
CCG213 - PRÁTICAS DE CONTROLE GERENCIAL EM MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DE AGROTURISMO 

AUTORIA
FABIOLA BARROS DE OLIVEIRA ALVES

UNESC

VALDIRENE INÁCIO DOS SANTOS
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

LETÍCIA DETTMANN COUTINHO
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

FRANCESCA NOSSA GUANANDY
UNIVERSIDADE FEDERAL ESPÍRITO SANTO

Resumo
O agroturismo configura-se, na maioria dos casos, como uma fonte de renda complementar para os
proprietários rurais que, por esse motivo, acabam por não priorizar a administração dos negócios e o
uso das informações contábeis para tomada de decisões. Essa atividade é conhecida no estado do
Espírito Santo na região das montanhas capixabas. Contudo, o município de Serra-ES, localizado na
região da Grande Vitória, começou a ganhar destaque nesse contexto com a criação dos circuitos de
agroturismo  na  cidade.  Atualmente,  são  10  empresas,  divididas  em 4  circuitos  na  região,  que
oferecem serviços de lazer e contato com o meio rural para os visitantes. Com base nessa questão,
este estudo tem como objetivo verificar as ferramentas de controle gerencial utilizadas pelas micro e
pequenas empresas dos circuitos de agroturismo do município de Serra-ES. Para tanto, foi realizada
uma pesquisa  descritiva,  por  meio  de  questionário  aplicado a  7  gestores  de  micro  e  pequenas
empresas de agroturismo. Os resultados deste trabalho indicam que, em geral, as empresas utilizam
de forma incipiente as ferramentas de controle gerencial. Das empresas da amostra, apenas uma
afirmou  considerar  as  informações  contábeis  para  a  tomada  de  decisões,  enquanto  o  restante
informou fazer uso da contabilidade apenas para atender às exigências fiscais.
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PRÁTICAS DE CONTROLE GERENCIAL EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
DE AGROTURISMO 

 
RESUMO  

O agroturismo configura-se, na maioria dos casos, como uma fonte de renda complementar 
para os proprietários rurais que, por esse motivo, acabam por não priorizar a administração 
dos negócios e o uso das informações contábeis para tomada de decisões. Essa atividade é 
conhecida no estado do Espírito Santo na região das montanhas capixabas. Contudo, o 
município de Serra-ES, localizado na região da Grande Vitória, começou a ganhar destaque 
nesse contexto com a criação dos circuitos de agroturismo na cidade. Atualmente, são 10 
empresas, divididas em 4 circuitos na região, que oferecem serviços de lazer e contato com o 
meio rural para os visitantes. Com base nessa questão, este estudo tem como objetivo verificar 
as ferramentas de controle gerencial utilizadas pelas micro e pequenas empresas dos circuitos 
de agroturismo do município de Serra-ES. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva, 
por meio de questionário aplicado a 7 gestores de micro e pequenas empresas de agroturismo. 
Os resultados deste trabalho indicam que, em geral, as empresas utilizam de forma incipiente 
as ferramentas de controle gerencial. Das empresas da amostra, apenas uma afirmou 
considerar as informações contábeis para a tomada de decisões, enquanto o restante informou 
fazer uso da contabilidade apenas para atender às exigências fiscais. 
 
Palavras-chave: Agroturismo; Micro e pequenas empresas; Controle gerencial. 
 
1 INTRODUÇÃO 

Grande parte dos negócios em funcionamento atualmente no Brasil é constituída de 
micro e pequenas empresas, o que destaca a sua importância para a manutenção da economia 
no país (SEBRAE 2014). 

Nesse cenário, destacam-se os micro empreendimentos cuja finalidade é aproximar o 
homem urbano do ambiente rural, como forma de complementar a renda de proprietários 
rurais e agregar maior valor à sua cultura e produção, configurando a modalidade de 
empreendimento conhecida como agroturismo (NOGUEIRA, 2003). 

O Sebrae (2014) destaca que agroturismo é o conjunto de atividades turísticas no meio 
rural que agrega valor aos produtos e serviços, preocupando-se em elevar e resgatar o 
patrimônio cultural e social da comunidade.  A possibilidade de acesso a propriedades rurais e 
interação com a natureza foi um modelo de negócio vislumbrado pelo pequeno agricultor para 
aproveitar o potencial turístico de sua região, oferecendo serviços e atividades como atrativos. 

No Espírito Santo, o agroturismo teve seu início no município de Venda Nova do 
Imigrante, localizado na região das montanhas capixabas (ZANDONADI & FREIRE, 2016). 
Hoje, essa modalidade tem se espalhado por outras regiões do estado capixaba que, 
percebendo a proximidade do meio rural com o meio urbano característico do Espírito Santo, 
têm buscado explorar maior potencial na atividade agroturística. 

As atividades no ramo do agroturismo no município de Serra-ES têm se destacado 
com suas ofertas de lazer e contato com o campo. O aumento dessas atividades levou à 
criação do atual circuito de agroturismo da Serra pela prefeitura do município. Atualmente, o 
roteiro da cidade conta com dez empreendimentos espalhados entre quatro circuitos, sendo 
eles os circuitos Guaranhuns, Pitanga, Muribeca e Chapada Grande. Todos compostos por 
propriedades familiares que oferecem serviços de lazer, restaurante e hospedagem no 
ambiente rural. 

No âmbito acadêmico, não foram encontradas muitas pesquisas referentes às 
ferramentas de controle gerencial em micro e pequenas empresas de agroturismo. No entanto, 
Assis, Costa, Mariano, Leite e Pianzoli (2017) pesquisaram como são utilizadas as 
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ferramentas de controle gerencial nas empresas de agroturismo de Venda Nova do Imigrante – 
ES. Os autores encontraram resultados indicativos de que a forma como essas empresas 
utilizam as ferramentas gerenciais ainda é prematura. 

De acordo com o IBGE (2013), altas taxas de natalidade e mortalidade, registros 
contábeis pouco adequados, contratação direta de mão de obra e familiaridade informal, são 
algumas entre as várias características de micro e pequenas empresas no Brasil. Além disso, a 
informalidade, a carência na formulação de indicadores e apuração de resultados, a 
dificuldade de acesso a recursos financeiros e de crédito e a falta de crescimento na 
capacitação empresarial se apresentam como grandes dificuldades para micro e pequenas 
empresas do turismo brasileiras (SEBRAE, 2014). 

Desse modo, surge a seguinte indagação: Quais são as ferramentas de controle 
gerencial utilizadas pelas micro e pequenas empresas dos circuitos de agroturismo do 
município de Serra-ES? 

Por essa razão, a pesquisa em tela constitui-se com o objetivo de verificar as 
ferramentas de controle gerencial utilizadas pelas micro e pequenas empresas participantes 
dos circuitos de agroturismo de Serra-ES.  

A importância dessa pesquisa reside no conhecimento da gestão desse novo ramo de 
atividade para a cidade e se ele está sendo gerenciado de maneira que, futuramente, possa 
permanecer como fonte de renda para esses pequenos agricultores e para a população local, 
contribuindo para a economia, cultura e bem-estar social. 

Para isso foi elaborada uma pesquisa qualitativa, constituída por meio de questionário 
aplicado aos responsáveis pela gestão dessas micro e pequenas empresas, com a finalidade de 
obter informações a respeito das ferramentas de controle gerencial utilizadas por essas 
organizações. 

Foram obtidas repostas de 7 empresas, das 10 pertencentes aos roteiros de agroturismo 
do município da Serra-ES. 

As análises das respostas apresentadas indicam que grande parte das empresas faz 
pouca utilização das ferramentas de controle gerencial e dificilmente recorrem às informações 
contábeis para tomada de decisões gerenciais. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Agroturismo no município de Serra-ES 

De acordo com Zandonadi e Freire (2016), no Espírito Santo o agroturismo foi 
iniciado na década de 80 pelo produtor rural e também secretário do Mepes (Movimento 
Educacional e Promocional do Espírito Santo) Leandro Carnielli. A iniciativa surgiu de sua 
experiência com uma família de produtores rurais no interior da Itália, oportunidade em que 
participou de um congresso internacional. Reproduzir o que viveu na Itália deu origem ao que 
hoje conhecemos como agroturismo no município de Venda Nova do Imigrante, e que se 
expandiu aos demais municípios da região sul, criando um grande polo de agroturismo hoje 
nacionalmente conhecido e apreciado.  

A principal característica do agroturismo é ser um espaço rural aberto à visitação, que 
atualmente é uma fonte de complemento da renda econômica da família, junto com as 
produções agrícolas originais que ainda permanecem como principal fonte de renda 
(NOGUEIRA, 2003). 

Segundo Parra, Silva e Chehade (2006), essa é uma modalidade de turismo na qual o 
produtor rural e seus familiares estão dispostos a partilhar seu modo de vida com moradores 
do meio urbano, valorizando a cultura e a natureza. 

O agroturismo engloba atividades turísticas que acontecem em ambiente rural, porém 
o local continua a abrigar atividades agrícolas. Nesse caso, a atividade turística em um 
ambiente rural tem o intuito de desenvolver outros serviços para complementar a renda das 
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empresas, além de desenvolver um importante papel de conservar os patrimônios naturais e 
culturais do local onde a propriedade agroturística está inserida (VERSIANI, 1999).  

A ideia do agroturismo no município de Serra-ES surgiu como uma forma de 
complementar a renda das famílias locais, que viram na demanda da população urbana em 
interagir com o campo uma oportunidade. Atualmente, de acordo com dados publicados no 
site da Prefeitura de Serra, a cidade conta com 10 empreendimentos de agroturismo e chega a 
receber em média, aproximadamente, mais de 40 mil visitantes por ano. 

O quadro a seguir apresenta as empresas participantes dos circuitos de agroturismo de 
Serra, bem como as descrições das atividades que cada uma desenvolve, classificadas por 
circuitos. 

Quadro 1 – Empresas dos circuitos de agroturismo de Serra-ES 

Circuito Empresas Descrição 

Guaranhuns 

Sítio Recanto do 
Morro do Céu 

Propriedade típica rural com produção e venda de queijos, cultivo e 
venda de bromélias, visitas pedagógicas, carro de boi e hospedagem. 

Sítio Recanto do 
Mestre Álvaro 

Local com área de lazer e restaurante rural com comida caseira servida no 
fogão a lenha, piscina natural, passeio a cavalo, charrete, banho de bica e 
trilhas. 

Fazendinha do Mini 
Cowboy 

Propriedade com área para lazer e fazendinha de mini animais, entre eles 
pôneis, bois, caprinos, coelhos; aves e pássaros exóticos. 

Pitanga Sítio Ouro Velho 
Região bucólica, local aconchegante, com área de lazer para crianças, 
redário e restaurante com comida caseira, servida no fogão a lenha. 

Muribeca 

Sítio Catavento 
Aluguel do sítio para grupos fechados, com lazer, área de eventos, 
piscinas, churrasqueiras, quadra gramada e fácil acesso. 

Rancho Alegre 
Aluguel do rancho para grupos fechados, com piscina, bica de água da 
nascente, trilhas ecológicas na mata, pescarias, campo de futebol e 
hospedagem rural. 

Sítio Vida Nova Atendimento a grupos fechados para retiros e eventos. 

Chapada 
Grande 

Recanto Mariá Flora 
Sítio com cultivo de plantas ornamentais para venda e aluguel. Dispõe de 
espaço para realização de eventos e lazer, com churrasqueira e piscina. 

Sítio Éden 
Restaurante rural com comida caseira, pesque-pague, área de lazer com 
campo para futebol e piscina. 

Sítio Canto de Yayá 
Aluguel do sítio para grupos fechados, com opções de lazer rural, 
hospedagem e área para eventos. Possui área de camping, campo de 
futebol, quadra de vôlei, piscina, churrasqueira, sauna e represa. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Serra-ES 
 

O agroturismo explorado em Serra, segundo o Secretário Adjunto da Secretaria de 
Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca, Leandro Tononi, vigente até o fechamento 
desta pesquisa, utiliza-se do conceito mais abrangente dessa modalidade de turismo para 
classificar os empreendimentos que fazem parte do atual circuito. Ou seja, atividades 
praticadas dentro das propriedades rurais com a finalidade de oferecer ao visitante ou 
excursionista, o contato e, sobretudo, a experiência com o ambiente e as práticas do produtor 
rural. 

Com a finalidade de preservar esse conceito e filosofia e, também, como forma de 
parceria entre os empreendimentos, para ingressar no atual circuito de agroturismo de Serra, 
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as empresas devem ser associadas ao Agrotures - Associação de Agroturismo do Espírito 
Santo - e ter uma estrutura que possa, segundo a avaliação dos responsáveis pelo projeto, 
atender a expectativa dos visitantes quanto à experiência proposta no contato com o espaço 
rural. 

 
2.2 Contabilidade e práticas gerenciais para micro e pequenas empresas 

De acordo com dados do Sebrae (2014) o conjunto de micro e pequenas empresas 
representa cerca de 27% do produto interno bruto (PIB) nacional, e, além disso, as estatísticas 
oficiais indicam que esse é um grupo de empresas que muito tem crescido no país. 

Umas das características predominantes das micro e pequenas empresas é uma gestão 
realizada pelo próprio proprietário, onde as diversas funções são desenvolvidas por membros 
da família, o que, em alguns casos, representa pouca abertura a técnicas modernas de 
administração e planejamento financeiro (GOMES, 2004). 

O’Gorman, Bourke e Murray (2005) afirmam que nessas empresas o proprietário-
gestor costuma possuir uma carga intensa de trabalho pelo fato de não haver uma divisão clara 
de atividades e este acumular funções. Além disso, os autores destacam outras características 
como intrínsecas à gestão de pequenas empresas familiares, tais qual a brevidade e a 
comunicação verbal como predominantes na atividade gerencial, o que acaba por configurar 
um caráter pouco formal ao processo de gerenciamento dessas empresas. 

As informações geradas pela contabilidade podem contemplar funções distintas de 
acordo com a natureza das decisões que objetivam orientar, como por exemplo, gerando 
informações para utilização por parte dos gestores das empresas, com objetivo de atender as 
necessidades (OSNI & MARION, 2018).  

O Pronunciamento International Management Accounting Practice 1 define 
procedimentos de Contabilidade Gerencial e destaca sua importância para gestão dos negócios 
como ferramenta que auxilia na integridade dos relatórios financeiros, responsável pelo 
controle gerencial e necessária para formulação de estratégias nas empresas (ABDEL-
KADER;LUTHER, 2006). 

Correia, Lima, Silva e Galvão (2016), destacam que os gestores de micro e pequenas 
empresas devem adotar em seus negócios a contabilidade para cumprir obrigações fiscais, 
mas também como ferramenta indispensável para auxiliar nas tomadas de decisões diante das 
informações relevantes. Nesse aspecto, ressalta-se a parte contábil gerencial como sendo de 
cunho estratégico, com capacidade de interligar todos os setores da organização, resultando 
capacidade de identificar e administrar da melhor forma problemas elucidados por esta 
ferramenta, pois são totalmente confiáveis, sendo possível resolve-los com coerência e 
segurança.  
          De acordo com Pompermaier (1999), os mecanismos contábeis podem ser utilizados em 
micro e pequenas empresas. Todavia, destaca-se haver uma dificuldade no uso e implantação 
dos instrumentos da contabilidade gerencial nessas empresas oriunda da falta de planejamento 
do gestor ou dificuldade técnica do profissional contábil.   
            Para que as micro e pequenas empresas possam ter maior controle dos seus negócios, 
alguns instrumentos são imprescindíveis para auxiliá-las a efetivar um maior controle 
financeiro e potencializar a confiabilidade da gestão empresarial, tais como: Balanço 
Patrimonial (BP); Demonstração de Resultado do Exercício; Departamento de Custos; Fluxo 
de Caixa e Indicadores Econômico-Financeiro, e Orçamento, conforme demonstrado no 
quadro 2. 
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Quadro 2 – Instrumentos contábeis de controle gerencial 

Instrumentos 
contábeis 

Funções 

Balanço 
Patrimonial 

Principal demonstração contábil, onde podemos observar os bens da empresa (ativos) e suas 
obrigações (passivo) em determinado período. 

Demonstração 
de Resultado 
do Exercício 

Apresenta o resultado, positivo ou negativo, proveniente das operações da empresa e permite 
conhecer a situação econômica da empresa em um determinado período.  

Departamento 
de Custos 

Fornece informações que contribuem para auxiliar o setor administrativo e auxilia na 
lucratividade da empresa de acordo com o seu planejamento adequado. 

Fluxo de 
Caixa 

Ferramenta para o gerenciamento financeiro que visa tornar mais sólidas as decisões a serem 
tomadas. 

Indicadores 
Econômico-
Financeiros 

Índices calculados utilizando relações entre contas ou grupos de contas, que tem como 
finalidade evidenciar aspectos econômicos e financeiros da empresa, como índice de liquidez, 
índice de endividamento e índice de lucratividade. 

Orçamento Projeta as receitas e despesas e tem como intuito tornar mais realistas os objetivos financeiros 
da empresa. 

Fonte: Padoveze (2012) 
 
Para um eficaz controle gerencial de uma organização destaca-se a importância dos 

demonstrativos contábeis Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício 
como fonte de informações para tomada de decisões dos gestores. Nesse aspecto, faz-se 
necessário também o controle de custos e de caixa como ferramentas auxiliares para o 
gerenciamento financeiro (PADOVEZE, 2012). 

Sob essa ótica, ressalta-se como objetivo da análise de balanço, verificar a situação 
econômica e financeira da empresa para o consecutivo processo decisório. Essa situação está 
relacionada à geração de lucros e à existência de patrimônio líquido, enquanto a situação 
financeira está relacionada à capacidade de pagamento das obrigações da empresa. 

Verifica-se também que a análise das demonstrações contábeis é um mecanismo que 
compreende dados pertencentes às demonstrações, que apura indicadores que permitem 
avaliar a solvência, ou seja, a situação financeira das empresas, assim como conhecer a 
estrutura patrimonial – situação patrimonial e descobrir a capacidade da entidade de gerar 
resultados satisfatórios (ALCÂNTARA, 2007). 

Registre-se, nesse sentido, que a manutenção eficaz e a conservação perene das micro 
e pequenas empresas demandam que as informações geradas pelos relatórios e ferramentas 
contábeis orientem cada vez mais os proprietários na tomada de decisão. As informações 
devem se fazer mais presentes no dia a dia dos gestores, fundamentando suas escolhas no 
processo decisório. (FARIA, AZEVEDO, OLIVEIRA, 2012). 

Além disso, é importante ressaltar a projeção dos demonstrativos contábeis como 
importante instrumento para o planejamento orçamentário da empresa, bem como o uso de 
indicadores financeiros e econômicos para as decisões dos gestores. 
 
2.3 Estudos relacionados 
 Quando se trata de micro e pequenas empresas, poucos estudos relacionando entidades 
desse porte aos procedimentos contábeis têm sido encontrados, não só no Brasil, como 
também em âmbito internacional (PRENCIPE, BAR-YOSEF E DEKKER, 2013). Todavia, 
dada a sua representatividade econômica, alguns trabalhos científicos têm concentrado 
esforços em compreender os instrumentos contábeis adotados por micro e pequenas empresas. 
 Nesse sentido, Santos, Dorow e Beuren (2015) avaliaram quais são os instrumentos e 
procedimentos gerenciais utilizados em micro e pequenas empresas na tomada de decisão. Os 
autores abordaram 41 empresas como amostra, e puderam observar que a tomada de decisão é 
realizada e, em grande parte, fundamentada na experiência do gestor. Além disso, os controles 
operacionais e o planejamento tributário são as ferramentas mais utilizadas por esses gestores, 
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sendo que as demonstrações contábeis, os métodos de custeio e outros instrumentos gerenciais 
para tomadas de decisões são os menos aplicados. Esse estudo concluiu que 70,73% das 
micro e pequenas empresas não conhecem ou não faz uso de instrumentos que orientem as 
estratégias e ações organizacionais, como o planejamento estratégico, orçamento e tomada de 
decisão. 
 Coelho, Santos, Grzebieluckas, Silva, Bessa e Coelho (2017) verificaram como os 
agricultores familiares feirantes de Nova Olímpia – MT controlam os custos e as receitas de 
suas atividades. Foi aplicado um formulário de perguntas mistas numa amostra que 
compreendeu 14 feirantes. Os resultados indicaram que os agricultores não costumam 
registrar os custos e receitas. Além disso, a formação do preço de venda é baseada no 
mercado/concorrência como principal parâmetro. 
 No âmbito das micro e pequenas empresas do setor de agroturismo, Assis et al. (2017) 
buscaram verificar se as empresas de agroturismo do município de Venda Nova do Imigrante 
– ES utilizam ferramentas gerenciais e quais são essas ferramentas. Por meio de questionário 
aplicado em 17 empresas, foi possível identificar que a adoção de ferramentas de controle 
gerencial é incipiente nessas empresas e que suas tomadas de decisão são realizadas com base 
nas experiências do dia a dia dos gestores. Destaca-se ainda que, para essas empresas, a 
Contabilidade é enxergada como instrumento burocrático presente apenas para atender à 
fiscalização. 
 
 
3 METODOLOGIA 

Com relação à metodologia, esta pesquisa caracteriza-se como descritiva quanto ao 
seu objetivo, uma vez que tem como finalidade verificar as práticas gerenciais utilizadas por 
micro e pequenas empresas do setor de agroturismo do município de Serra – ES. Quanto à 
abordagem, classifica-se como qualitativa e configura-se como um levantamento (survey), 
realizado por meio da aplicação de um questionário. 

A população desse estudo é composta por 10 empresas que estavam registradas no 
circuito de agroturismo da Serra-ES. O questionário foi encaminhado por e-mail para estas 
empresas e, após contato telefônico e, em alguns casos in loco, foram obtidas respostas de 7 
empresas, constituindo-se uma amostra por acessibilidade e perfazendo, assim, um total de 
70% da população da pesquisa. 

Para a elaboração do questionário, foram levados em consideração os trabalhos 
realizados anteriormente com objetivos correlatos ao desta pesquisa e apresentados na 
subseção 2.3 deste trabalho. Além disso, foram considerados os instrumentos contábeis de 
controle gerencial, demonstrados no Quadro 2 deste artigo, para direcionar as perguntas 
concernentes às práticas gerenciais adotadas.  
  
4 RESULTADOS 

Das empresas pertencentes aos circuitos de agroturismo de Serra-ES, foi possível 
realizar a entrevista com 7 delas. O restante (3 empresas) não apresentou resposta às tentativas 
de contato (e-mail e telefone) até a data de fechamento desta pesquisa. 

Nesta seção serão apresentados os resultados encontrados, bem como suas 
interpretações. Para tanto, está dividida em 3 subseções: 4.1 identificação das empresas; 4.2 
ferramentas de controle gerencial; e 4.3 tomada de decisão. 

 
4.1 Identificação das empresas 

De maneira a garantir as informações necessárias para a identificação das empresas em 
relação aos aspectos gerais de seus negócios, foram elaboradas perguntas, para além do 
âmbito gerencial de seus controles, aos responsáveis pela administração. Questões como: ano 
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de abertura da empresa, o enquadramento jurídico em que a empresa se encontra ou se não há 
registro, o número de funcionários informais e registrados sob regime CLT e além da 
escolaridade dos responsáveis.  

Na tabela 1, seguem as informações gerais extraídas dos respondentes durante as 
entrevistas. 

Tabela 1 – Identificação das empresas 

Empresa Serviço 
Ano 

Abertura 
Enquadramento 

Nº de 
Func. 

Nº Func. 
Regis. 

Cargo 
Responsável 

Escolaridade 
Responsável 

Empresa 
1 

Lazer e 
Restaurante 

2008 Microempresa 2 2 
Repres. do 
proprietário 

Ensino 
Superior 

Empresa 
2 

Lazer e 
Restaurante 

2000 
Simples 
Nacional 

22 7 Proprietário Ensino Médio 

Empresa 
3 

Hospedagem 2007 Não há 3 0 Proprietário 
Ensino 

Superior 

Empresa 
4 

Lazer e 
Eventos 

2008 
Micro Emp. 

Ind. 
10 1 Proprietário Ensino Médio 

Empresa 
5 

Eventos 2008 Não há 2 0 
Sócio 

Proprietário 
Ensino Médio 

Empresa 
6 

Eventos 2013 Não há 3 0 
Sócio 

Administrador 
Ensino Médio 

Empresa 
7 

Eventos 2014 
Simples 
Nacional 

3 0 Administrador 
Ensino 

Superior 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Conforme analisado, foi possível verificar que 4 empresas apresentam enquadramento 
jurídico, o que corresponde a 57% da amostra. Deste grupo, duas empresas são optantes do 
Simples Nacional, uma do MEI e a outra é reconhecida como microempresa. 

Outro fato que merece destaque é o ano de abertura das empresas. 71% dos 
respondentes informou que suas empresas foram registradas até o ano de 2008. Esses dados 
possuem relação com pesquisa divulgada pelo Sebrae (2016), onde foi registrado crescimento 
na taxa de sobrevivência das empresas optantes pelo MEI ou Simples Nacional em relação as 
Microempresas. Segundo a pesquisa, a adição de novas regras de formalização para o MEI 
que também pode virar Simples Nacional, contribuiu para esse aumento. Pois, uma vez que as 
empresas lidam com uma quantidade menor de burocracia e custo de registro/manutenção das 
empresas juridicamente. 

Grande parte das empresas da amostra (57%) afirmou realizar as contratações de 
forma direta e sem registro dos funcionários. É importante ressaltar que a informalidade é 
uma característica tipicamente encontrada em micro e pequenas empresas, conforme estudo 
do IBGE (2013). 

Levando em consideração a literatura estudada, uma das características predominantes 
das micro e pequenas empresas é a gestão realizada pelo proprietário, onde as diversas 
funções são desenvolvidas por membros da família, aumentando o índice de empregabilidade 
informal (GOMES, 2004). 

Sobre o perfil dos respondentes da pesquisa, grande parte é composta pelos 
proprietários das empresas ou algum representante, nesse caso, sempre um membro da família 
do dono do empreendimento. Foi possível verificar, dessa forma, a forte presença do 
proprietário-gestor, conforme elucidado por O’Gorman et al. (2005). 

Além disso, a maior parte desses proprietários-gestores (57%) informou possuir o 
ensino médio como grau de escolaridade. 
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4.2 Ferramentas de controle gerencial 
Na tabela 2, seguem as informações referentes às formas de controles gerenciais 

utilizadas pelas empresas, extraídas dos respondentes durante as entrevistas. 

Tabela 2 – Formas de controle gerencial 

Empresas 
Controle 
Gerencial 

Serv. de 
Contabilidade 

 Serv. Prestados 
Contabilidade 

Forma de Controle 

Empresa 1 Sim Sim Fiscais/Gerenciais Livro Caixa/Planilha de Excel 

Empresa 2 Sim Sim Apenas Fiscais Sistema/ Anotações em cadernetas 

Empresa 3 Sim Sim Apenas Fiscais Livro Caixa 

Empresa 4 Sim Sim Apenas Fiscais Anotações em cadernetas 

Empresa 5 Não Sim Apenas Fiscais Livro Caixa 

Empresa 6 Não Não - Planilha Excel 

Empresa 7 Sim Não - Planilha Excel 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Foi possível verificar que 71% das empresas possuem algum tipo de controle 

gerencial, e 29% não contratam serviços contábeis. Contudo, é importante destacar que a 
Empresa 6 não possui registro formal. 

Quanto aos serviços prestados pelo escritório de contabilidade, apenas a Empresa 1 
manifestou utilizar as informações fornecidas pelo contador para fins gerenciais, enquanto as 
demais empresas que possuem contrato para serviços contábeis informaram utilizá-los apenas 
para atender às exigências fiscais. Importante ressaltar que esses resultados convergem com 
os encontrados pelos estudos relacionados citados na subseção 2.3 deste artigo. 

A respeito das formas de controle gerencial que essas empresas exercem, apenas a 
Empresa 2 informou possuir um sistema para registro das informações financeiras, todavia, 
admitiu não fazer uso integral das ferramentas que o sistema oferece sendo tal registro feito, 
em sua maior parte, por meio de anotações em cadernetas. Nesse sentido, destaca-se a 
afirmação de Pompermaier (1999) de que os instrumentos contábeis podem ser utilizados em 
micro e pequenas empresas, contudo pode ser identificada uma dificuldade no uso e 
implantação desses instrumentos, oriunda, muitas vezes, da falta de planejamento do gestor ou 
dificuldade técnica do profissional contábil, como se pode perceber nesta pesquisa. 

A tabela 3 apresenta quais as ferramentas de controles gerenciais mais específicas que 
essas empresas utilizam. 

Tabela 3 – Ferramentas de controle gerencial 

Empresas 
Controle 
Estoque 

Controle 
Caixa 

Controle 
Receitas 

Controle 
Despesas/ 

Custos 

Controle 
Contas a 

Pagar 

Controle 
Contas a 
Receber 

Empresa 1 Não Sim Sim Não Sim Não 

Empresa 2 Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Empresa 3 Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Empresa 4 Sim Sim Sim Sim Não Não 

Empresa 5 Não Sim Sim Sim Não Não 

Empresa 6 Não Sim Sim Sim Não Não 

Empresa 7 Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 A respeito do controle de estoques, foi possível verificar que 43% das empresas não 
utilizam nenhum método de controle de estoque. Todavia, importa destacar que as Empresas 
3, 5 e 6 informaram não realizar controle de estoque por não haver necessidade, uma vez que 
oferecem serviços de hospedagem e aluguel do espaço para eventos. 

O controle de caixa não é realizado apenas pela Empresa 7 e o controle de receitas é 
utilizado por todas as empresas respondentes.  

O controle dos custos e despesas é efetuado por 85% das empresas, já das contas a 
serem pagas a prazo, 57% dos gestores entrevistados afirmaram utilizar. Sobre o controle das 
contas a receber, 5 empresas (71% da amostra) não utilizam tal ferramenta e, nesse caso, 
todas se justificaram no fato de não realizarem vendas a prazo dos serviços prestados. 
 
4.3 Tomada de decisão 

Foi possível verificar que grande parte dos gestores entrevistados faz uso de 
ferramentas básicas de controle gerencial e que, muitos deles, desconheciam indicadores de 
desempenho como instrumento para tomada de decisões empresariais. 

Portanto, quando questionados se consultam o contador para auxiliá-los na tomada de 
decisões, 85% dos gestores entrevistados informaram que fazem uso da própria experiência ao 
invés de recorrer ao profissional contábil. Isso significa que boa parte dos gestores 
entrevistados desconhecem instrumentos de controle gerencial como planejamento 
orçamentário, métodos para formação de preço de venda, análise de custo-volume-lucro, 
dentre outros.  

Dos respondentes da entrevista realizada, apenas o responsável pela Empresa 1 
afirmou contar com as informações fornecidas pela contabilidade antes de tomar qualquer 
decisão acerca de investimentos na propriedade e informou julgar importante ter o controle do 
índice de endividamento da empresa. 

Neste estudo, é fundamental citar a importância da atuação do contador, pois a sua 
função vai além de atender as questões fiscais das organizações empresariais. Conforme o 
Sebrae (2014), a contabilidade deve ser utilizada nas empresas contemporâneas como 
ferramenta para tomada de decisão, pois exerce uma importância considerável na gestão 
empresarial. 
 
5 CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou verificar as ferramentas de controle gerencial utilizadas pelas 
micro e pequenas empresas dos circuitos de agroturismo da Serra-ES por meio de 
questionário aplicado aos gestores de 7 empresas da amostra estudada. 

Os resultados apresentados por esta pesquisa indicam que, em geral, as empresas 
utilizam de forma incipiente as ferramentas de controle gerencial. Apesar de grande parte das 
organizações ter afirmado realizar os controles de caixa, receitas e despesas, a maioria o faz 
por meio de registros manuais apenas para controle periódico descuidando-se do 
planejamento financeiro. 

Dos gestores entrevistados, apenas um afirmou recorrer ao profissional contábil para 
auxiliá-lo na tomada de decisões empresariais, o restante alegou utilizar os serviços de 
contabilidade somente para atender às exigências fiscais.  

Esses resultados evidenciam a pouca importância dada por esses gestores à informação 
contábil enquanto ferramenta útil para o processo decisório. Tal desinteresse pode ser 
justificado pela falta de capacitação empresarial, como destacado pelo Sebrae (2014), ou pelo 
simples fato de esses gestores levarem as atividades de suas propriedades rurais como 
secundárias e com o objetivo de manter uma fonte de renda complementar. Durante a 
pesquisa, foi possível identificar que muitos dos empreendimentos funcionam apenas aos 
finais de semana, tendo os proprietários/gestores e seus familiares, outras fontes de renda 
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durante a semana, o que ressalta o caráter não prioritário das atividades realizadas nessas 
propriedades. 

Outro ponto a ser destacado é a característica da informalidade presente em empresas 
desse porte. Das empresas entrevistadas três alegaram não possuir registro jurídico, 
configurando-se como um negócio informal. Tal aspecto também pode consistir em um fator 
explicativo para o uso pouco adequado das ferramentas contábeis. 

Convém destacar que o caráter informal, a negligência às informações contábeis e a 
contratação direta de mão de obra são características típicas de micro e pequenas empresas, 
conforme dados do IBGE (2013) e que contribuem para a elevada mortalidade empresarial em 
organizações desse porte no Brasil. 

Sobre esse aspecto, este trabalho fundamenta sua contribuição, destacando o intuito de 
fomentar a pesquisa acadêmica em micro e pequenas empresas e discutir as dificuldades que 
encontram para a capacitação e crescimento empresarial. 

No que diz respeito às micro e pequenas empresas dos circuitos de agroturismo de 
Serra-ES, os resultados encontrados neste artigo foram coerentes com a literatura exposta, 
todavia é importante destacar a necessidade de se realizar outras pesquisas com o objetivo de 
compreender melhor a realidade na qual essas empresas estão inseridas.  

Sugere-se para pesquisas futuras o estudo de alternativas capazes de facilitar o uso das 
ferramentas contábeis para o controle gerencial dessas empresas, pois, apesar de estarem 
inseridas em um contexto de informalidade empresarial e atividade que visa uma renda 
complementar, todas as empresas analisadas possuem um fator em comum: o sentimento de 
valorização do meio rural perante a população urbana. 
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