua empresa, poderá o gestor se antecipar as 

situações, efetuando planejamento de suas ações futuras.  

 A aplicação desses conceitos, devidamente adaptados as características próprias das 

MPEs, constitui fator relevante para que as empresas de tal porte consigam manter-se no 

mercado e gerar resultados satisfatórios. 

 

2.3 Sistemas de Controle Gerencial 

 

 Os sistemas de controle gerencial são um conjunto de técnicas que permitem ao gestor 

de uma organização reunir informações e aplicá-las no processo de planejamento, controle e 

tomada de decisão. A aplicação desses sistemas tem como principal intuito, direcionar as 

atividades da empresa e dos membros da organização ao alcance das metas e objetivos 

organizacionais. 

 Para Aguiar e Frezatti (2007, p. 23) o controle gerencial é um processo que, ao se valer 

de tipos variados de sistemas de informação, irá influenciar o comportamento dos componentes 

de uma organização, guiando-a ao alcance das estratégias adotadas. 

 Horngreen, Sundem e Stratton (2004, p. 300) consideram que “o sistema de controle 

gerencial é uma integração lógica das técnicas de reunir e usar informações a fim de tomar 

decisões de planejamento e controle, motivar o comportamento de empregados e avaliar o 

desempenho”. 

 Os objetivos do sistema de controle gerencial para Horngreen et al. (2004, p. 300) são: 

a) comunicar claramente os objetivos da organização; 

b) assegurar que os gestores e os empregados entendam as ações exigidas deles para 

alcançar os objetivos organizacionais; 

c) comunicar os resultados das ações a toda a organização e 

d) assegurar que os gestores possam adaptar as mudanças no ambiente. 

 Assim, se o sistema for bem estruturado, ele auxilia na coordenação do processo de 

tomada de decisões, possibilitando uma atuação harmoniosa de toda a organização. 

 Essa estruturação consiste em se desenhar o sistema de modo que ele atenda às 

necessidades de informação do gestor, bem como esteja adequado ao porte da empresa, de modo 

que consiga influenciar os membros da entidade no transcorrer das atividades operacionais da 

mesma. 

 Explanando essa ideia, Aguiar e Frezatti (2007, p. 34) colocam que: 

 
Assume-se que para cumprir seu papel organizacional, a estrutura apropriada de um 

sistema de controle gerencial tem que estar adequada ao contexto de atuação de uma 

determinada organização. Em outras palavras, assume-se que a escolha da estrutura 

apropriada de um sistema de controle gerencial tem que considerar as características 

da informação e as técnicas necessárias para que os gestores influenciem o 

comportamento de outros membros organizacionais na direção de estratégias adotadas 

em um determinado contexto de atuação. 

 

 Para Aguiar e Frezatti (2007, p. 36), o sucesso na aplicação de um sistema de controle 

gerencial pode ser medido a partir da análise de seis fatores, que são: qualidade do sistema, 

qualidade da informação, uso, satisfação do usuário, impacto individual, impacto 

organizacional.  

 Após a análise dos itens descritos, o gestor obterá o feedback do uso do sistema, o que, 



 
 

 

consequentemente, lhe proporcionará informações acerca da eficiência dos seus processos, bem 

como das vantagens trazidas pela prática do controle gerencial. 

 Os sistemas de controle gerencial devem adaptar-se as entidades em que são aplicados, 

caso contrário, não conseguirão gerar o feedback esperado da sua utilização. 

 Dessa forma, existe uma série de sistemas diferentes e cada um se adapta aos diferentes 

tipos de empresas, e que poderão ser melhor manipulados por estas, para gerar resultados 

satisfatórios. 

 Gomes e Salas (1999, p. 56) elencam quatro tipos básicos de controles, sendo eles: 

controle familiar, controle burocrático, controle por resultados e controle ad-hoc. A Figura 1, 

apresenta a divisão dos tipos de controle a partir da dimensão e do contexto social das empresas. 

 

Figura 1 – Tipologia de controle organizacional 

 
Fonte: Gomes e Salas (1999, p. 56) 

 

 Em geral, pode-se observar na figura acima que controles familiares tendem a ser 

aplicados em empresas com gestão centralizada e com pouca ênfase na formalização dos 

processos. 

 Em contrapartida, o controle burocrático se aplica as empresas que tenham controles 

centralizados em alta preocupação com a formalização. 

 De outro lado, tem-se os controles ad-hoc e por resultados, que são, aplicados em 

empresas com gestão prioritariamente descentralizada e que tenham, respectivamente, métodos 

de gestão com ênfase na gestão informal, e métodos com alto grau de formalização. 

 O Quadro 1 a seguir, traz um breve resumo dos quatro tipos básicos de controles 

gerenciais apresentados por Gomes e Salas (1999): 

 

  



 
 

 

Quadro 1 – Tipos de controles organizacionais 
Controle Familiar Controle ad-hoc 

Dimensão pequena 

Contexto social geralmente estável, pouco hostil, 

contexto social muito dinâmico, pouco complexo, 

depende da visão do líder 

Estratégia traçada pelo líder 

Estrutura organizacional muito centralizada 

Personalista, necessidade de supervisão direta 

Atividades rotineiras com limitada formalização 

Estilo de gerência personalista 

Cultura organizacional paternalista, baseada em 

fidelidade ao líder 

Dimensão regular 

Contexto social relativamente hostil, bastante 

complexo 

Estratégia pouco formalizada, flexível e a longo prazo 

Elevada descentralização, organização matricial 

Elevada profissionalização 

Atividades desestruturadas, pouca formalização 

Gerencia empreendedora 

Cultura baseada no individualismo, busca de consenso 

Controle Burocrático Controle por Resultados 

Grande dimensão 

Contexto social pouco dinâmico, pouco hostil, não 

muito complexo 

Estratégia de curtíssimo prazo 

Atenção voltada para operações 

Estrutura organizacional centralizada 

Delegação sem autonomia funcional, elevada 

formalização 

Coordenação através de normas e regulamentos 

Estilo de gerencia burocrática 

Cultura organizacional paternalista 

Grande dimensão 

Contexto social dinâmico muito hostil e complexo 

Estratégia formalizada com ênfase no curto prazo e no 

mercado 

Estrutura descentralizada, centros de responsabilidade 

Grande formalização 

Coordenação através de preços de transferência e 

orçamento profissional 

Cultura voltada para resultados 

 

Fonte: Gomes e Salas (1999, p. 60) 

             

 Tomando como base o conceito de micro e pequena empresa, bem como os conceitos 

de sistemas de controle gerencial, pode-se determinar que o tipo de controle mais usado por 

esses empreendimentos é o controle familiar.  

 Apesar de muitos autores recomendarem diversos desenhos complexos de sistemas de 

controle gerencial a ser usados pelas empresas, é consenso entre eles que não existe um desenho 

especifico, devendo tal sistema ser desenhado de acordo com as necessidades de cada 

organização em particular. 

 Dessa forma, a utilização de sistemas de controle com desenhos complexos ou de certa 

forma muito elaborados, não encontra respaldo no contexto das MPEs, tendo em vista que, de 

acordo com as características especificas destas, tais sistemas seriam de difícil utilização e não 

trariam os resultados esperados. 

 Assim, a utilização de sistemas de controle simples, baseados na característica 

especifica do controle familiar, através da aplicação de ferramentas de controle operacional, 

torna-se a medida mais aplicável e de melhor resultado para as MPEs. 

 Algumas dessas ferramentas, segundo Lima e Imoniana (2008, p. 34) são o controle do 

fluxo de caixa, controle de vendas e compras, controle de contas a receber e a pagar, controle 

de estoques, controle de custos e despesas, controle de ativo permanente.  

 Tais ferramentas possibilitam ao gestor da MPE planejar seus processos de modo mais 

eficiente, com foco nas metas da organização, de modo a tomar decisões mais coerentes e que 

proporcionem resultados desejados a empresa. 

 Dessa forma, o sistema de controle gerencial na MPE consiste na elaboração e 

determinação de metas para a organização e no desenvolvimento de ações que possibilitem 

alcançar tais objetivos. O uso das ferramentas de controle possibilita ao gestor definir quais as 

ações mais acertadas para que se alcance tais propósitos, configurando assim, o processo de 

decisão baseado na informação gerencial. 

 



 
 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipologia de Pesquisa 

No que tange aos objetivos, essa pesquisa é descritiva, que para Silva (2010), objetiva a 

descrição de características de determinada população, de modo a estabelecer relações entre as 

variáveis. A pesquisa descritiva busca relatar fatos da forma que eles se apresentam durante o 

estudo, com posterior apresentação e análise dos dados, sem, no entanto, o pesquisador 

manipular os resultados apresentados. 

Esta pesquisa é descritiva pois objetiva descrever a utilização de sistemas de controle 

gerencial por gestores de MPEs, apresentando os dados obtidos ao longo das pesquisas de 

campo. 

No que tange aos procedimentos, essa pesquisa é fundamentada por meio da modalidade 

de estudo de caso. O estudo de caso será utilizado na forma de um estudo de casos múltiplos. 

Para Gil (2002, p. 54) o estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]”. Já Yin 

(2001) define os estudos de caso como a investigação empírica de determinado fenômeno 

dentro de seu contexto na vida real, quando não existem limites claramente definidos entre o 

fenômeno e o contexto em que está inserido.  

Pode-se dizer que o estudo de caso é um estudo que se concentra em um determinado 

fenômeno ou elemento, estudando-o de maneira profunda, a fim de analisar todas as variáveis 

possíveis para compreendê-lo. 

Essa pesquisa é fundamentada por meio de um estudo de casos, pois descreve casos 

específicos, aprofundando-se nas características de cada caso e analisando-os isoladamente, 

sem generalização dos dados. 

Essa pesquisa valeu-se, ainda, de uma abordagem qualitativa para a resposta da questão 

do estudo. Segundo Rey (2010, p. 81), “a pesquisa qualitativa [...] envolve a imersão do 

pesquisador no campo de pesquisa, considerando este como todo o conjunto de elementos que 

o constitui [...]”.  

Essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois tem o intuito de estudar as 

características relacionadas a utilização de sistemas de controle gerencial por MPEs, valendo-

se de dados numéricos apenas para o embasamento das análises subjetivas realizadas. 

3.2 Definição da Hipótese da Pesquisa 

 Baseando-se no estudo de Boaventura (2003), foi alinhada a hipótese do referido 

trabalho com o tema da pesquisa, de modo a ser formulada a seguinte hipótese: 

H1: A adoção de sistemas de controle gerencial por MPEs proporciona maior 

conhecimento e controle da organização por parte de seus gestores, trazendo informações 

relevantes que determinam a forma de atuação mais adequada para a empresa, influenciando 

assim a forma como os gestores conduzem seus processos de gestão. 

3.3 Procedimentos de Coleta e Análise de Dados 

Os dados do estudo de caso foram coletados por meio de entrevistas. Para Vergara 

(1998, p. 52), a entrevista é “um procedimento no qual você faz perguntas a alguém, que 

oralmente lhe reponde”. Dessa forma, o pesquisador consegue coletar a opinião do entrevistado, 

podendo conhecer de maneira mais aprofundada a unidade selecionada. 

Para a presente pesquisa, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, onde 

pesquisador define o roteiro da entrevista, organizando uma série de questões, porém, ao longo 

da entrevista, podem surgir outras dúvidas, e estas levam o entrevistador a formular novas 



 
 

 

questões sobre o tema.  

O roteiro da entrevista foi elaborado buscando atender aos objetivos específicos, 

apoiando-se em sua construção no roteiro de pesquisa desenvolvido por Alves (2010), em sua 

pesquisa intitulada Desenho e uso dos sistemas de controle gerencial e sua contribuição 

para a formação e implementação da estratégia organizacional, e também no questionário 

desenvolvido por Boaventura (2003) em sua pesquisa A Contabilidade Gerencial e a micro e 

pequena empresa – estudo de um sistema de registro de informações. 

3.4 Limitações do Estudo 

Os resultados da pesquisa ficam limitados pelo fato de estes serem focados apenas em 

poucas empresas localizadas na cidade de Campo Bonito, no Estado do Paraná.  

Dessa forma, os resultados do estudo não poderão ser generalizados nem estendidos a 

todas as empresas do mesmo porte, pois esses ficam limitados por questões como: faturamento 

das empresas pesquisadas, características próprias dos nichos de mercado que tais empresas 

estão inseridas, bem como características culturais e de mercado da região geográfica onde as 

empresas estão localizadas. 

A não generalização dos dados da pesquisa também implica nos resultados e estes não 

podem ser utilizados como base integral para outros estudos sobre o mesmo tema, podendo 

servir apenas como referência a estudos posteriores. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização das Organizações 
Para a execução da presente pesquisa, foram estudadas três empresas, classificadas 

como micro ou pequenos empreendimentos, de acordo com a classificação adotada pela RFB, 

através da Lei complementar nº 123/06, com o ramo de comércio varejista, por meio de 

entrevistas com seus gestores. 

 A Empresa 1 é uma sociedade limitada, classificada como Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), com seis anos de atividade, e conta com cinco colaboradores, a gestão é realizada por 

um dos seus sócios. A Empresa 2, na forma de empresa individual, composta apenas por 

familiares, onde o dono é o atual gestor, é classifica como microempresa (ME), com apenas 

cinco anos de atividade. A Empresa 3 é uma sociedade limitada, classificadas também como 

microempresa (ME), atua há 28 anos, conta com três sócios, sendo que um deles é o gestor. 

 As três empresas têm como característica a atuação apenas local, sendo que uma destas 

expande a atividade para outros municípios, o que ressalta a característica da literatura sobre as 

MPEs.  

Os três gestores entrevistados de cada empresa têm pouca experiência profissional, e 

com o mínimo de qualificação técnica, dois com ensino médio e um com ensino superior. No 

entanto, eles buscam se aperfeiçoar participando de forma constante em cursos, palestras e 

treinamentos de capacitação  profissional. 

 

4.2 Apresentação dos Dados 

Nessa seção serão apresentados os dados coletados durante a pesquisa no concernente a 

utilização das ferramentas gerenciais pelos gestores das empresas entrevistadas. 

Questionada sobre a utilização de algum mecanismo de controle na organização, o 

gestor da Empresa 1 indicou a utilização de um software de gestão, através do qual ele controla 

as atividades operacionais da empresa, como entradas e saídas de mercadorias, contas a pagar 

e a receber.  



 
 

 

O gestor utiliza um método simples de orçamento e fluxo de caixa, se baseando em 

modelos e planilhas de Excel encontrados na Internet, e indicou também não utilizar uma 

ferramenta especializada para a formação de preços, definindo os preços praticados a partir da 

aplicação da margem de lucro desejada sobre o preço de custo dos produtos, de modo a não 

considerar os demais custos imputados diretamente sobre o produto.  

Quanto à forma como costuma utilizar essas ferramentas elencadas na gestão da 

empresa, o entrevistado indicou que se vale delas para avaliar a necessidade de reposição de 

estoques, reduzindo o risco de obsolescência dos mesmos, bem como acompanhar a situação 

do capital de giro da empresa, regulando suas atividades de modo a não haver necessidade de 

obtenção de capital de fontes externas. 

O gestor considera que sem a utilização dessas ferramentas, não teria condições de 

controlar devidamente as atividades da empresa. No entanto, considera algumas dificuldades 

de sua utilização, especialmente na questão tempo, onde destaca a dificuldade em encontrar 

tempo para conciliar o desenvolvimento dessas ferramentas com as atividades da empresa. 

Outro ponto de dificuldade, diz respeito à aplicação, já que considera algumas 

ferramentas difíceis de serem elaboradas, bem considera difícil o entendimento adequado das 

informações fornecidas para aplicações práticas dessas ferramentas, tendo, muitas vezes, que 

recorrer ao suporte da contabilidade para auxilio nesses pontos. 

Quanto a realização de planejamento, o gestor da Empresa 1 indica que realiza o 

planejamento estratégico de acordo com as sugestões do SEBRAE, mas quanto ao planejamento 

operacional, o entrevistado indica que não realiza um planejamento formal, mas apenas de 

maneira intuitiva. Ele considera que seria importante a realização de um planejamento, mas que 

a falta de tempo é o fator determinante para sua não realização. 

O respondente da Empresa 1 também relata que não utiliza relatórios contábeis como 

instrumentos de gestão, pois diversos motivos, e o principal deles, é a falta de compreensão das 

informações constantes nesses relatórios, o que inviabiliza sua utilidade no processo cotidiano 

de tomada de decisão. Também cita que seu departamento de contabilidade não lhe apresenta 

esses relatórios periodicamente, e que, pelo motivo citado anteriormente, não cobra essa 

apresentação, buscando apoio do escritório contábil quando necessário. 

No entanto, o gestor indica a utilização de relatórios de entrada e saída de mercadorias, 

úteis no controle do estoque. 

Questionado sobre dificuldades encontradas no decorrer do processo de gestão, o 

respondente relata que encontra dificuldade em compreender questões de âmbito fiscal, como 

por exemplo, o cálculo da substituição tributária. Segundo o gestor, o apoio do escritório de 

contabilidade é relevante em questões como essa. 

O entrevistado indica não pensar em novas ferramentas de controle que pudessem ser 

úteis para resolver esse tipo de problema, mas coloca que um software de gestão com mais 

recursos do que aquele utilizado atualmente poderia suprir algumas deficiências encontradas 

nos seus processos decisórios. 

Por fim, questionado sobre a importância que considera a contabilidade no dia a dia de 

sua empresa, o gestor da Empresa 1 coloca que acredita que não seria possível conduzir seus 

negócios sem o apoio constante do seu escritório de contabilidade, não vendo qualquer 

desvantagem na utilização desse serviço. 

No tocante a Empresa 2, o gestor informou que costuma controlar as atividades de 

entradas e saídas de mercadorias, contas a pagar e a receber, bem como o controle das contas 

pagas, a fim de fazer acompanhamento do fluxo de caixa. Para tal, o gestor indica a utilização 

de um software, além de planilhas Excel e de registros manuais em um caderno. 



 
 

 

O gestor indica ainda que não consegue utilizar ferramentas de formação de preços, 

pois, boa parte dos medicamentos têm preços tabelados, além de fazer parte de uma franquia, 

que regula os preços praticados dos demais produtos. 

O gestor considera que o uso dessas ferramentas é útil na condução do negócio, 

possibilitando a ele o conhecimento da real situação do mesmo. 

Questionado sobre a forma como utiliza as informações geradas por estes controles, o 

administrador informou que se vale delas no controle das compras, e do fluxo financeiro da 

empresa, de modo a controlar os montantes de compras à vista e a prazo, bem como os prazos 

de pagamento destas, garantindo a liquidez da empresa. 

O gestor indica que realiza planejamento estratégico, com a definição de cenários 

baseados no mercado local, além da definição de metas e objetivos. Quanto ao planejamento 

das atividades operacionais, este se limita ao controle de datas de pagamentos de débitos, com 

as atividades restantes sendo realizadas de maneira intuitiva, a maneira como vão surgindo as 

necessidades destas no decorrer do trabalho.   

Quanto a definição de metas e objetivos, uma vez que a empresa não possui 

colaboradores sendo constituída apenas pelo grupo familiar do proprietário, não existe 

definição especifica para as atividades operacionais cotidianas. No entanto, o gestor indica que 

procuram, eles próprios aplicar as metas estabelecidas para a organização em seu trabalho. 

Assim como o entrevistado da Empresa 1, o gestor da Empresa 2 coloca que não utiliza 

relatórios contábeis como parte do seu processo decisório. Entre os motivos, sugere a não 

compreensão das informações constantes nesses relatórios, bem como a falta de tempo para 

aprender a analisar tais informações. 

Questionado sobre dificuldades que porventura incidem durante sua gestão, o gestor 

indica que não considera nenhuma dificuldade cotidiana no tocante a tomada de decisões, e, 

portanto, não vê necessidade de alguma ferramenta especifica além das já citadas anteriormente. 

Em relação a utilidade da contabilidade durante a gestão da empresa, considera que ela 

útil sim, especialmente por esta se comprometer com questões de ordem técnica, que 

consumiriam muito do tempo que atualmente, ele utiliza na gestão da empresa, não vendo 

quaisquer desvantagens em sua utilização. 

No que diz respeito a Empresa 3, o gestor indica que utiliza como principais métodos 

de controle, o controle das entradas, controla parcialmente as saídas de mercadorias, controla 

contas a pagar e a receber, bem como despesas.  Não utiliza ferramentas especificas de 

formação de preços, apenas aplicando uma margem de lucro sobre os produtos, sendo essa 

margem uma porcentagem que acredita ser suficiente para cobrir os custos e obter lucros. Além 

disso, realiza um fluxo de caixa operacional simples, controlando os valores que entram e saem 

do caixa diariamente. 

Costuma controlar suas atividades registrando-as manualmente, em caderno, ou em 

planilhas de Excel. Indica também que não utiliza software especifico para gestão, tendo apenas 

um programa emissor de notas fiscais. 

Segundo o respondente, geralmente essas ferramentas são utilizadas para a regulação 

das compras de produtos, bem como controlar os gastos fixos da empresa. 

O gestor considera essas ferramentas úteis para a empresa, mas ressalta que muitas vezes 

não consegue aplicá-las de maneira adequada por diversos motivos, especialmente a falta de 

tempo, devido aos horários em que a empresa funciona. Também relata que considera a 

necessidade um sistema especifico de gestão, para dar apoio aos processos de controle. 

Quanto ao planejamento estratégico, o gestor relatou que realizou uma vez, quando se 

tornou franqueado de uma rede de supermercados, no entanto, não atualizou esse planejamento 

nos últimos anos, nem tem realizado planejamento operacional para traçar ações que atendam 

aos objetivos traçados nesse planejamento. 



 
 

 

Ele considera que um planejamento estratégico atualizado, bem como um planejamento 

operacional seriam úteis à sua empresa, auxiliando em diversos pontos em que encontra 

dificuldade atualmente, no entanto, a falta de tempo para se dedicar a elaboração desses 

planejamentos, bem como os custos da contratação de uma assessoria especializada são as 

razões que o desmotivam quanto a aplicação dessas ferramentas gerenciais. 

Quanto a distribuição de metas aos funcionários, o gestor da Empresa 3 cita não efetuar. 

Entre os motivos que expostos, estão a resistência dos funcionários em atender metas, bem 

como a rotatividade de funcionários em alguns postos da empresa, o que faz com que essa 

determinação se torne difícil, e até mesmo inviável, segundo o gestor. 

Questionado sobre a utilização de relatórios contábeis como apoio à gestão, o 

respondente indicou que não tem costume de utilizar tais relatórios, mesmo tendo algum 

conhecimento sobre os mesmos, principalmente pela questão do pouco tempo disponível para 

realizar análises destes relatórios e também por ter dificuldade em encontrar meios de aplicar 

essas informações na prática. 

Entre as principais dificuldades elencadas estão o controle de saídas, já que, como a 

empresa ainda não utiliza cupom fiscal, boa parte das vendas menores, seja em valores ou em 

quantia de produtos, somente são registradas em caixa registradora, que permite fazer o 

fechamento diário do caixa, mas não controla efetivamente os valores vendidos.  

Outro problema relatado é no controle de contas a receber, já que, pelo motivo acima, 

muitas pequenas vendas a prazo, sejam elas de valores ou produtos sequer são registradas, o 

que dificulta o controle mais apurado sobre esses valores. E o principal motivo para se manter 

esse sistema de trabalho seria uma questão cultural da clientela, já acostumada a esse tipo de 

trabalho, e que mostra rejeição a tentativas mais drásticas de mudança. Então, acaba mantendo 

um método de trabalho pouco viável para a empresa com o intuito de não reduzir sua clientela. 

Não considera que alguma ferramenta específica de mudança poderia suprir esses 

problemas sem, incialmente, mudança de postura e da forma de administrar alguns dos 

problemas citados.  

Por fim, quanto a importância da contabilidade, o gestor considera que sim, ela é 

importante, devido ao apoio que a mesma lhe presta em questões cotidianas, que, segundo o 

ele, não conseguiria resolver sem um apoio especializado. 

 

4.3 Análise dos Resultados  

 

Após a apresentação dos dados, se procedeu com a análise das informações captadas 

através das entrevistas com os gestores. 

Um resumo das ferramentas utilizadas pelos administradores é apresentado no quadro 

2, a seguir: 

 

Quadro 2 - Ferramentas utilizadas pelos gestores 
 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Fluxo de caixa X X X 

Controle de estoques X X X 

Orçamento X X  

Planejamento estratégico X X X 

Planejamento 

operacional 

   

Designação de metas 

para colaboradores 

 X  

Relatórios contábeis    

Fonte: O autor (2015) 



 
 

 

 

O quadro acima demonstra que os gestores utilizam ferramentas de controle compatíveis 

com o conceito de controle familiar apresentado por Gomes e Salas (1999), no entanto, fica 

bem claro que a utilização desses controles se restringe a mecanismos de controle mais simples, 

focados principalmente na parte financeira e em alguns aspectos operacionais da empresa. 

Através desses mecanismos, os gestores entrevistados tomam decisões a respeito dos 

processos operacionais das empresas como, quando e qual quantidade comprar de um 

determinado produto, por exemplo. 

Alguns pontos relevantes na aplicação dos sistemas de controle não foram identificados 

em duas das três empresas pesquisadas. Um desses pontos é a definição de metas aos 

funcionários alinhadas aos objetivos das empresas. Na Empresa 2, por não haver funcionários, 

esse ponto torna-se irrelevante, mas a indicação do gestor de que ele e sua esposa, que auxilia 

no negócio, buscam atender aos objetivos da empresa, traçados no planejamento estratégico 

elaborado da abertura da empresa, faz com que as atividades funcionais da estejam alinhadas 

aos seus objetivos e metas, de modo que essa empresa atenda parcialmente a essa característica.  

As duas empresas restantes relatam a não aplicação desse mecanismo de controle por 

um motivo especifico: a não aceitação dos funcionários. 

Segundo os gestores dessas empresas, os funcionários mostram-se relutantes quando a 

definição de objetivos específicos e metas para eles, de modo que os gestores se vêm obrigados 

a não aplicar essa ferramenta de controle, evitando assim entrar em conflito com os 

colaboradores. 

Essa resistência dos funcionários, em aceitar as metas impostas a eles mostra-se um 

fator de desvantagem na utilização dos sistemas de controle gerencial, uma vez que, uma 

empresa com múltiplos funcionários, cujas atividades não seguem as metas traçadas pela 

organização, pode comprometer a capacidade decisória dos gestores, uma vez que, a 

dissonância entre as metas da organização e as atividades realizadas nesta, inviabilizam o 

planejamento de ações e a antecipação de cenários. 

Outro ponto de dificuldade dos gestores diz respeito a utilização de relatórios contábeis. 

Os três gestores indicaram que não utilizam os relatórios contábeis como mecanismo de gestão. 

Entre os fatores destinados a este mecanismo, os administradores indicam que seus 

departamentos de contabilidade não concedem esses relatórios periodicamente, e mesmo 

quando o fazem, eles têm dificuldades em entender e analisar todos os dados constantes nos 

relatórios, bem como apresentar modos de aplicação prática dessas informações, de modo que 

acabam deixando essa ferramenta de lado. 

Para MPEs, seria interessante a utilização de relatórios contábeis gerenciais, como a 

Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, mas o desconhecimento do 

real funcionamento e estruturação dessas demonstrações inviabiliza a utilização destas pelos 

gestores. 

O uso de relatórios contábeis seria ainda um fator de melhoria nos controles internos 

das organizações pesquisadas, uma vez que a implementação destes como ferramenta gerencial, 

aperfeiçoaria o processo de gestão, através da geração de informações que atualmente os 

gestores não dispõem, e dessa forma, tais sistemas proporcionariam a redução da incerteza no 

processo decisório. 

No que diz respeito as medidas de desempenho, fica claro que os gestores das empresas 

pesquisadas não se valem destas da maneira indicada pela literatura. Vê-se que o desempenho 

de suas medidas de controle é observado de modo prático, quando as atividades se mostram 

eficientes com relação ao almejado para estas, sem, no entanto, utilizarem ferramentas que 

meçam o desemprenho dos controles. 



 
 

 

Vale ressaltar que todas as empresas pesquisadas possuem metas traçadas, e a utilização 

dos mecanismos de controle, mesmo que indiretamente, buscam alcançar essas metas, 

mostrando-se em consonância aos objetivos da organização. 

No que tange a maneira como essas ferramentas de controle influenciam esses gestores, 

fica claro pelas suas respostas que, antes de tomar qualquer decisão de caráter operacional, 

primeiramente consideram a situação da empresa, verificada através desses controles, de modo 

que garantam a eficácia de suas atividades. 

Fica visível no contato com os gestores dessas empresas que eles não tomam decisões 

que possam impactar significativamente a empresa, como a compra de produtos de pouca saída, 

que levariam a empresa a contrair dívidas de médio a longo prazo sem antes tomar ciência das 

possibilidades da empresa para aquele período, se valendo de projeções orçamentárias. 

É certo que os gestores participantes da pesquisa não conhecem mecanismos avançados 

de gestão, mas a sua participação em programas e treinamentos, principalmente aqueles 

promovidos por órgãos como o SEBRAE e a associação comercial local, lhes dão certo 

embasamento teórico para a resolução de questões práticas. 

Os gestores das empresas pesquisadas não se valem de um sistema de controle gerencial 

desenhado de maneira formal, no entanto, a utilização de ferramentas de controle permite inferir 

que estas empresas apresentam um sistema, e a análise das respostas indica uma convergência 

nos padrões dos sistemas utilizados por elas. 

Um fator negativo das práticas de controle é que, como os gestores dessas MPEs não 

seguem um modelo pré-definido de sistema e sim um método intuitivo, onde as múltiplas 

variáveis tendem a convergir em um modelo de sistema, muitas vezes ocorre dissonância entre 

a forma como os gestores procedem com estas, de modo que elas perdem sua interdependência 

e tornam-se variáveis isoladas, fator que resulta no não alcance das metas da organização, ou 

então converge até resultados não condizentes a essas metas. 

A dificuldade em implementar algumas das ferramentas de controle de modo satisfatório 

é outro fator que dificulta desse desenho, pois pode ocasionar a ruptura da ligação direta entre 

variáveis, novamente dificultando o alcance das metas da organização. 

Reforçando os achados de Alves (2010), pode-se identificar através dessa pesquisa que 

por meio do uso dos sistemas de controle gerencial, os gestores das empresas pesquisadas 

elencam as prioridades das organizações, bem como as diretrizes do que deverá ser feito para o 

atendimento dessas prioridades. 

Novamente baseando-se nos achados de Alves (2010), um fator observado refuta uma 

das constatações do referido autor. Diferentemente da pesquisa supra, duas das empresas 

pesquisadas não conseguem definir uma linha de comprometimento dos funcionários com as 

metas da organização, devido a fatores especialmente culturais.  

É importante ressaltar que os métodos de controle utilizados pelas empresas 

pesquisadas, demonstram fragilidade e incipiência, no entanto, mesmo com essas 

características, as entrevistas com os gestores demonstram que tais métodos são relevantes para 

seu processo de tomada de decisão, uma vez que as informações geradas por tais ferramentas 

contribuem ativamente nas decisões tomadas pelos gestores. 

Dessa forma, pode concluir que a principal influência dos sistemas de controle gerencial 

para os gestores de MPEs, em especial os das empresas participantes do presente estudo, diz 

respeito a forma como a utilização destes coordena suas atividades, dando bases para a 

definição de prioridades e criação de novos objetivos, que em conjunto, levem ao alcance das 

metas das organizações, promovendo o melhor conhecimento das próprias organizações e do 

ambiente onde estas então inseridas, a criação de uma estratégia e a determinação de ações e 

atividades que propiciem a esses gestores o alcance dessas estratégias. 



 
 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os sistemas de controle gerencial são ferramentas que promovem a interação das 

atividades de uma empresa e sua convergência com as metas e objetivos da organização. 

Tendo em vista a importância das micro e pequenas empresas para a economia nacional, 

o presente estudo buscou identificar e analisar como esses sistemas se apresentam e de que 

forma eles podem influenciar as decisões dos gestores dessas empresas, com a finalidade de 

verificar sua importância como instrumento de gestão e crescimento das MPEs. 

Dessa forma, foi identificado o perfil dos gestores de três empresas de comércio 

varejista, com ramos distintos, localizadas na cidade de Campo Bonito, no estado do Paraná.  

Foi verificado como principal traço desse perfil um nível de formação intermediário, 

com dois dos gestores tendo ensino médio e um deles tendo ensino superior, bem como 

experiências anteriores relacionadas a atividades empresariais. Outra característica importante 

desses gestores, é que os mesmos buscam se aperfeiçoar, participando de cursos e palestras, ao 

contrário do indicado na literatura. 

Outro ponto identificado diz respeito aos mecanismos de controle utilizados, e como 

estes integram a atividade da empresa. 

Nesse sentido, foi identificado que os controles utilizados pelos gestores se assemelham 

nas três empresas, passando geralmente por controles financeiros e operacionais simples. Deve-

se ressaltar, entretanto, que pelos dados coletados, esses controles aparentam ser incipientes e 

frágeis, mas, mesmo assim, são importantes para o processo de gestão das empresas 

pesquisadas. 

Todas as três empresas responderam que traçaram em algum momento um planejamento 

estratégico, mas apenas uma indicou a aplicação desse planejamento. No entanto, nenhuma 

delas citou a realização do planejamento operacional periódico. Essa forma de proceder reforça 

a fragilidade dos sistemas de controle utilizados, pois, se o planejamento realizado não é posto 

em prática, consequentemente, não existe a possibilidade de comparação entre o que foi 

planejado e o que foi realizado, o que compromete a avaliação de desempenho nessas empresas.  

Tomando-se em conta a questão problema que norteava a pesquisa e que causava 

dúvidas, como a adoção de sistemas de controle gerencial pode influenciar na forma que os 

gestores de MPEs conduzem os processos de gestão, pôde-se verificar que através dos controles 

utilizados, mesmo incipientes e frágeis, os gestores de MPEs determinam as atividades que 

deverão realizar, elencando prioridades e fatores determinantes para a eficácia da empresa. 

A hipótese H1, que teorizava que a adoção de sistemas de controle gerencial por MPEs 

proporciona maior conhecimento e controle da organização por parte de seus gestores, trazendo 

informações relevantes que determinam a forma de atuação mais adequada para a empresa, 

influenciando assim a forma como os gestores conduzem seus processos de gestão mostra-se 

válida. 

Essa afirmação de validade se dá pelo fato de, através da pesquisa, conseguir se constatar 

que os gestores de MPEs se valem das ferramentas de controle de que dispõem e que lhes 

propiciam maior conhecimento da situação da empresa naquele momento, e, dessa forma, 

tomam decisões condizentes com essa situação. Desde compras e rotatividade de estoque, até 

dívidas contraídas com a aquisição de itens de pouca rotatividade, são atividades que gestores 

entrevistados indicaram não realizar sem antes verificar a necessidade e capacidade da empresa 

de adquirir tais produtos, verificação essa feita através da análise das informações extraídas 

desses controles. 

Essa influência também pode se dar de forma negativa, pois as deficiências apresentadas 

por algumas dessas ferramentas de controle podem levar os gestores a tomar decisões 



 
 

 

equivocadas, que não serão positivas à organização, conforme foi constatado através das 

entrevistas. 

 Como principais contribuições dessa pesquisa, pode-se apontar o seguinte: 

a) Verificação da utilidade e aplicabilidade de sistemas de controle gerencial em 

empresas de pequeno porte; 

b) Análise das características dos processos de controle e decisão em MPEs; 

c) Identificação de dificuldades que atrapalham os gestores de MPEs nos processos de 

gestão, cujo conhecimento pode servir como base para a busca de mecanismos de 

correção desses problemas; 

d) Conhecimento da importância que as ferramentas de controle têm nas atividades dos 

gestores de MPEs, pois, mesmo dispondo de sistemas de controle incipientes e 

frágeis, os gestores das MPEs pesquisadas informaram que as informações geradas 

são fundamentais para o processo de tomada de decisão; 

e) Percepção da necessidade de realização de esforços, pelos profissionais da área 

contábil, visando o esclarecimento de informações contábeis que possam contribuir 

para o processo de gestão nas MPEs, bem como, a busca de formas de explanação, 

aos gestores, sobre a utilização dessas informações. 

Para a realização de pesquisas futuras, sugere-se aplicar da pesquisa, tomando-se como 

base um número maior de empresas, de diferentes setores e mercados distintos, buscando 

identificar a aplicação de sistemas de controle gerencial em MPEs considerando-se múltiplos 

cenários. 

Outra sugestão, seria a realização de pesquisa procedendo com a implementação de um 

modelo de sistema de controle gerencial formal em uma MPE, e a consequente análise de como 

a adoção de um sistema formal alterou os processos da empresa, bem como a maneira que 

influenciou o gestor ou gestores da empresa durante o processo de tomada de decisões.  
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