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i~ iHTRODUClO 

1.1. CONSIDERACOES INICIAIS 

As empresas estao em um ambiente de constantes mudan9as. Adaptar-se a 

essa realidade e uma questao de sobrevivencia. 0 que se busca na moderna 

contabilidade e que ela esteja inserida neste contexte, conquistando seu verdadeiro 

espa9o dentro das empresas e junto aos usuaries, atraves de informa9oes uteis, 

capazes de proporcionar as empresas um poderoso diferencial de mercado. 

No Brasil, apesar de programas de apoio e linhas de credito especiais para as 

micro e pequenas empresas, existem muitos fatores impedindo que um numero 

ainda maier destas empresas atinja seus objetivos e permane9am no mercado. Os 

problemas vao desde carga tributaria muita elevada, ate total falta de controles 

internos. 

0 numero de empresas que sobrevivem as turbulencias de seus primeiros 

anos de existencia e muito pequeno, quando comparado ao percentual do total de 

empresas criadas. 

Nos dias de hoje, o Plano de Neg6cios ja faz parte do dia-a..:dia das 

empresas, pais ao se falar em abrir um novo neg6cio, torna-se quase impassive! nao 

se chegar a conclusao que elabora9ao de um Plano de Neg6cios deve ser o primeiro 

passe a ser dado. 

Um Plano de Neg6cios devers ser, basicamente, um instrumento de 

planejamento, onde as principais variaveis envolvidas na cria9ao de um novo 

empreendimento serao apresentadas de forma organizada. Portanto, o processo de 

se fazer pianos para a cria9ao de novas neg6cios sempre existiu, mesmo que de 

forma informal, ou ate mesmo na mente do empreendedor. Entretanto, a montagem 

de um documento com a analise das principais variaveis envolvidas no futuro 

neg6cio, ordenadas segundo um modele pre-definido, com uma ordem 16gica, e algo 

relativamente novo, tendo se popularizado. 

Para a maioria dos empreendedores, a elabora9ao do plano tern como 

objetivo principal a apresenta9ao do empreendimento para possiveis parceiros 

comerciais, tais como s6cios e investidores. Porem, embora o g!,ro sirva muito vern 

para essa finalidade, considera-se que o principal beneficia ~ tua confec9ao e o 

conhecimento adquirido pelo pr6prio empreendedor duranr~ esse processo de 
-~ 
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elaborac;ao. Desde que levada a serio, a elaborac;ao do plano leva a realizac;ao de 

um planejamento organizado, incitando o empreendedor a reflexao. A partir de entao 

diversas questoes deverao surgir como: Quem sao meus clientes? Quem sao meus 

fornecedores? Meu custo de produc;ao e economicamente viavel? Meu projeto e 

lucrativo e auto-sustentavet? 

Muitas outras questoes irao surgir, e todas serao determinantes para o 

sucesso ou fracasso do empreendimento. A busca racional por estas respostas 

devera gerar urn conhecimento substancial para o empreendedor, diminuindo suas 

incertezas e conseqOentemente os riscos envolvidos na criac;ao de urn novo 

neg6cio. Sabendo qual direc;ao seguir, o empreendedor pode avaliar 

consistentemente os riscos e oportunidades envolvidas na criac;ao de seu neg6cio, 

seja ele baseado ou nao em novas tecnologias. A partir destas informac;oes tera 

subsfdios para o desenvolvimento do Plano de Neg6cios. 

0 prop6sito de se fazer urn Plano de Neg6cios fica bastante claro quando se 

verifica a quantidade de beneficios que pode trazer para sua empresa. Atraves desta 

ferramenta de gestao, voce consegue planejar e decidir a respeito do futuro de sua 

empresa, tendo como base o seu passado, sua situac;ao atual em relac;ao ao 

mercado, aos clientes e a concorrencia. Com o Plano de Neg6cios e possfvel 

identificar os riscos e propor pianos para minimiza-los e ate mesmo evita-los; 

identificar seus pontos fortes e fracas em relac;ao a concorrencia e o ambiente de 

neg6cio em que voce atua; conhecer seu mercado e definir estrategias de marketing 

para seus produtos e servic;os; analisar o desempenho financeiro de seu neg6cio, 

avaliar investimentos, retorno sobre o capital investido; enfim, voce tera urn 

poderoso guia que norteara todas as ac;oes de sua empresa. Como se nota, o Plano 

de Neg6cios nao e uma ferramenta estatica, pelo contrario, e uma ferramenta 

extremamente dinamica e deve ser atualizado e utilizado periodicamente. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Gerais 

Mostrar aos Micros e Pequenos Empresarios a importancia do contador, da 

contabilidade gerencial e do plano de neg6cios na administrac;ao de seus neg6cios. 



3 

1.2.2. Objetivos Especificos 

Comparar as ideias expostas e discutidas ate hoje a respeito do assunto; 

Buscar atraves de pesquisas informac;oes que auxiliem os micros e pequenos 

empresarios em suas empresas atraves do contador; 

Descobrir atraves de pesquisas o que os micros e pequenos empresarios 

podem espera de seus contadores; 

Mostrar aos Micros e pequenos empresarios a importancia do contador, da 

contabilidade gerencial e do plano de neg6cios para a sobrevivencia de sua 

empreu. 

Trac;ar urn perfil dos empreendedores que compoem a unidade de estudo, 

demonstrando sua visao acerca do assunto. 

Apresentar as vantagens do desenvolvimento de urn Plano de Neg6cios de 

forma coerente e organizada. 

1.3. PROBLEMATICA 

A problematica central a ser dirimida mediante a pesquisa objeto do trabalho 

e:Como mostrar aos Micros e Pequenos empresarios a importancia de se fazer urn 

planejamento a Iongo prazo, urn plano de neg6cios na manutenc;ao de suas 

empresas no mercado? 

Desta questao derivam outras tambem muito importantes para o estudo 

proposto: 

Quais as informac;oes que as micros e pequenas empresas necessitam para 

se manterem no mercado? 

Como os micros e pequenos empresarios solicitariam aos contadores uma 

assessoria? 

1.4. JUSTIFICATIVA 

As micros e pequenas empresas nao conseguem se manter no mercado, a 

maioria delas fecham antes de completarem cinco anos de existencia, etas tern uma 

vida uti I curta a cad a 10 que abre 01 fecha. 
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E todas essas micros e pequenas empresas estao entrando no mercado com 

ideias ilus6rias quanta ao mecanisme de funcionamentos e retorno. Os micros e 

pequenos empresarios necessitam de informac;oes, assessoria, consultoria 

(contabilidade gerencial}, alem de recolhimentos de impastos (contabilidade 

financeira). 

E esse trabalho justifica-se pela preocupac;ao de se manter as micros e 

pequenas empresas no mercado, atraves de urn Plano de Neg6cios. 

0 mundo dos pequenos neg6cios pertence, cada vez mais, aos 

empreendedores, ou seja, aqueles que identificam as melhores oportunidades e 

sabem como aproveita-las. 

Estatrsticas revelam urn alto indice de mortatidade dos novos 

empreendimentos. Observamos que muitos sao os fatores que resultam no 

fechamento de uma empresa. Como exemplo, podemos citar a falta de planejamento 

do neg6cio, as dificuldades em administrar a empresa, em atender as necessidades 

do mercado, problemas societarios ou de sucessao familiar, entre outros. Esses 

fatores, muitas vezes combinadas, contribuem para a falta de clientes, incapacidade 

de lidar com a concorrencia, falta de recursos financeiros e muitas outras situac;oes 

que sao negativas para qualquer empreendimento. 

Outra grande causa do insucesso de urn empreendimento reside no fato de 

seu inicio ser decorrente de uma decisao emocional ou circunstancial, como par 

exemplo, urn programa de demissao voluntaria. Para aumentar a chance de sucesso 

e precise realizar urn exercicio para saber como sera o empreendimento e como ele 

devera se comportar nos pr6ximos anos. 

Para Castro (1977), urn tema se justifica pelo fato de ser importante, original e 

viavel. Urn born tema, consequentemente, pode ser caracterizado quando consegue 

satisfazer a estes tres criterios, e nao a somente alguns individualmente. Par 

conseguinte, o tema em questao e importante ao dar suporte para empreendedores 

em melhor se organizar, planejando de forma mais coerente todo o seu processo de 

neg6cio. E. original e viavel ao tratar de urn assunto novo e, ate entao nao explorado 

mais a fundo na unidade de estudo, a qual tornou sua realizac;ao possivel grac;as ao 

apoio e interesse pela pesquisa demonstrado par seus gestores. 

Evidenciam desta maneira as vantagens em adotar tecnicas pre-definidas de 

desenvolvimento de Pianos de Neg6cios, seja com intuito de buscar investidores, ou 

simplesmente para ordenar ideias identificando as potencialidades, necessidades e 



carencias destes empreendedores. Atraves disto demonstra-se a importancia do 

acesso a informac;ao, em urn mundo altamente globalizado, onde o ordenamento 

coerente das informac;oes de seu projeto empresarial propriamente dito. 

Em urn mundo sem barreiras como o atual, grac;as principalmente ao advento 

da Tecnologia da lnformac;ao, a constante atualizac;ao tornou-se de fundamental 

importancia, e mais importante do que atualizar-se, e conhecer muito bern seu 

neg6cio. E esta e a meta deste trabalho: proper uma reflexao sabre como 

incrementar neg6cios a partir de desenvolvimento de urn Plano de Neg6cios bern 

efaborado. 

1.5. METODOLOGIA 

A metodologia a ser usada nesse trabalho sera essencialmente a pesquisa 

bibliografica, sites, publicac;oes. 



2. UMA CONTRIBUICAO DO PLANO DE NEGOCIOS AS MICROS E PEQUENAS 

EMPRESAS 

2.1. PLANO DE NEGOCIOS 

2.1.1. 0 que e o Plano de Neg6cios 

0 plano de neg6cios e urn documento usado para descrever seu neg6cio. As 

se9oes que compoem urn Plano de Neg6cios geralmente sao padronizadas para 

facilitar o entendimento. Gada uma das se9oes do plano tern urn prop6sito 

especifico. Urn Plano de Neg6cios para uma pequena empresa pode ser menor que 

o de urn a grande organiza9ao, nao ultrapassando talvez 1 0-12 paginas. Muitas 

se9oes podem ser mais curtas que outras e ate ser menor que uma (mica pagina de 

papel. Mas para se chegar ao formate final geralmente sao feitas muitas versoes e 

revisoes do Plano ate que esteja adequado ao publico alva do mesmo. Nao existe 

uma estrutura rfgida e especffica para se escrever urn Plano de Neg6cios, porem, 

qualquer Plano de Neg6cios deve possuir urn minima de se9oes as quais 

proporcionam urn entendimento complete do neg6cio. Estas se9oes sao organizadas 

de forma a manter uma sequencia 16gica que permita a qualquer leiter do Plano de 

Neg6cios entender como sua empresa e organizada, seus objetivos, seus produtos 

e servi9os, seu mercado, sua estrategia de marketing e sua situa9ao financeira. 

E. urn documento escrito cujo objetivo e estruturar as principais ideias e 

op9oes que o empreendedor analisara para decidir quanta a viabilidade da empresa 

a se criada. Tambem e utilizado para a solicita9ao de emprestimos e financiamento 

junto a institui9oes financeiras, bern como para expansao de sua empresa. 

(www.sebrae.com.br). 

Fazer urn levantamento de dados e informa9oes em 6rgaos competentes 

como o IBGE, institutes e empresas de pesquisa de mercado, associa9oes e 

sindicatos empresariais, fornecedores de equipamentos, de materia-prima e de 

embalagens, empresas experientes no ramo como o SEBRAE, prefeituras, dentre 

outros visando conhecer o mercado em que se pretende atuar. E. importante tambem 

saber sabre os impastos a pagar e as alfquotas referentes, assim como os recursos 

financeiros e economizar para fazer frente aos compromissos nos primeiros meses 
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e, ate mesmo quanta podera retirar por mes de pr6-labore sem prejudicar o bom 

funcionamento da empresa. 

2.1.2. Analise dos Riscos 

0 conhecimento de alguns aspectos da vida das empresas deve permitir a avaliac;ao 

do grau de atratividade do empreendimento, subsidiando a decisao do futuro 

empresario na escolha do neg6cio que pretende desenvolver. Basicamente, os 

riscos do neg6cio referem-se a: 

• Sazonalidade - caracteriza-se pelo significative aumento ou reduc;ao da 

demanda pelo produto em determinada epoca do ano. Os neg6cios com 

maier sazonalidade sao perigosos e oferecem riscos que obrigam os 

empreendedores a manobras precisas. Quando em alto grau, a sazonalidade 

e considerada fator negative na avaliac;ao do neg6cio. 

• Efeitos da economia - a analise da situac;ao economica e questao importante 

para a avaliac;ao da oportunidade de neg6cios, pois alguns sao gravemente 

afetados por efeitos como a recessao economica. 

• Controles governamentais - setores submetidos a rigorosos controles do 

governo nos quais as regras podem mudar com freqOencia, oferecem grande 

grau de risco e sao poucos atraentes para pequenos investidores. 

• Existencia de monop61ios - alguns empreendimentos podem enfrentar 

problemas por atuar em que haja monop61ios formados por mega

organizac;oes que dominam o mercado, definindo as regras do jogo comercial. 

No Brasil, a comercializac;ao de pneus, produtos qufmicos em geral e tintas 

sao exemplos tfpicos de segmentos fortemente monopolizados. 

• Setores em estagnac;ao ou retrac;ao - nesses setores, a procura e menor que 

a oferta de bens/servic;os, o que torna a disputa bern mais acirrada. Nas 

epocas de expansao e prosperidade de neg6cios, ao contrario, novos 
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consumidores entram no mercado, promovendo a abertura de novas 

empresas. 

• Barreiras a entrada de empresas - referem-se a obstaculos relacionados com 

exigencia de muito capital para o investimento; alto e complexo conhecimento 

tecnico; dificuldades para obtenc;ao de materia-prima; exigencia de licenc;as 

especiais e existencia de contratos, patentes e marcas que dificultam a 

legalizac;ao da empresa. 

2.1.3. Roteiro Basico do Plano de Neg6cios 

Urn plano de neg6cios bem-feito ajuda a antever os problemas, a evitar que 

eles acontec;am ou a chegar a conclusao de que nao vale a pena se arriscar. E. por 

causa disso que sem urn plano de neg6cios impecavel e praticamente imposslvel 

convencer urn capitalists de risco ou urn banco a emprestar dinheiro para por uma 

ideia em pratica, por mais brilhante que ela possa parecer. 0 plano de neg6cios e 

urn documento hlbrido- parte projec;ao pragmatica e parte ferramenta de vendas-, 

ele deve caminhar sobre uma linha estreita, tanto em conteudo como no tom da 

apresentac;ao. As informac;Oes devem ser precisas, mas deve transmitir uma 

sensac;ao de otimismo e entusiasmo. 

E. composto por varias sec;Oes que se relacionam e permitem urn 

entendimento global do neg6cio de forma escrita e em poucas paginas, deve-se 

ievar em conta alguns itens: 

);;- Conhecer o ramo de atividade E. preciso conhecer alguns dados 

elementares sobre o ramo em que se pretende atuar, possibilidades de 

atuac;ao dentro do segmento (Ex.: confecc;ao e urn ramos onde pose-se atuar 

com jeans, malha, linho etc, para publico infantil, adulto, feminino ... ). 

);;- Conhecer o mercado consumidor - 0 estudo do mercado consumidor e um 

dado importante para o empreendimento, pois abrange as informac;Oes 

necessarias a identificac;ao dos provaveis compradores. 0 que produzir, de 

forma vender, qual o local adequado para a venda, qual a demanda potencial 
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para o produto. Essas sao algumas das indagac;oes que podem ter respostas 

mais adequadas quando se conhece o mercado consumidor. 

)' Conhecer o mercado fornecedor - Aquele que fornece a empresa os 

equipamentos, maquinas, materias-primas, mercadorias e outros materiais 

necessaries ao seu funcionamento. 0 conhecimento desse mercado vai se 

refletir nos resultados pretendidos pela empresa. 

)' Conhecer o mercado concorrente - E composto pelas pessoas ou empresas 

que oferecem mercadorias ou servic;os iguais ou semelhantes ao que voce 

pretende oferecer. Este mercado deve ser analisado criteriosamente, de 

maneira que sejam identificados: quem sao meus concorrentes? Que 

mercadorias ou servic;os oferecem? Quais as vendas efetuadas pelo 

concorrente? Quais os pontos fortes e fracas de minha concorrencia? Seus 

clientes sao fieis? 

)' Definir produtos a serem fabricados, mercadorias a serem vendidas ou 

servic;os a serem prestados - E precise conhecer detalhes de seu 

produto/servic;o. Oferec;a produtos e servic;os que atendam as necessidades 

de seu mercado> Defina qual a utilizac;ao do seu produto/servic;o, qual a 

embalagem a ser usada, tamanhos oferecidos, cores e sabores. 

)' Analisar bern a localizac;ao de sua empresa - Onde montar meu neg6cio? A 

resposta certa a esta pergunta pode significar a diferenc;a entre o sucesso e 

o fracasso de urn empreendimento. Tudo e importante para esta escolha e 

deve ser observado e registrado. 

)' Plano de marketing - Marketing nao e s6 propaganda e sim urn conjunto de 

atividades desenvolvidas pela empresa para que ela atenda desejos e 

necessidades de seus clientes. As atividades de marketing podem ser 

classificadas em areas basicas, que sao traduzidas nos 4 Ps do marketing: 

Produto, Pontos de Venda, promoc;ao (Comunicac;ao) e Prec;o. 

)' Processo operacional - Trata de como fazer. Devem ser abordadas as 

seguintes questoes: que trabalho sera feito, quais as fases de 

fabricac;ao/venda/prestac;ao de servic;os, quem fara, com que material 

equipamento e quando fara. E precise verificar quem tern conhecimento e 

experiencia no ramo: voce? Urn futuro s6cio? Ou urn profissional contratado? 

)' Projec;oes do volume de produc;ao, de vendas ou de servic;os - E prudente 

que o empreendedor ou empresario considere: a necessidade e a procura do 
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mercado consumidor; os tipos de mercadorias ou servi~os a serem colocados 

no mercado. A disponibilidade de pessoal. A capacidade de recursos 

materiais como maquinas e instala~oes. A disponibilidade de recursos 

financeiros; a disponibilidade de materias-primas, mercadorias, embalagens 

e outros materiais necessaries. 

);;>- Proje~ao da necessidade de pessoal - ldentifique o numero de pessoas 

necessarias para o tipo de trabalho e que qualifica~ao deverao ter, inclusive 

para o servi~o de escrit6rio. 

);;>- Analise financeira - E precise fazer uma estimativa do resultado da empresa 

a partir de dados projetados, bern como uma proje~ao do capital essencial 

para come~ar o neg6cio, pais serao necessaries investimentos em local, 

equipamentos, materiais e despesas diversas, para instala~ao e 

funcionamento inicial da organiza~ao. 

0 Plano de Neg6cios desenvolvido para urn empreendimento nao representa 

somente urn instrumento de planejamento formalizado em urn papel. Ele deve ser 

integrado, difundido e retro alimentado permanentemente com novas informa~oes 

que possam contribuir para o sucesso organizacional. 

0 planejamento tambem deve ser flexivel a novas realidades, adaptavel a 

novas paradigmas, sob pena de tornar-se urn instrumento ultrapassado e nao 

efetivo. 

Empreender e sempre urn risco, mas empreender sem planejamento e uma 

falha que pode ser evitada. 0 Plano de Neg6cios, apesar de nao ser a garantia de 

sucesso ira ajuda-la, entre outras coisas, na tomada de decisoes, bern como no 

alinhamento de seus objetivos iniciais. 

2.1.4. Elaboracao de urn Plano de Neg6cios 

A elabora~ao de urn Plano de neg6cios e uma etapa fundamental para o 

empreendedor que deseja criar uma empresa, nao somente pela sua utilidade na 

busca de recursos mas, principalmente, como forma de sistematizar suas ideias e 

planejar de forma mais eficiente o seu neg6cio. Urn plano de neg6cios bern feito 

aumentara muito suas chances de sucesso. 

0 seu Plano de Neg6cios deve ajuda-lo a responder questoes importantes 

relativas ao seu neg6cio. Nao e incomum mudan~as profundas no projeto quando se 
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comec;a a pesquisar e checar as suposic;oes iniciais para a montagem do Plano de 

Neg6cios. E justamente af, que reside o valor de urn born plano: e muito mais facil 

modificar neg6cios que estao apenas no papel do que aqueles em pleno 

funcionamento. 

Elaborar urn plano de neg6cios de uma empresa em base ao planejamento 

te6rico e analisar suas conseqoencias no aspecto pratico com o objetivo de 

impulsionar o crescimento e o desenvolvimento de uma empresa que esteja se 

lanc;ando no mercado. A principal caracterfstica do plano de neg6cios proposto e de 

criar urn sistema que seja auto-sustentavel, iniciando com recursos mfnimos e 

crescendo a medida que o retorno sobre o investimento seja reaplicado. 

De maneira geral, pretendem-se ampliar o nfvel de conhecimento a respeito 

da relac;ao entre a teoria e a pratica nas pequenas empresas, visando oferecer 

contribuic;oes e subsfdios para futuros estudos. 

Deve-se verificar toda etapa de pre-viabilidade do empreendimento bern como 

seus resultados condensados para os anos seguintes em todos os aspectos 

inerentes a uma empresa nacional. 

2.2. CONTADOR 

2.2.1. Papel do Contador 

Foi-se o tempo em que a Contabilidade representava uma atividade 

meramente operacional. A profissao evoluiu ao Iongo dos anos, resultado da 

evoluc;ao do proprio mercado e das alterac;oes impostas as empresas de uma forma 

geral. Com isso, surge a necessidade do contador estrategico, que participa das 

decisoes da empresa e procura entender melhor o neg6cio de que faz parte ou para 

qual presta seus servic;os. 

0 papel do contador exige analise, conhecer a razao do porque ocorrem os 

fatos e indicar caminhos para o uso racional da riqueza das celulas sociais. Nao e 

possfvel, portanto, limitar o exercfcio profissional a simples normas de registrar, 

demonstrar e informar. Esses sao apenas instrumentos, e nao o objeto principal da 

Contabilidade. 

As informac;oes fornecidas pela Contabilidade sao indispensaveis a 

orientac;ao administrativa, entretanto, na pratica empresarial das MPE's o que se 
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observa e a utiliza9ao da informa9ao contabil de forma ineficiente e inadequada, ou 

ate mesmo a sua nao aplica9ao como ferramenta gerencial e auxiliar as decisoes 

organizacionais. 

Dado o desinteresse do gestor da entidade pelas informa9oes contabeis, o 

contador deve procurar fazer despertar uma nova mentalidade, urn novo paradigma 

na cultura organizacional, de forma a incorporar essas informa9oes nas a9oes e 

decisoes dos mesmos, fazendo-os perceber a contabilidade como elemento 

agregador de valor. 

Ainda assim, a expectativa dos estudiosos da moderna 

contabilidade e de que os gestores das MPE's estao 

abandonando a visao do contador como simples "guarda-livros" 

ou "calculador de impostos". 0 objetivo da profissao contabil 

passa a ser: dar ao usuario uma informa9ao imediata e em 

tempo real, born como a seguran9a de que ela e completa, 

correta e confiavel. Para que isso aconte9a, o contador deve 

procurar se localizar no centro da lideran9a deste processo, caso 

contrario seu Iugar sera ocupado por outro profissional. 

(KRAEMER, 2000) 

2.2.2. Atitudes e caracteristicas do contador gerencial 

As caracterfsticas que distinguem o born contador gerencial de outros 

profissionais ligados a area da contabilidade sao: saber "tratar'', refinar e apresentar 

de maneira clara, resumida e operacional dando espa9os contidos nos registros da 

contabilidade financeira, de custos e etc., bern como juntar tais informa9oes com 

outros conhecimentos nao especfficos ligados a area contabil, para suprir a 

administra9ao em seu processo decis6rio. Urn contador de custos tradicional, por 

exemplo, que nao tenha sido exposto a enfase da contabilidade gerencial, ao apurar 

as varia9oes entre custo or9ado e real, limita-se a informar tais varia9oes e a incluf

las ou nao na demonstra9ao de resultados. Urn contador com mentalidade gerencial 

vai utilizar tais varia9oes ate o extremo grau possfvel de detalhe, para tentar 

encaminhar urn infcio de contabilidade por responsabilidade ou, pelo menos, para 



saber distinguir quais as areas que merecem uma investigac;ao maior, por causas 

das variac;Oes apuradas. 

Urn contador gerencial deve ser urn elemento com formayao bastante ampta, 

inclusive com conhecimento, senao das tecnicas, pelo menos objetivos ou 

resultados que podem ser alcanc;ados com metodos quantitativos. Deve estar 

consciente de certos conceitos de microeconomia e, acima de tudo, deve saber 

observar como os administradores reagem a forma de tudo, deve saber observar 

como os administradores reagem a forma e ao conteudo dos relat6rios contabeis. 

Cada administrador tern caracteristicas pr6prias, mas uma grande maioria nao 

apreciaria, por exempto, urn exemplar de balancete do razao com trinta paginas, 

para tomada de decisOes. Tambem nao visuatiza born urn demonstrativo operacional 

apresentado na forma de debito-credito; talvez entenda melhor urn demonstrativo na 

forma dedutiva, e assim por diante. 

No entanto nao podemos nos esquecer do fato que nao existe este titulo na 

empresa, contador gerencial, mas sim temos que nos lembrar que para desenvotver 

esta func;ao, tern que ser o pr6prio contador da empresa, ter uma mente aberta para 

desenvolver a todo o momento este sistema de contador empreendedor, ativo e 

esctarecedor de informac;oes para seus clientes internos que possui. Num grande 

numero de casos, todavia, estas caracteristicas deverao recair na figura do 

controlador, efetivamente. 

2.2.3. Controller 

A func;ao "controller" vern sendo praticada algum tempo em paises 

industrializados tais como, Estados Unidos a tngtaterra e etc... Ate algum tempo 

atras nem se conhecia no Brasil a func;ao Controller. 

Tendo em vista grade processo da industriatizac;ao em ritmo acelerado as 

grandes e medias empresas tern em seus organogramas a profissao Controller, esse 

sendo exigido urn born currfculo e quesitos para assumir cargo extremamente 

importante e decis6rio para empresa, tendo que obedecer as praticas e normas 

internacionais e seguirem o padrao norte-americano. 

A evoluc;ao das tarefas direcion~~~ a controlar os setores empresariais com 

a grandiosa expansao dos neg6pip&,- O$ ~presarios senti ram a necessidade de urn 

profissional como fosse urn curi11q' e prj(;isaria conhecer a empresa como urn todo, 
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o ramo dos neg6cios, muito bern o ambiente externo, surgiu a necessidade de 

organizar custo de produc;ao, as despesas, as fontes de recursos, notou-se que urn 

s6 empresario nao teria condic;ao nem uma em atender a todas essas solicitac;oes, 

pais com toda essa gama de informac;oes o executive nao poderia anafisar e tamar 

as decisoes sozinho, como nos velhos tempos. 

Urn controller para ter suas func;oes bern desempenhadas suas tarefas deverao ser 

bern definidas, segundo estudos etes deverao prever os problemas em quafquer 

departamento ou em lugares definidos de atuac;ao em uma instituic;ao, apurar 

informac;oes necessarias para as tomadas de decisoes, ate mesmo promover uma 

nova polftica empresarial, fornecendo relat6rios quando solicitados em linguagem 

conhecida por todos inclusive os executives para nao haver dificuldades de 

entendimento, ser capaz deter olhos sempre voftados ao futuro, sendo conclusive 

no mundo dos neg6cios assim servindo para futuras ac;oes. 

A qualidade de urn born controller e sempre prosseguir intensamente com 

estudos, interpretac;oes, ter uma dose de imagina<;ao construtiva, iniciativa, 

imparciafidade, sinceridade e o mais importante sempre assumir o paper de 

conselheiro e nao de crftlco. 

2.2.4. Educac;ao Continuada e Atualizac;io Constante 

Direcionar as habHidades competencias dos contadores para as necessidades 

empresariais contemporaneas das MPE·s e urn desafio que se impoe a profissao. 

Para MUSSOLINI (1994), a valorizac;ao do profissionaf contabif se 

fundamenta em dais pontos basicos: uma indiscutivel capacidade tecnica e um 

irrepreensivel comportamento etico. Segundo efe, o primeiro exige, alem da 

formac;ao profissional escofar, urn aprimoramento permanente e continuado dos 

conhecimentos de forma a gerar seguranc;a e confiabilidade nas informac;oes aos 

usuaries. Quanta ao comportamento etico, por meio do cumprimento das regras 

marais impostas pela comunidade, o contador propicia a seus clientes a certeza do 

sigilo profissional e urn elevado padrao de comportamento, com dignidade e honra 

profissionat 
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2.3. CONTABILfOADE 

2.3.1. Conceito de Contabilidade Geral 

E a ciencia que estuda e controla o patrimonio das entidades mediante o 

registro, a demonstra<;ao expositiva e a interpreta<;ao dos fatos neles ocorridos, com 

o tim de oferecer informa<;oes sobre sua composi<;ao e suas varia<;oes, bern como 

sobre o resultado economico decorrente da gestao da riqueza patrimonial. 

2.3.2. 0 Objeto da ContabiUdade 

E o patrimonio => que e o conjunto de bens, direitos e obriga<;oes vinculado a 

uma entidade economica/administrativa. 

2.3.3. Finalidade da Contabilidade 

A finalidade da contabilidade e manter o registro e o controle do patrimOnio 

das entidades, com o tim de fornecer informa<;oes e interpreta<;oes sobre a 

composi<;ao e as varia<;aes desse patrimonio. 

2.3.4. Objetivo da Contabilidade 

As informa<;oes deverao ser geradas para que os diversos usuarios possam 

tomar conhecimentos da situa<;ao da organiza<;ao em urn dado momento, para tomar 

as decisoes que consideram necessarias. 

2.4. CONTABILIDADE GERENCIAL 

Gerencial e o processo administrativo (ptanejamento, organiza<;ao, dire<;ao e 

controle) voltado para o resultado, onde o empresario, diretor, possa tomar suas 

decisoes necessarias, e com isso fazer gerar de acordo o sistema assim analisado. 

A gerencia precisa de informa<;oes adequada e com facil entendimento, pois e 
com isso que vao trabalhar com os fatores administrativos e seguir as formas 

adequadas e necessarias para o born andamento administrativo. 
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2.4.1. lntroducao a Contabilidade Gerenciat 

A contabilidade Gerencial e hoje urn dos segmentos da ciencia contabil em 

que se verificam os maiores esforgos de pesquisa em todo mundo. 

A contabilidade gerencial deve-se ser avaliada de maneira diferenciada da 

contabilidade financeira, pois cada uma delas tern suas particularidades, e sobre 

tudo a contabilidade gerencial utiliza-se da pr6pria contabilidade financeira mais as 

demais contabilidades e ainda desenvolve sua analise para desenvolver as devidas 

informagoes aos gestores da empresa. 

A contabilidade gerencial, num sentido mais profundo, esta voltada unica e 

exclusivamente para a administragao da empresa, procurando suprir informagoes 

que se "encaixem" de maneira valida e efetiva no modelo decis6rio do administrador. 

Alem de a Contabilidade Gerencial ser essencial para tomada de decisao, 

entende-se que deve tambem ter uma estrutura de informagoes operacionais e 

repetitivas, que possibilitem auxflio permanente a todo o ciclo administrativo de 

execugao e controle. 

A Contabilidade Gerencial utiliza-se de temas de outras disciplinas, ela se 

caracteriza por ser uma area contabil autonoma, pelo tratamento dado a informagao 

contabil, enfocando planejamento, controle e tomada de decisao, e por seu carater 

integrativo dentro de urn sistema de informagao contabil. 

Entretanto, o carater integrativo e que traz a identidade para a disciplina. 

Enquanto em outros segmentos da ciencia contabil os temas sao tratados e 

anafisados de forma isolada, na Contabilidade Gerencial todos os temas sao 

tratados dentro de urn conjunto (Jnioo. 

A contabilidade gerencial e o processo de identificagao, mensuragao, 

acumulagao, analise, preparagao, interpretagao e comunicagao de informagoes 

financeiras utilizadas pela administragao para planejamento, avaliagao e controle 

dentro de uma organizagao e para assegurar o uso apropriado de seus recursos. 

A contabilidade gerencial tambem se vale, em suas aplicagoes, de outros 

campos de conhecimento nao circunscritos a contabilidade. Atinge e aproveita 

conceitos da administragao da produgao, da estrutura organizacional, bern como da 

administragao financeira, campo mais amplo, no qual toda a contabilidade 

empresarial se situa. 
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2.4.2. Conceito da Contabilidade Gerenefal 

Robert N. Anthony, "A Contabilidade Gerencial, preocupa-se com a 

informa98o contabil util a administra980". 

Segundo Sergio de ludicibus, "a contabilidade gerencial pode ser 

caracterizada, superficialmente, como um enfoque especial conferido a varias 

tecnicas e procedimentos contabeis ja conhecidos e tratados na contabilidade 

financeira, na contabilidade de custos, na analise financeira e de balan~s 

etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais 

analitico ou numa forma de apresenta«;ao e classificayao diferenciada, de 

maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decis6rio". 

Na realidade a contabilidade gerencial e uma sfntese de informac;oes que sao 

dadas a administrac;ao geral da empresa. 

2.4.3. Contabilidade Gerencial como lnstrumento de Administra~ao 

Entendemos que a contabilidade gerencial existe ou existira se houver uma 

ac;ao que fac;a com que eta exista. Uma entidade tern uma se houver dentro deJa 

pessoas que consiga traduzir os conceitos contabeis em atuac;ao pratica. 

Contabilidade gerencial significa gerenciamento da informac;ao contabil. Ora, 

gerenciamento e uma a~. 

Contabilidade gerencial significa o uso da contabilidade como instrumento da 

administrayao. 

Se tivermos a contabilidade e a informac;ao contabil, mas nao a usamos no 

processo administrative, no processo gerencial, entao nao existe gerenciamento 

contabil, nao existe contabilidade gerencial. 

Dessa forma, fica claro que a contabilidade gerencial deve utilizar-se das 

tecnicas ja desenvolvidas por outras disciplinas, porque nelas o estudo especffico e 

mais aprofundado. 

0 objetivo da contabilidade gerencial e enfocar todos os temas escolhidos 

dessas disciptinas no processo de administrac;ao, no processo integrado de tomada 

de decisoes. 



Contabilidade gerencial nao e urn existir, mas urn fazer. 

Contabilidade gerencial e a9ao, e nao tecnicas especificas de contabifidade. 

Nao existe contabifidade gerencial, faz-se a contabilidade gerencial. 

2.4.4. lnforma~oes Contabeis para Decisoes Especiais 

1) Os troncos basicos da contabilidade gerencial sao: 

"" A depura9ao dos refat6rios financeiros fundamentais; 
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- A analise e avalia9ao de desempenho a partir de relat6rios financeiros 

sumarizados; 

Fundamentos de custos; 

- Custos para controle, planejamento e avalia9ao de desempenho; 

lnforma9oes contabeis para decisoes especiais; 

Refat6rios para a gerencia; 

Metodos quantitativos e contabifidade gerencial. 

2) Decisoes do tipo: fabricar versus comprar 

Este tipo de decisao freqoentemente desafia a gerencia. A necessidade de 

tomar uma decisao entre as duas afternativas pode surgir em varios pontos do 

processo operacionat 

3) Decisoes sabre substitui9ao de equipamento 

Este tipo de decisao refere-se a se continuamos a utifizar urn equipamento ja 

existente, parciafmente depreciado, quase sempre necessitando de muita 

manuten9ao e oferecendo produtividade apenas razoavel, au se adquirimos urn 

novo equipamento, assumindo o custo do investimento e tendo as vantagens de 

maior produtividade e menor manutenc;ao. 

4) Avalia9ao de desempenho - do centro de custo ao centro de investimento 

Uma das fun9oes mais importantes da contabilidade gerenciaf consiste em 

fornecer informa9oes habeis para a avafia9ao de desempenho. Este desempenho 
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pede ser considerado nao somente em relac;ao a apurac;ao de resultados por 

produto ou par servic;o, mas envolve uma apreciac;ao de "quae bern" se houveram as 

varies setores da empresa em retac;ao as metas previstas. 

2.4.4.1. Relat6rios para a administra~ao 

Todo o trabalho e esforc;o desenvolvidos pela contabilidade gerenciat 

precisam ter sua cupula em relat6rios para os varies nfveis de gerencia. Sistemas 

contabeis sofisticados, analises contabeis financeiras realizadas com alto 

descontinuo, apropriac;oes de custo elaboradas com tecnicas e perfeic;ao, todos 

perdem seu efeito se nao forem consubstanciados em relat6rios que tenham 

aceitac;ao par parte des gerentes, nos mais variados escalaes. 

2.4.4.2. Analfses 

A analise de balanc;o ou analise financeira e urn des instrumentos mais 

importantes no processo de gerenciamento contabit global. 

2.4.4.3. llustra~ao do uso de Metodos Quantitativos na Contabilidade 

Gerencial 

Na administrac;ao e, especificamente, na contabilidade e financ;as, as 

possibilidades de aplicac;ao de metodos quantitativos sao esplendidas. Eis alguns 

tipos de problemas nos quais podemos utilizar, com sucesso, metodos quantitativos: 

Rateio de custos fixos: 

Distribuic;ao de custos de centres comuns para principais; 

- Analise de relac;oes custo/volumellucro; 

- Analise de variac;oes entre orc;ado e real; 

- Orc;amentos probabilfsticos; 

- Otimizac;ao de utifizac;ao de capacidade limitada entre varies produtos 

etc. 

0 grau de potencia do instrumental quantitativa utilizado tambem varia 

extraordinariamente, desde uma simples extensao do metoda de minimos 
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quadrados ate a aplica98o de comptexos modelos que envolvem distribuig()es 

subjetivas de probabilidades. 

0 fato e que, a medida que utilizamos tais metodos, dentro de limites 

razoaveis de tempo e de custo, obtendo melhores informa9oes para a administra9ao, 

vale a pena utiliza-los. Atguem dentro da empresa possuira a habilidade suficiente e 

necessaria para faze-to. 0 contador gerencial e o profissionat mais habititado para 

utilizar tais tecnicas, que podem ser de grande valia para a administra9ao e que, 

possivelmente, ete, contador, tern a sensibilidade para saber reconhecer em que 

situa9oes tais metodos devem ser empregados. 

Grande parte dos problemas enfrentados petos contadores perante aos 

demais "profissionais gerenciais" e que eles frequentemente apontam informa{:oes 

matematicamente corretas e nao sabem generalizar o usa de tais exemptos 

numericos. Falta o usa adequado da simbologia matematica para dar maior for9a e 

generatidade a certos catculos reatizados pelos contadores. 

0 contador gerencial nao se timita a fornecer informa{:oes primarias, sem 

maier tratamento, e pete menos capaz de entender, em tra9os gerais, no que 

consistem as tecnicas mais avan{:adas e suas finalidades. 

2.4.5. lmportancia Atribuida a Contabilidade Dentro da Organiza~io 

Existem organiza9oes que atribuem grande importancia aos relat6rios 

contabeis, como forma de avalia9ao de desempenho e de comunica{:ao e motiva{:ao 

dentro da empresa, por outro tado temos, infetizmente ainda muito frequente, 

principatmente na media empresa nacional, nas quais a contabilidade, de safda, e 

considerada apenas urn instrumento para apresentar certos dados para o Governo, 

elaborar urn balan9o e DRE anual, e s6. 

Em tais casas, se existir dentro da empresa "urn contador com mentatidade 

gerencial", devera em primeiro Iugar, realizar urn trabalho de "vend a" da importancia 

e necessidade dos relat6rios contabeis gerenciais para a tomada de decisoes. 

Possivelmente, a melhor forma de faze-to e detectar uma das decisoes erradas que 

a administra9ao tenha tornado, par nao consultar dados contabeis gerenciais, e 

demonstrar que a decisao poderia ter side conduzida para outro caminho se os 

gerentes tivessem utitizado a informa{:ao possivet 
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Freqoentemente, o trabalho do contador em tal tipo de empresa e 
extremamente arduo e ditrcil, se ele tiver no~oes de contabilidade gerencial e nao se 

acomodar na situa~ao descrita supra. 

Devera for~ar pelo menos uma reuniao mensal com o administrador a fim de 

apreciarem o relat6rio do mes. Por experiencia propria, podemos afirmar que os 

resultados, usualmente, sao excelentes. Se o administrador nao e versado em 

principios contabeis, sera uma excelente chance para explica-los. Estar a par de 

certas crlticas que o administrador sem duvida fara, mesmo assim nao deixara de 

reconhecer. 

2.4.6. Premissas que devem ser observadas na esquematiza.;ao do sistema de 

informa.;ao gere~ial 

Estude bern a fun~ao produ9ao da empresa; 

- Situe perfeitamente o subsistema contabil dentro do sistema global de 

tnforma~oes. Se a empresa utilizar processamento eletronico de dados, 

isto significa que, juntamente com o gerente de sistemas, urn outline do 

subsistema contabil-financeiro deve ser estudado, a tim de termos 

melhor eficiencia e maior aproveitamento dos cadastros. 

Pergunte aos dirigentes dos varios setores quais as informa~oes que 

eles necessitam para realizar suas fun~oes e procure sistematizar a 

coleta, o tratamento e a apresenta~ao integrada de tais informa~oes 

como saidas normais do subsistema contabil-financeiro (o mais 

importante e maior subsistema da empresa). 

- Adapte-se ao "estifo" da empresa, no sentido de adequar a 

periodicidade e o grau de complexidade dos relat6rios aquilo que os 

gerentes podem entender, 

- Apresente, de qualquer maneira, o relat6rio mais complexo da forma 

mais simples (inclusive visualmente) possfvel. Lembre-se de que 

relat6rios extremamente intrincados tern, normalmente, urn destino 

comum: a gaveta mais pr6xtma. 

Entretanto, tenha plena no~ao de suas limita~oes e das limita~oes do 

sistema de informa~ao contabil e lembre-se de que muitos fatores e 

eventos importantes para a empresa nao sao mensuraveis em reais. 
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2.4. 7. Controfadoria 

A controladoria surgiu no infcio do seculo XX nas grandes corporayoes norte

americanas, com a finalidade de realizar rigido controle de todos os neg6cios das 

empresas relacionadas, subsidiarias e/ou filiais. Urn significative numero de 

empresas concorrentes, que haviam proliferado a partir da revoluyao industrial, 

comeyou a se fundir no final do seculo XIX, formando grandes empresas, 

organizadas sob forma de departamentos e divisoes, mas com controte centralizado. 

0 crescimento vertical e diversificado desses conglomerados exigia, por parte 

dos acionistas e gestores, urn controle na central em relayao aos departamentos e 

divisoes que rapidamente se espalhavam nos Estados Unidos e em outros paises. 

Esses tres fatores (a verticalizayao, a diversificayao e a expansao geografica 

das organizayoes) eo conseqoente aumento da complexidade de suas atividades, 

aliados as tendencias de descentralizayao da gestao das empresas, exigiram a 

ampliayao das funyoes do controller, bern como o surgimento dessa figura, tambem, 

nas diversas divisoes da organizayao, alem do lotado na administrayao central da 

eompanhia. 

Apesar das atribuiyoes do controller nas organizayoes, a literatura nao tern 

apresentado uma nftida definiyao de controladoria. As diversas abordagens tern seu 

foco mais voltado as capacidades requeridas para o exercicio da funyao, bern como 

de suas atribuiyoes nas empresas, do que explicitar o seu verdadeiro significado. 

A controladoria, por meio do sistema contabil gerenciat, que incorpora os 

conceitos de Iuera econC>mico, da as condiyoes a empresa de avaliar todo o 

processo de gerayao ou criayao de valor. Mas para exercer as funyoes de 

Controladoria, sao necessaries recursos, que custam para a empresa, esse recurso 

deve ser sempre avaliado com relayao aos beneficios gerados. Dessa maneira, cabe 

ao controlador, e a empresa, avaliar o exercfcio da funyao de Controladoria dentro 

da relayao custo beneficia da produyao de informayao, como qualquer sistema 

existente dentro da empresa. 

0 termo "controladoria" requer a aplicayao de principios e qualidades, sua 

ttnalidade e otimizar os resultados da empresa exercendo assim o controle de 

gestao econC>mica de cada area, fazendo com que as instituiyoes obedeyam a uma 

ordem de processo em avaliar, organizar, ptanejar, executar e controlar, podendo 
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direcionar methor e com clareza os empresarios garantindo com que as informa90e1 

sejam exatas e adequadas ao processo decis6rio e assegurar a eficacia empresarial. 

Nao existe um padrao de controladoria, existe sim um padrao para cada tipo 

de empresa por isso podemos chamar de organizayao padrao da controtadoria. 

Com a imensa diversidade das organizayoes empresariais, existe uma necessidade 

de tipos de controladoria essas se ajustando na funyao de cada atividade 

empresariat 

2.4.8. Controle 

2.4.8.1. Conceito de Controle 

Controle e a funyao administrativa que consiste em medir e corrigir o 

desempenho dos subordinados para assegurar que os objetivos da empresa sejam 

atingidos. A tarefa de controle e verificar se tudo esta sendo feito de conformidade 

com o que foi planejado e organizado, de acordo com as ordens dadas, para 

identificar os erros ou desvios, a fim de corrigi-los e evitar sua repetiyao. 

2.4.8.2. Objetivo e importancia do controle 

a) Correyao das falhas ou erros: o controle serve para detectar falhas ou erros, 

seja no planejamento, na organizayao ou na direyao e apontar as medidas 

corretivas. 

b) Prevenyao de novas falhas ou erros: ao corrigir falhas ou erros, o controte 

aponta meios de evita-los no futuro. 

2.4.8.3. Processo de controle 

a) Estabelecimento de padroes: a primeira etapa do controte e a fixayao dos 

padroes a serem obedecidos. Um padrao e um resultado desejado, uma 

norma para se estabelecer o que se devera fazer, e que servira de marco 

para comparar o desempenho futuro, 

Tipos de padroes: 

1- Patroes de quantidade 



2- Padroes de qualidade 

3- Padroes de tempo 

4- Padroes de custo 
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b) Avalia<;oes do desempenho: a segunda etapa do controle consiste em se 

avaliar ou mensurar o que esta sendo feito. 

c) Compara<;ao do desempenho com o padrao estabelecido: e a terceira etapa 

do controfe. Consiste em comparar o que esta sendo feito com o padrao 

estabefecido para verificar se ha diferen<;a, varia<;ao, erro ou falha. 

d) A<;ao corretiva: e a ultima etapa do controfe. Consiste na corre<;ao da 

varia<;ao, do erro ou falha. Se o desempenho foi de acordo com o padrao, nao 

ha a<;ao corretiva. 0 objetivo do controle e identificar quando, quanta, onde, e 

corrigir. 

2.4.8.4. Controle Gerencial na contabilidade 

A contabifidade gerenciaf desenvofve ha muito tempo um papel de controlador 

das informa<;oes necessarias, que tome a organiza<;ao uma for<;a de analise e 

tomada de decisoes nos fatores mais preponderantes e importantes da 

administra<;ao. 

A contabilidade gerencial esta intimamente associada com o processo 

chamado controfe gerencial, que e o processo de assegurar que os recursos sejam 

obtidos e aplicados efetiva e eficientemente na realiza<;ao dos objetivos de uma 

organiza<;ao. Este processo relaciona-se com a opera<;ao em funcionamento da 

empresa. Contudo, para as fins de descrever o controle da administra<;ao e mostrar 

como a informa<;ao contabil e util em conexao com ele, pode-se dividir o processo 

em tres partes: 

a) Planejamento 

b) Opera<;ao 

c) Apura<;ao e analise do desempenho 

Observamos o contador hoje como controle de todas as informa<;oes geradas 

na empresa, e estas transformadas em modelos de decisoes para os nossos 

diretores, administradores e etc., o controle e uma consequencia no saber de uma 

boa negocia<;ao. Se o contador nao faz parte do departamento de negocia<;ao de 



uma empresa, mas ete muitas vezes sera convidado para participar de negocia9oes, 

como o controtler da empresa, assim ele deve ter uma ideia central de negocia9ao, 

para nao se sentir perdido nos neg6cios da empresa. 

2.4.9. A lmportancia do Sistema de Custo na Empresa 

0 conhecimento de conceitos relatives a custos e de grande importancia para 

que esse tipo de informayao possa ser usado nas decisoes empresariais. 

As decisoes utilizando informa90es de custo sao fundamentais para a 

obten9ao de urn nivel adequado de rentabilidade. A ausencia de informagao de 

custo ameaga a estabifidade economico-financeira e o crescimento da empresa. 

Mesmo nas empresas com informagoes de custos ao nfvel de produtos e atividades, 

a mesma ameaga existe na medida em que nao se sabe anatisar e tamar decisOes 

com base nestes dados. 

Portanto, as decisOes de produto, prego e redugao de custos importantes em 

quatquer empresa - dependem da existencia de urn centrale de custos que permita 

analisar o comportamento destes em todas as atividades da empresa. 

2.4.9.1. Conceito de Custos 

E. o valor expresso em vatores monetarios de atividades, servigos au produtos 

efetivamente consumidos e aplicados na sua realizagao com fabricagao. 

Gusto e a remuneragao dos recursos financeiros, humanos e materiais 

apticados na fabricagao dos produtos. 

Gusto e uma somat6ria de remuneragoes aos funcionarios/salarios mais 

empresarios/lucro rna is emprestadores rna is governo/impostos rna is 

fornecedores/compras/consumo, 

Custo e a prego pelo qual se obtem urn bern au servigo. 

2.4.9.2. Possiveis conseqi.iencias da ausencia de informac;oes de custos 

Desconhecimento do Iuera do produto; 

Pregos fixados sem base, de acordo com a concorrencia au com 

tabelamento; 



2.4.10. 

Desconhecimento de custos das atividades da empresa; 

- Venda de produtos que nao dao lucro suficiente; 

Esfor~o de venda nao orientada para produto mais lucratividade; 

Pre~o muito alto; 

Pre~o muito baixo; 
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Dificuldades para identificar ou fixar a~oes para rendimento de custo; 

Capital de giro mal aplicado: estoque de materia-prima, produtos em 

estoques, produtos acabados pouco rentaveis; 

Uso da capacidade de venda produ~ao de produtos pouco rentaveis 

em detrimento de outros mais lucrativos; 

- Capital de giro aplicado a credito para clientes de produ~ao pouco 

rentavel.; 

Perda de vendas; 

Diminui~ao de lucratividade; 

- A empresa provavelmente opera com custos mais altos que deveria; 

- Menor lucro menor rentabilidade; 

- Amea~as: Estabilidade economico-financeiro da empresa; Crescimento 

da empresa. 

lnforma~oes 

A defini9ao de informa9ao e a existencia de multiples conceitos, seu conjunto 

compreende uma grande complexidade de instrumentos de registros, de fluxes e 

mecanisme de transmissao, de fontes de produ9ao e de processes de 

gerenciamento e consolida9ao de dados. 

0 objeto de estudo da Ciencia da lnforma9ao, nas suas diferentes 

abordagens, sobretudo as cognitivista, economica, gerencial e polftica, essas 

enfatiza as rela9oes e distin9oes entre dado, informa9ao e conhecimento. 

Bern como os contextos e aplica9oes de informa9ao e suas caracterfsticas de 

transversalidade e interdisciplinaridade a informa9ao a as bases de dados nacionais 

existentes no Brasil sao de grande porte e atendem a objetivos institucionais 

distintos. 



--------------------------------
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2.4.10.1. A importancia das informa~oes 

tnformac;ao e forc;a integradora que combina os recursos organizacionais num 

plano coerentemente direcionado para a realizac;ao dos objetivos organizacionais. 

Desde que a informac;ao afeta a sorte da organizac;ao de maneira 

fundamental e importante que ela seja efetivamente organizada e eficientemente 

maniputada e isto e alcanc;ado atraves de um sistema de informac;Oes gerenciais. 

Um sistema de informac;Oes gerenciais fornece aos gestores individualmente 

as informac;oes necessarias para a tomada de decisao, no que diz respeito a sua 

area de responsabitidade. 

2.4.10.2. A qualidade das informa~oes 

A informac;ao deve ser revestida de qualidade sendo objetiva, clara concisa, 

permitindo que o usuario possa avatiar a situac;ao economica e financeira da 

empresa, bem como fazer inferencias sobre a tendencia futura, de forma a atender 

sempre os pr6prios objetivos empresariais. 

2.4.10.3. Sistemas de informa~oes 

Nos uttimos anos o mercado de neg6cios tornou-se bastante competitive e 

dinamico, onde ninguem quer ficar atrasado em retac;ao aos concorrentes diretos. Os 

sistemas de informac;Oes referem-se ao controte obtido mediante a prestac;ao de 

informac;Oes aos nfveis adequados da administrac;ao. Variam consideravelmente de 

uma empresa para outra em decorrencia disto, verifica-se que e impossfvel ter um 

sistema de informac;ao tfpico ou padronizado. Tudo isto levou as empresas a 

assumirem novos objetivos, a saber: 

Baixar o custo total dos produtos; 

Diminuir o tempo de produc;ao; 

Reduzir a quantidade de produtos em estoque; 

- Atargar a gama de produtos; 

Melhorar a qualidade de produc;ao; 

~ MeJhorar o atendimento a clientes; 
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- Aumentar a eficiencia da distribuiyao; 

Suas principais caracterfsticas: 

- 0 produto do sistema de informa9ao deve expressar relatOrios que 

contem informayao retevante para as seus usuaries; 

- A distribuiyao de informayaes deve observar a estrutura organizacional 

de acordo com as respectivas responsabilidades; 

- As informayaes devem ser utilizadas petos usuaries que tenha 

competencia e tempo necessaries para analise e ado9ao de medidas 

corretivas se necessaria. 

Cabe ressattar que o controle nao existe em fun9ao de urn born sistema de 

informayao e o respective fornecimento desta, mas sim com o usa adequado que a 

administra9ao faz dela. 

2.4.10.4. Sistema de lnforma~oes Contabeis 

Os sistemas de informayaes contabeis compreendem urn conjunto do sistema 

de informayao total da empresa. Ha integra9ao entre eles, uma vez que a 

informayao permeia as atividades empresariais. 

Os sistemas de informayaes sao juntados segundo a estrutura organica 

definidora dos varios ambientes empresariais, sendo as sistemas de informac;oes 

contabeis componentes das areas de controladoria, financeira, administrativa e de 

contabilidade. 

Na realidade, as sistemas de informac;aes contabeis buscam dados em todas 

as atividades empresariais, executam o processamento e geram informac;oes 

representativas da dinamica organizacional. 

1) Dentro da empresa o sistema de informayao e: 

a) planejamento e controle da produc;ao; 

b) comerciatizac;ao; 

c) pesquisa; 

d) administrac;ao. 
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2) Os sistemas de informac;oes na administrac;ao, contabilidade e 

financ;as, sao: 

a) pessoa; 

b) contabilidade; 

c) custos; 

d) orc;amento; 

e) contas a receber; 

f) fluxo de caixa; 

g) pedidos; 

h) estoques; 

i) tivros fiscais; 

j) fotha de pagamento; 

k) contas a pagar. 

3) Conceito de Sistema de lnformac;ao 

Um sistema pode ser definido como uma entidade composta de dois ou mais 

componentes ou subsistemas que integram para atingir um objetivo comum, sob 

esse aspecto, o termo aptica-se a uma comunidade, a uma famftia, a uma empresa. 

Um sistema de informac;oes tern de trabathar dados para produzir informac;oes 

exemplo: 

a) 0 dado e a materia-prima, com que o sistema de informac;ao vai 

trabarhar. 

b) A informa~ao eo produto final do sistema de informac;ao e deve ser 

apresentada em forma, prazo e conteudo adequado ao usuario. 

c) 0 processamento (tarefaslatividades de transforma~oes dos 

dados em informa~ao), compreende o processo que deve incorporar a 

caracterfstica de seqUencia 16gica em face do interesse existente de otimizac;ao 

dos sistemas de informac;oes empresariais. 

4) Divisao do Sistema de tnformac;ao 

0 sistema de informac;oes se divide em: 
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Sistema de lnforma~ao gerencial: e o conjunto de recursos humanos e 

materiais dentro de uma organizac;ao, o qual e responsavel pela coleta e pelo 

processamento de dados para produzir informac;aes que sejam uteis a todos os 

nfveis da ger~ncia, no planejamento e controle das atividades da organizac;ao. 

Gerencial e o processo administrative (planejamento, organizac;ao, direc;ao e 

controle) voltado para o resultado, onde o empresario, diretor, possa tomar suas 

decisaes necessarias, e com isso fazer gerar de acordo o sistema assim analisado. 

A gerencia precisa de informac;aes adequada e com facil entendimento, pois e 
com isso que vao trabalhar com os fatores administrativos e seguir as formas 

adequadas e necessarias para o born andamento administrative. 

0 sistema e gerencial devido ao fato das informac;aes que gera serem 

intensamente trabalhadas e servem para a tomada de decisao. 

Sistema de lnforma~ao operaclonal: e urn conjunto de recursos humanos e 

materiais dentro de uma entidade, responsavel pela coleta e processamento de 

dados para gerar informac;aes que facilitam a mecanica operacional ou o dia-a-dia 

dos diversos setores da empresa. 

0 sistema de informac;ao contabil pode ser tanto gerencial quanto 

operacional. Os tr~s relat6rios mais comuns em que as informac;aes contabeis 

gerenciais sao apresentados, sao: 

Balanc;o; 

Balancete; 

Lucros e Perdas. 

Os dois relat6rios mais comuns em que as informac;aes contabeis 

operacionais sao apresentados, sao: 

Diario; 

Razao. 
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5) Figura 1 - Visao geral do Sistema de lnforma<;ao contabil gerencial 

Sistema de lnforma<;ao Contabil 

Analise de Contabilidade Acompanhamento do 
Balan9o - em outras Moedas Neg6cio 

Correcao Monetaria TntePTal (Dados Fisicos/Concorrentes etc.) 

Analise de Contabilidade Societaria Sistema Sistema de Custos 
Fluxo de _.._. e Fiscal ~ Or9amentario ~ Precos de Venda 

Caixa 
Consolidadlo de Ralancos 1 Analise de Custos 

r i I 

Controle 
Patrimonial Contabilidade por 

Responsabilidade 
+--

Gestao de 
Impostos 

- Centors de T ,ucros 

TJnidades de Ne!!ocios 
Sistema de Valoriza9ao :+---

de Inventarios 

Sistemas Operacionais lntegrados 

Sistema de Entradas Sistemas de Inventario e Sistema de Saidas 
Compras Produ9ao Faturamento 

Recehimentos Processo Comercializadio 

Rscrih1racao Fiscal Rn!!enharia Rscriruracao Fiscal 

Sistema de Sistema de Sistema de Recursos 
Execu9ao Financeira Planejamento Humanos 

Contas a Receber 
Financeiro 

Folha de Pavamento 
Contas a Pagar Financiamentos 

Rxcedentes de Caixa 

Fonte. INDICIBUS 1998 

7) Esquema figurativo da visao da Contabilidade Gerencial e sua area de 

abrang~ncia, dentro de um sistema de informa<;ao integrado. 

-
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Figura 2 - Esquema e abrangencia da Contabilidade Gerencial 

Sistema de lnforma9ao Contabil 

Contabilidade Gerencial 

Gerenciamento Gerenciamento 

Global Setorial 

A Empresa As Divisoes 

- Demonstratives - Contabilidade por 

Contabeis Basicos Responsabilidade 

- Corre9ao Monetaria - Contabilidade 

Integral Divisional 

- Demonstratives - Consolida9ao de 

Contabeis em Outras Balan9os 

Moedas 

- Analise de Balan9o e 

Administra9ao 

Financeira 

- Gestao de Impastos 

i i 
Aplica9ao de 

Metodos 

Quantitativos 

Gerenciamento Or9amentos e 

Especifico Proje9oes 

Os Produtos 

- Fundamentos de - Or9amentos 

Contabilidade de - Proje9oes 

Custos - Analises de 

- Custeio Direto e por lnvestimentos 

Absor9ao 

- Analise CN/L 

- Custo-padrao 

- Forma9ao de Pre9os 

de Venda 

-lnfla9ao da empresa 

- Analise de Custos 

i 
Administra9ao e Tecnologias 

de Produ9ao e Comercializayao 

Gerenciamento da Qualidade 

Fonte: INDICIBUS 1998 

2.4.11. Concfus6es e horizontes da contabilidade gerencial 

Na empresa, nada substitui o conhecimento fntimo das informa9oes por parte 

do contador gerenciat e o feeling do gerente ou diretor financeiro que vai utilizar as 

informa9oes. 
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Entretanto, estas qualidades inatas e profissionais podem ser potencializadas 

atraves do fornecimento de melhores informagoes, atraves da aplicagao de metodos 

quantitativos a dados contabeis primaries. 

0 desenvolvimento que a contabilidade gerencial pode ter com o uso 

inteligente de metodos quantitativos e com a difusao de sistemas de informagoes 

gerenciais em processamento eletronico e diflcil de dimensionar. Sem entrar em 

nenhum campo vizinho, a contabilidade gerencial tern uma potencialidade de 

desenvolvimento muito grande, mas muito diflcil de rotinizar e explicar em livros

textos. Muito ira depender do preparo, da imaginagao e da profundidade de cada 

contador gerencial, em cada empresa, em saber utilizar todas as informagoes 

contabeis disponiveis para a apresentagao de relat6rios inteligentes. 

Conquanto a contabilidade auxilie bastante no fornecimento de informagoes 

para decisoes cujo conhecimento e tratamento intimo estejam afetos a outras 

disciplinas, e embora a terminologia e as informagoes contabeis sejam 

freqoentemente muito importantes para previsoes e estimativas relativas ao futuro. A 

contabilidade tern uma responsabilidade basica pelo realizado, e auxiliar e 

acess6ria, no previsto. 

Na verdade, para se fazer contabilidade gerencial na empresa e preciso ir urn 

pouco alem da contabilidade ortodoxa, libertando-nos para, de fato, sermos mais 

uteis a empresa. 
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3. EMPRESA 

E o conjunto de bens e servic;os para nos proporcionar riqueza. 

3.1. CONCEITO DE EMPRESA 

"Empresa e urn grupamento humano hierarquizado que poe em ac;ao meio 

intelectuais, fisicos e financeiros, para extrair, transformar, transportar e distribuir 

riquezas ou produzir · servic;os, conforme objetivos definidos por uma direc;ao, 

individual ou de colegiado, podendo intervir em diversos graus, na distribuic;ao de 

beneficios e na utilidade social". (Pierre Lauzel) 

3.2. PROCESSO ADMINISTRA TIVO 

Embora seja basicamente seqoencial, o processo administrative de 

planejamento, organizacional, direc;ao e controladoria, pode ter suas etapas 

invertidas ou feitas simultaneamente. 

1. Planejamento administrative 

E a primeira etapa do processo administrative que vern antes da execuc;ao de 

qualquer atividade. Planejamento e a func;ao administrativa que determina 

antecipadamente quais os objetivos almejados e o que deve ser feito para atingi-los 

de maneira adequada. 0 planejamento e a diferenc;a entre uma situac;ao atual e uma 

situac;ao almejada como objetivo. 

Situac;ao Atual + Planejamento + Situac;ao Desejada = Objetivo 

2. Orc;amento Empresarial 

0 orc;amento tern uma visao perspectiva de futuro, e utilizado para projetar 

como estara a empresa em urn determinado periodo de tempo. Permitindo antecipar 

os problemas, identificar soluc;ao, avaliar estas ac;oes e ajudar como sanar os 

problemas. 
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3. Organizac;ao Administrativa 

As empresas nao sao amorfas (sem forma definida). Nem estaticas. Elas tern 

uma constituic;ao, urn organismo que vive e palpita que cresce e se desenvolve, e 

que precisa ser organizado e estruturado para funcionar melhor. 

4. Organograma 

Como o proprio nome indica, organograma e o grafico que representa a 

organizac;ao formal de uma empresa, ou seja, a sua estrutura organizacional. 

5. Direc;ao Administrativa 

Para que uma empresa funcione adequadamente ela precisa ser dirigida. Em 

outros termos, ela precisa ser governada e orientada para os objetivos pretendidos. 

Sem direc;ao, a empresa fica a deriva, sem rumo certo. A direc;ao se relaciona 

diretamente com a maneira pela qual o objetivo deve ser alcanc;ado atraves das 

atividades que devem ser realizadas. Estabelecidos os objetivos, definido o 

planejamento, organizados os trabalhos, cabe a direc;ao fazer executar as coisas. 

Todo trabalho deve ser dirigido para o alcance dos objetivos. Se as pessoas que 

trabalham em uma empresa nao conhecem os objetivos que elas devem alcanc;ar, 

os seus esforc;os serao feitos ao acaso. A administrac;ao se baseia no trabalho de 

muitas pessoas em conjunto e torna-se necessaria orientar o comportamento dessas 

varias pessoas, integra-los e dirigi-los rumo aos objetivos empresariais. 

5.1. Princfpios basicos de Direc;ao 

Principia da unidade de comando: Gada subordinado deve subordinar-se a 

urn e a apenas urn superior. A recfproca deste principia e a de que deve haver uma 

autoridade (mica sabre cada pessoa na empresa, para evitar a duplicidade de 

ordens. 
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Principia da delega~aa: E preciso que todas as atividades necessarias A 
realiza9ao dos objetivos empresariais sejam delegadas a urn nfvel que possa 

executa-las adequadamente. A delega9ao significa a designa9ao de tarefas, a 

transferencia de autoridade e a exigencia de responsabilidade pela execu9ao 

daquelas tarefas. 

Principia da amplitude de cantrale: Tambem chamado principia de ambito 

de controle, refere-se ao numero ideal de subordinados que cada chefe pode 

supervisionar diretamente. Seu enunciado e o seguinte: cada chefe deve ter urn 

numero adequado de subordinados para poder supervisions-los adequadamente. 

Principia da caardena~aa: Tambem chamado principia das rela9oes 

funcionais. Diz ele: todas as atividades devem ser coordenadas e integradas tendo 

em vista urn objetivo comum. 

5.2. lnstru9oes e Ordens 

Para dirigir os subordinados, o administrador deve dar ordens ou instru9oes, 

para que estes saibam o que devem fazer e quando fazer. Tanto a ordem quanta a 
instru9ao servem para fazer iniciar, modificar e cessar uma tarefa ou atividade. 

Porem, a ordem se refere ao que fazer quando, enquanto a instru9ao se refere ao 

como fazer alguma tarefa ou atividade. 

Mas estas ordens e instru9oes devem saber como dar, porque muitas vezes 

pode perder produ9ao, fazer servi9os errados, ou ate mesmo provocar acidentes, 

por motivos de rispidez e falta de educa9ao. 

5.3. Motiva9ao 

A motiVa9aO e urn poderoso instrumento de dire9aO. Urn motivo e qualquer 

coisa que leva uma pessoa a praticar uma a9ao. Urn motivo e a causa, a razao de 

algum comportamento. Como as pessoas sao diferentes entre si e reagem 

individualmente a uma mesma situa9ao, a dire9ao deve levar em conta essas 

diferen9as individuais e tratar as pessoas adequadamente. 
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Motiva, portanto, significa despertar o interesse e o entusiasmo por alguma 

coisa. 

5.4. Lideranc;a 

Para dirigir as pessoas, nao basta apenas dar ordens e instruc;oes, comunicar 

e motivar. E precise ainda liderar. E af esta outro desafio para o administrador. 

Lideranc;a e a capacidade de influenciar as pessoas. Para dirigir pessoas, deve-se 

influenciar os seus comportamentos. 

6. Coordenac;ao 

Coordenar consiste em unir e harmonizar todas as atividades e esforc;os de 

diferentes pessoas ou setores da empresa, tendo em vista urn objetivo comum. 

7. Controle Administrative 

Controle e a func;ao administrativa que consiste em medir e corng1r o 

desempenho dos subordinados para assegurar que os objetivos da empresa sejam 

atingidos. A tarefa de controle e verificar se tudo esta sendo feito de conformidade 

com o que foi planejado e organizado, de acordo com as ordens dadas, para 

identificar os erros ou desvios, a tim de corrigi-los e evitar sua repetic;ao. 

3.3. PAPEL DOS GESTORES 

Segundo Catelli e Guerreiro, "Os gestores nao devem se limitar apenas a 
execuc;ao das atividades sob suas responsabilidades, mas tambem planeja-las e 

controla-las". 

3.4. EMPREENDEDORISMO 

No estudo feito sabre empreendedorismo no Brasil pelo Global 

Entrepreuneurship Monitor (GEM), organizado pelo Babson College, dos Estados 

Unidos, e pela London Business School, da lnglaterra, em 2005, o Brasil ocupou a 
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setima posigao no ranking mundial dos pafses com maier nfvel de empreendimentos. 

E ocupou a quinta posigao no ranking mundial dos paises com maier nfvel de 

empreendedores estabelecidos. 

3.5. MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 

As micro e pequenas empresas brasileiras (MPE's) sao apontadas como 

alternative para o desemprego e para o desenvolvimento do pals. Essas empresas, 

entretanto, possuem caracterfsticas peculiares, o que dificulta o seu gerenciamento 

e a sua sobrevivencia. 

Micro e Pequenas empresas sao aquelas que possuem caracteristicas 

especfficas que lhes permitem obter determinados beneffcios. Os criterios de 

classificagao quantitativa dessas empresas se baseiam, principalmente, no 

faturamento anual das mesmas. Esse criteria e muito utilizado para efeito de 

enquadramento de impastos, solicitagao de financiamentos e exigencias de 

escrituragoes contabeis. Ja para o Sebrae (Servigo de Apoio a Micro e Pequenas 

Empresas) e outras entidades, o criteria utilizado e par numero de funcionarios, de 

acordo com o setor de atuagao. 

Conforme o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Lei 

N° 9.841, de 5 de outubro de 1999, Art. 1° Nos termos dos arts. 170 e 179 da 

Constituigao Federal, e assegurado as microempresas e as empresas de pequeno 

porte tratamento juridico diferenciado e simplificado nos campos administrative, 

tributario, previdenciario, trabalhista, crediticio e de desenvolvimento empresarial, 

em conformidade como que dispoe esta Lei e a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 

1996, e alteragoes posteriores.. 

Paragrafo (mica. 0 tratamento jurfdico simplificado e favorecido, estabelecido 

nesta lei, visa facilitar a constituigao e o funcionamento da microempresa e da 

empresa de pequeno porte, de modo a assegurar o fortalecimento de sua 

participagao no processo de desenvolvimento economico e social. 

3.5.1. Conceito de Micro e Pequena Empresa 

Nao se tern uma definigao unica para micro e pequena empresa. A sua 

conceituagao mais comum baseia-se, principalmente, no numero de empregados au 
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no montante do seu faturamento anual. Acima de urn determinado limite, mais ou 

menos arbitrario e variavel em fungao do tipo de atividade, as empresas sao 

consideradas grandes. Abaixo desse limite, situam-se as medias, pequenas e 

microempresas. 

0 numero de empregados ou o valor do faturamento que caracteriza o porte 

das empresas varia de pais para pais, alem de variar em fungao da natureza da 

atividade e, inclusive, em fungao do setor operacional no qual cada uma delas se 

insere. 

No Brasil existem as duas formas classicas de classificagao do porte das 

empresas, uma pelo modelo utilizado pelo SEBRAE (Servigo Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas) e outra pela Legislagao Tributaria Brasileira. 

0 SEBRAE adota o criteria estabelecido pelo IBGE (Institute Brasileiro de 

Geografia e Estatistica), classificando as empresas segundo o numero de 

funcionarios combinado com o setor de atuagao da empresa. 

QUADRO 1 - Classificagao das empresas segundo o numero de funcionarios 

Industria ate 19 empregados 

ME (Microempresa) Comercio e Servicos ate 09 empregados 

Industria de 20 a 99 empregados 

PE (Pequena empresa) Comercio e Servic;:os de 10 a 49 empregados 

Industria de 100 a 499 empregados 

MOE (Media empresa) Comercio e Servic;:os de 50 a 99 empregados 

Industria acima de 499 empregados 

GE (Grande empresa) Comercio e Servic;:os acima de 99 empregados 

Fonte: SEBRAE, 2004 

Ja o Govemo Federal, para fins de tributayao e v1gencia do SIMPLES 

(Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e Contribuigoes das Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte), faz a classificayao das empresas considerando o 

faturamento bruto anual da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Nessa 

lei, no Decreta 5.028/2004, encontram-se os limites de faturamento de cada tipo de 

empresa, conforme mostra o quadro a seguir: 
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QUADRO 2- Classificac;:ao das empresas segundo o faturamento bruto anual 

Porte Faturamento Bruto Anual 

Microempresa ate R$ 240.000,00/ano 

Pequena Empresa de R$ 240.000,01/ano ate R$ 2.400.000,00/ano 

Fonte: site da Receita Federal, Lei n° 11.196. de 2005 

A adoc;:ao desses criterios para a definic;:ao de tamanho de empresa constitui 

importante fator de apoio as micro e pequenas empresas, permitindo que as firmas 

classificadas dentro dos limites estabelecidos possam usufruir os beneficios e 

incentives previstos nas legislac;:oes que dispoem sabre o tratamento diferenciado ao 

segmento, e que busca alcanc;:ar objetivos prioritarios de politicas publicas, como o 

aumento das exportac;:oes, a gerac;:ao de emprego e renda, a diminuic;:ao da 

informalidade dos pequenos neg6cios, entre outras. 

Mais importante do que a busca de uma conceituac;:ao para as pequenas 

empresas sera a pesquisa das condic;:oes que as diferenciam das grandes 

organizac;:oes, ou seja, as suas caracterlsticas. 

3.5.2. Caracteristicas das Micro e Pequenas Empresas 

As micro e pequenas empresas representam uma importante parcela da 

economia nacional e, nos ultimos anos, tern suscitado novo interesse entre os 

pesquisadores envolvidos com temas ligados a gestao e a competitividade. No 

entanto, a Jiteratura na area de Contabilidade, especialmente em Contabilidade 

Gerencial, ainda esta muito dirigida ao segmento das grandes empresas, sendo 

necessaria ampliarem os estudos e as publicac;:oes sabre a aplicac;:ao das tecnicas e 

procedimentos contabeis com enfoque direcionado as pequenas e medias 

empresas. 

Para tanto, faz-se necessaria que os contadores e estudiosos da area 

busquem aprofundar os conhecimentos sabre as caracterrsticas das micro e 

pequenas empresas, no intuito de oferecer aos seus dirigentes as informac;:oes 

contabeis que Jhes permitam administrar a empresa o mais eficazmente possrvel, em 

urn ambiente economico em constante evotuc;:ao. 
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As pequenas empresas apresentam estruturas simples e de menor custo QUii't 

respondem de maneira apropriada as suas fracas necessidades, levando em 

consider~o as exigencias momentaneas dos proprietaries, de suas famifias e dos 

empregados. Alem disso, nessas empresas e comum a identificac;ao personalizada 

da gestae na pessoa do seu proprietario-dirigente. Este proprietario possui cantata 

direto com o seu diente o que permite urn sistema de inforrnac;oes extemas simples. 

Segundo Gomes ( 1997) a pequena empress, por possuir nl1mero reduzido de 

funcionarios, sera cada vez melhor dirigida se o seu gestor conseguir dinamiza-la 

por inteiro. 

Como uma de suas caracteristicas e possuir uma estrutura funcional enxuta, 

a possibilidade de -atingir todo o contingente de funcionanos em tempo manor que 

uma grande empress, e uma vantagem que deve ser exptorada. Percebe-se, assim, 

que e possivel ao empreendedor das micro e pequenas empresas driblar algumas 

dificuldades e passar a desenvolver e imptementar tecnicas profissionais em sua 

gestae. Em uma pesquisa do lBGE (2003) foram apresentadas as principais 

caracteristicas das micro e pequenas empresas, como retacionado abaixo: 

- Baixa intensidade de capital; 

- Attas taxas de natalidade e de mortalidade; 

- Forte presenc;a de proprietaries, s6cios e membros da familia como 

mao-de-obra ocupada nos neg6cios; 

- Poder decis6rio centralizado~ 

Estreito vinculo entre os proprietaries e as empresas, nao se 

distinguindo, principalmente em termos contabeis e financeiros, pessoa 

fisica e juridica; 

- Registros contabeis pouco adequados; 

- Contratac;ao direta de mao-de-obra; 

- Utilizac;ao de mao-de-obra nao qualificada ou semi-qualificada; e 

- Maier dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro. 

Pode-se ·perceber que as micro e pequenas empresas possuem 

administrac;ao centralizada e uma estrutura muito simples que necessita poucas 

fun¢es administrativas. E com o mercado incerto impulsions o s6cio-gerente a 

tamar decisoes individualmente, principalmente por tais decisoes poderem gerar 

muitas perdas. Como o processo decis6rio e realizado por uma llnica pessoa, as 



atitudes tomadas sao retacionadas diretamente a cadeia de vafores do sOcio,. 

gerente, ou seja. passa a vigorar o perfil do dono. 0 dirigente se recusa a delegar 

fun¢es, principalmente por nao ter formatizado esses procedimentos. Fortemente 

envolvido no seu neg6cio, sua ctireyao e pessoal e efetiva, exercendo seu poder de 

gestae e de controle de maneira que os objetivos da empresa sejam determinados 

pelos seus pr6prios objetivos. 

As principais caracteristicas das Micro e Pequenas Empresas segundo 

pesquisa da Fundayao COTEC: 

Estrutura organizacional simples; 

Limitayao de recursos humanos; 

- Ausencia de burocracia intema; 

Baixo grau de diversifica9flo produtiva; 

Limita9flo de recursos financeiros; 

Produ9flo para mercados locais ou especializados; 

Proximidade do mercado e do cliente; 

Rapidez de resposta; 

Flexibilidade e adaptabilidade a mudanc;as do entomo. 

FONTE: Funda9flo COTEC, EstUdios 7[1999),60. 

Cada uma destas caracterfsticas pede representar vantagem elou 

desvantagem para 0 processo de desenvolvimento das pequenas e medias 

empresas. Assim, como as caracteristicas: estrutura organizacional simples, pouca 

burocracia, rapidez de resposta, flexibilidade, etc., sao altamente desejaveis, tendo 

em vista, que permitem uma rea9flo mais rapida em urn contexte de constantes 

mudanc;as. Ja, as caracteristicas como: limitac;Oes de recursos humanos e 

financeiros representam obstaculos ao desenvolvimento das Micro e Pequenas 

Empresas. 

Para Leone (1999, 92-93), as especificidades das pequenas e medias 

ernpresas podem ser apresentadas em tr!s vias: especificidadea 

organlzacionais; especificidades decisionais e; especificidades individuais. As 

especificidades organizacionais dizem respeito a sua forma de gestao e de 

organizayao, onde existe uma tendencia para as estruturas mais simples e 

menos formatizadas e a centralizat;ao da gestao na pessoa do proprietario

alrigente. As especificidades. decisionais referem-se ao processo de tomada e 



decisao, normalmente baseada na experiencia, no julgamento ou na intuiyao 

do proprietario-dirigente e marcada nao somente pela sua racionaftdade 

econOmica mais tambem por sua racionalidade politica e familiar. As 

especificidades individuais p6em em foco a simbiose existente entre a pessoa 

fisica e a pessoa juridica, entre o dirigente e o proprietario, assim, e 
necessario anatisar as competencias, as atitudes, as motiva¢es e o 

comportamento organizacional do proprietario-dirigente para que se 

compreenda o funcionamento de sua empresa. 

Neste posicionamento de (LEONE), percebe-se uma clara influencia das 

atitudes do dirigente da empresa, na forma de organizat;ao e a~o das PME's 

empresas, mesmo porque os donas das PME's costumam desempenhar mliltiplas 

tarefas dentro e fora da empresa. 

3.5.3. A lmportancia das Micro e Pequenas Empresas 

Na atualidade, as micro e pequenas empresas constituem-se num dos 

segmentos empresariais mais importantes para o equilibria s6cio-econemico dos 

paises. Esta importancia tornou-se a:centuada, principalmente, a partir do final da 

Segunda Guerra Mundial, e pode ser decorrente da percepc;ao de que a 

concentrac;ao empresarial, somente em grandes corporayaes, dificulta ainda mais a 

gerac;ao de empregos, a distribuiyao de renda e a mobilidade social. 

A importancia das MPE's no Brasil e fundamental, dados divutgados pelo Sistema 

Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), referentes ao anode 

2005, nos quais o n(lmero de Micro e Pequenas Empresas representam 99% do total 

das empresas no BrasiL As micro e pequenas empresas predominam em todos os 

setores economico. Somente as pequenas empresas representam 53% do setor do 

comercio, 33% do setor de serviyos e 13,5% do setor industrial. 

Assim, nota-se que a importancia das MPE's e como as mesmas estao 

inseridas num ambiente mais competitive, e quanta os agentes e processes sao 

responsaveis pelo sucesso destas organiza<;Oes. 

No entanto, estudos sabre as micro e pequenas empresas, realizados pelo 

Sebrae no inicio de 2004, apontam que os fatores condicionantes e taxa de 

mortalidade nos anos de 2000 a 2003 estao reJacionadas fortemente a falhas 

1Jerenciais na condut;ao dos neg6cios. Nesse sentido falta aos micros e pequenos 



empresartos uma boa administrayao que envotva pensamento estrategtoo, ~ flli 

futuro e conhecimento do sistema produtivo. 

Atuaimente, sua participac;ao e imprescindivel para a economia do pais, sabre 

as pequenas empresas que apresentam sua importancia por diversos aspectos 

como: 

- mao-de-obra que absorve; 

- quantidade de empresas que totatizam a participa~o no PlB nacionat; 

- particip~o na massa salarial; 

- reduc;ao de fluxo migrat6rio; 

- democratiza~ do capital; 

- forma~ de mao-de-obra; 

- diversificayao das exporta9oes, dentre outros. 

A importancia das MPE's no Brasil e fundamental, os dados pesquisados pelo 

SEBRAE apontam que no Brasil as empresas de pequeno porte sao responsaveis 

par quase 60% do pessoal ocupado e 28% do Produto Nacional Bruto. Para Spath 

apud Teixeira et all. (1999), o principal problema deste segmento e se manterem 

competitivas, pois exige mudanyas por parte delas em inov~ continua e muitas 

vezes pioneirismo. As micro e pequenas empresas predominam em todos os setores 

econOmico. Somente as pequenas empresas representam 53% do setor do 

comercio, 33% do setor de servi9os e 13,5% do setor industrial. 

Assim, nota-se que a itnport8ncia das MPE's e como as mesmas estao 

inseridas num ambiente mais competitive, e quanta os agentes e processes sao 

responsaveis peto sucesso destas organizayoes. 

A maioria das micro e pequenas empresas nao utilizam-se de: 

- ptanejamento da produ~o; 

- planejamento de vendas; 

- sistema de apur~ des custos; 

- sistema de controle de estoques; 

- treinamento em recursos humanos; 

- recursos da informatica; 

- sistema de avalia~o da produtividade; 

- mecanismos de controle de quantidade; 

- layout planejado, entre outros. 



Verifica-se que as pequenas e micro empresas necessitam de tecnotogras ~ 

comportamentos gerenciais adequados para o alcance de eficacia operacionai e 

desempenho estrategico, 

Nesse aspecto, instrumentos de apoio a sobrevivencia, principatmente, no 

periodo de implantayao, podem representar condi~aes para reduyao da mortalidade, 

caracteristica inerente a esse grupo de empresas. 

3.5.4. Principais Dificutdades Encontradas petas Micro e Pequenas Empresas 

Apesar da grande importancia no contexte s6cio-economico, as MPE's 

encontram muitas dificuldades para a manutenyao de seus neg6cios e 

conseqi.ientemente de sua sobrevivencia. 

Segundo Cher (1990), OS problemas e dificuidades pecuiiares a pequena 

empresa, citados como responsaveis peia sua mortatidade sao vanes se destacando 

os seguintes: inexperiencia no ramo de neg6cio; desconhecimento des instrumentos 

de administrayao; falta de recursos financeiros; falta de resistencia aos mementos de 

instabilidade economica; concorrencia; falta de disciplina, responsabilidade e 

organiza¢o. 

De modo geral sao apontadas as seguintes dificuldades: 

a) Falta de recursos financeiros 

A falta de recursos financeiros e apontada como uma das maiores 

dificuidades com que convivem as MPE's, a carencia de recursos e o fator que 

timita OS investimentos necessaries para que estas ernpresas se desenvofvam, 

ou ate mesmo, sobrevivam. Portanto, viabilizar politicas de financiamento em 

apoio a estas empresas e fundamental para a sua manutenyao e 

desenvolvimento. 

b) Gerenciamento 

As MPE's tern problemas de gerenciamento decorrentes, normatmente, de 

duas situa~oes: o tempo de dedicayao do(s) s6cio-gerente(s) a empresa elou a 

capacitayao para gestae. 



A primeira situayao ocorre quando o s6cio-gerente assume taretas aentro 
da organizayao e fora dela, nao podendo desta forma dedicar-se inteiramente ao 

neg6cio, o que traz perdas em terrnos de gestao. 

Na segunda situayao, falta ao gestor capacitayao empresarial, existindo o 

desconhecirnento de tecnicas basicas para gerir as atividades internas e externas 

da empresa. Neste sentido, e necessaria buscar sotuc;oes pr6prias para as 

caracteristicas deste segmento de empresas, 

c) Carga tributaria efevada 

A carga tributaria vigente no pais e apontada pelos empresanos como uma 

das maiores dificuldades das empresas. 

Uma alta carga tributaria contribui para o comprometimento da 

competitividade das empresas, pois sobrecarrega os prec;os de venda, num 

momenta em que oferecer produtos com qualidade e a pre<;os baixos e 
fundamental para concorrer em urn mercado globatizado. 

d) Jnfra-estrutura 

A infra-estrutura disponivel - entendida como a existencia de urn sistema 

de transporte, universidades, institutes de pesquisa, parques tecnot6gicos, 

servi<;os de apoio, tetecomunica<;oes - e urn dos fatores que podem favorecer as 

MPE's quando sao de boa qualidade e de acesso facititado. 

No Brasil, os problemas relacionados a infra-estrutura, diferem de uma 

regiao para outra. Regioes mais industrializadas, pelo seu proprio processo de 

desenvolvirnento hist6rico, tendem a ter melhores condi¢es em pesquisa e 

desenvolvimento, formayao de recursos humanos, transporte, telecomunicac;oes 

e em institui¢es de apoio tecnol6gico e empresariaL Assirn, as dificuldades em 

relayao a infra-estrutura estao fortemente vinculadas a regiao onde esta 

tocalizada a empresa, nao devendo ser estudadas fora deste contexte. 

e) Recessao economica 

A recessao econfnnica gera instabilidade, inibe investimentos, aprofunda 

os problemas financeiros, diminui a demanda por produtos e serviyos e aumenta 

o n(lmero de inadirnplentes. Todas estas situa<;Oes sao prejudiciais as MPE's e 

as empresas de modo genti. 
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As dificuldades enfrentadas petas MPE's do Brasil nao se esgotam fleSt&$ 

quatro categorias citadas, mas envolvem muitos outros fatores. 

Muitas dessas empresas tern enormes dificuldades de se modemizar, 

gerando problemas como sub aproveitamento de seus equipamentos, tecnicas de 

produc;Bo rudimentares, desperdicio de materia-prima, retrabalho, aurnento do custo 

de produ~o e insatisf~o dos clientes. 

Sabe-se que modemizar nao significa apenas par urn cornputador no 

estabelecimento, mas tambem a ado~o de novas processes, capacita~o da mao

de-obra, controle de qualidade sabre as serviyos, entre outros. Entretanto, a 

informatizaf;ao pode ser urn motor de mudanyas positivas para essas empresas, 

foryando-as a selecionar melhor sua mao-de-obra, rever processes antiquados e a 

implantar controles basicos que podem evitar enormes desperdicios. 

Porem, o custo de informatica ainda e urn grande impedimenta. Alem do alto 

preyo dos equipamentos (computadores, irnpressoras, scanners, etc.), tern o gasto 

com softwares basicos, programas comerciais e serviyos de rnanute~o. sendo 

uma barreira intransponivel para as muitos neg6cios. 

E possivel substituir o software basico de urna esta~o de trabalho par 

software livre, que pode representar uma economia consideravel para as empresas. 

Como todas as empresas constituidas - comerciais industrials e de servi9os -

devem pagar impastos, taxas e contribuiyoes para a Uniao, aos Estados au aos 

Municipios. E como a rnaioria dessas obrigayoes e declarat6ria au na fonte, sabe-se 

que e extremamente dificil o centrale pelos 6rgaos publicos de fiscaliza~o sabre as 

empresas. Os custos para apura~o desses dados, com certeza, sao elevados. E da 

mesma forma as custos e controles dessas informayoes tornam-se pesados para as 

empre~ 

Par isso na grande maioria das micro e pequenas empresas existentes no 

Brasil, terceirizam seus serviyos tributaries e fiscais com empresas de servi9os 

contabets. 

FinaJmente, quem acaba executando todo esse trabaJho sao os escrit6rios 

contabeis, que deveriam centralizar sua presta~o de serviyo no item principal que e 

a Contabilidade, e o assessoramento gerencial, o que, efetivamente, agrega valor e 

riqueza de informayoes ao cliente. A contabiliza~o dos atos de uma empresa 



proporciona ao cliente (usuano) o poder de avaliar a sua situa~o econo:rtiica e 

financeira, permitindo a tomada de decisOes fundamentais nas suas atividades. 

3.5.5. A alta taxa de mortalidade das MPE•s 

No mundo globaJizado, e cada vez mais competitive, as empresas precisam 

de ferramentas de controles para meihor decidir suas ac;Oes. 

Como os objetivos das micro e pequenas empresas nao sao, em geral, 

previamente estabelecidos, justifica-se que as dificuldades de caixa ou de 

competitividade sejam, de imediato, atribuidas a sua falta. E e nesse ponte que o 

empresario comec;a a sentir a necessidade do planejamento. 

Em uma pesquisa nacional reatizada pelo Sebrae e pela Fund~o 

Universitaria de Brasilia (Fubra), no primeiro trimestre de 2004, demonstrou que 

cerca de 49,4% das micro e pequenas empresas brasileiras morrem no primeiro ano 

de vida. 

As principais causas dessa mortalidade prematura, vistas nessa pesquisa, 

sao: a falta de capital de giro e outros problemas financeiros, que estao como 

primeiro e terceiro colocados, respectivamente, entre as principais causas que 

assombram e abreviam a vida das micro e pequenas empresas. 

Os dados dessa pesquisa mostram a existencia de uma forte correla~ao 

direta entre a mortatidade empresarial e a fatta de gestae financeira, vista que tanto 

a falta de capital de giro como os demais problemas financeiros identificados na 

pesquisa como verdadeiros devoradores de empresas teriam sido detectados 

precocemente e provavelmente controlados se essas empresas contassem com urn 

sistema adequado de administr~o financeira. 

Essa negtigencia com os aspectos financeiros dos neg6cios recem-criados 

constitui uma faJha gerenciaJ grave que conduz a situa~oes de attissimo risco. 

A maioria dos micros e pequenos empresarios sao bans na produ~o e na 

venda, mas em geral, de administr~o (especialmente de administr~ fmanceira) 

pouco ou nada conhecem. 

Nas micro e pequenas empresas, mais do que quaJquer outra or~o 

que vise Iueras, deve primar pela simpticidade. Deve orientar-se pela ado~o de tudo 

o que seja essenciaJ e pela el~o de tudo o que seja supertluo. 

As principais causas da mortalidade dessas empresas, segundo a pesquisa: 



- Falta de Planejamento previa: nao fizeram nenhum planejamet'IfO ou 
plano de neg6cio para entrar nessa atividade; 

- Despreparo para a Gestae Empresarial: nao tinham urn fluxo de caixa, 

um centrale financeiro, orientayao sabre a comercializa9ao, formayao 

de pre90s adequados, centrale de estoques, etc. 

Uma das causas do alto indice de mortatidade das micro e pequenas 

empresas se cia devida a falta de valorizayao dos trabalhos de contabilidade, onde 

as empresas tambem nao querem pagar o devido trabalho, os contadores se 

acomodaram a fornecer estritamente o necessaria para cumprir as obriga¢es fiscais 

e legais, deixando de orientar com relac;ao a contabilidade gerencial, que sao as 

informa¢es analisadas para tomada de decis6es. 

Apesar de toda a importancia atribuida para as micro e pequenas empresas, 

esse segmento tern alta taxa de mortatidade que traz grandes prejuizos financeiros e 

sociais ao pais. Conforme pesquisa reatizada pelo SEBRAE em 2003, de cada dez 

empresas abertas, seis fecham suas portas antes de completarem cinco anos de 

vida, isso quer dizer que 60% das empresas morrem antes de completarem cinco 

anos e 31% fecham antes de urn ana deexistencia. 

Numa outra pesquisa do SEBRAE (2004a), muitos fatores foram 

responsabilizados pelos micros e pequenos empreendedores como ca11Sadores do 

fechamento precoce dos seus estabelecimentos. Alguns desses fatores nao podem 

ser controlados pelos gestores desses empreendimentos, como: 

,., recessao econOmica; 

- falta de credito bancarto; 

a carga tributaria elevada, entre outros. 

No entanto, outros sao totalmente administraveis pelos empreendedores, tais como: 

- falta de capital de giro; 

- problemas financeiros; 

- local inadequado; 

- falta de conhecimentos gerenciais, entre outros. 

Par isso, muitos micros e pequenos estabelecimentos tern baixa longevidade 

no mercado par falha administrativa do proprio proprtetario. Segundo Mayer (2004), 

o brasileiro tern no seu perfil a maioria das caracteristicas necessarias para abrir um 



-----------------------------~ 

neg6cio: coragem, disposiyao, persistencia e dinamismo, mas falta a efe desemtotver 

capacidades que sao importantes ao gestor, tais como: lideran<;a da equipe, 

planejamento capacidade de controle, de avaliayao, de tomada de decisao, quando 

as coisas estao complicadas ou problematicas, e de inovayao, de pensar novas 

soluc;oes e estrategias para surpreender mercados. 0 aprendizado formal e 

necessaria, tambem, para despertar os talentos que muitas vezes ele tern 

incorporado e nao aplica. 

Embora algumas empresas grandes tenham urn gerenciamento fraco, a 

pequena empresa parece extremamente vulneravet a essa ftaqueza. A 

ineficiencia gerenciat existe em dezenas (ou ate centenas) de milhares de 

empresas pequenas. Muitas empresas pequenas sao marginais ou nao

fUcrativas, futando para sobreviver a cada dia ou mes. Na melhor das 

hip6teses, rendem apenas uma quantia insignificante para seus proprietarios. 

A razao para a sua condiyao fica imediatamente evidenciada para alguem 

que examina suas opera¢es. Eles 'tevam' suas empresas, mas e exagero 

dizer que estas sao 'gerenciadas'. (LONGENECKER, et al1998, p. 420) 

Segundo Leone ( 1999), as pequenas empresas sao caracterizadas par urn 

nivel de maturidade organizacional muito baixo. Ou seja, os processes de 

planejamento e de controle sao, geralmente, pouco formalizados e quantificados, 

caracterizando, assim, o perfil do dirigente mais como urn estrategista que corre 

risco do que o de urn administrador-gestionario que procura aplicar uma estrategia 

minimizando os riscos. 

Dessa forma, as pr6prias decisoes do microempresario acabam levando seu 
estabelecimento ao fechamento precoce. Os erros administrativos que ele comete 

tern grande relayao com o fraco desempenho que sua empresa alcan<;a. Segundo 

Drucker (1991), o pequeno empresario chega a relegar a necessidade de reflexao e 

planejamento, tentando administrar intuitivamente, quando a propria analise da 

empresa exige analises constantes. 

Segundo o Prof. Dr. (lopes de 88): 

No Brasil as pequenas e medias empresas sao as que constituem a maioria 

no universe de empreendimentos, representando cerca de cinco milhoes de 

entidades responsaveis par quase 60% dos empregos, segundo as pesquisas do 

SEBRAE. 
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Dada a informatidade, a fatta de estatfsticas defluentes da ausencia de 

registros, e bern possivel, sem exagerar, admitir que quase 75% dos empregos em 

nosso pais dependem desses microorganismos referidos. 

Muitas sao, todavia, as difJCUidades naturais que enfrentam tais organiza~oes, 

Jhes determinado expressiva mortalidade, quase sempre ocorrida precocemente. 

Segundo ainda o SEBRAE, no passado ana de 2005, foi constatado que 

49,4% das empresas menores nao conseguem viver mais que dais anos, ressalvado 

apenas urn Estado no Pais, o Parana, em razao do apoio que recebem em rela~o a 

menor Onus com tributes e burocracia. 

A grande mortalidade infantil tern side, pais, como o enfocado, aquela das 

empresat. 

Nao e, pais, sem fundadas razaes que a intelectualidade contabil de ha muito 

se preocupa com o drama vivido pelas empresas de menor porte (como sao 
exemplos os professores Alberto Ceccherelli, Silvio Vianelli e Alberto Riparbelli), 

desde o inicio da segunda metade do seculo XX passado, empreendendo esfor~os 

no sentido de analisar as razoes principais dos desequilibrios que levam a extin~o 
das atividades. 

Sendo a Contabilidade a ciencia que tern par objeto estudar o comportamento 

patrimonial dos empreendimentos particulares, responsabilidade dela e conhecer 

como os referidos microorganismos vivem e, especialmente, quais as condi~oes sob 

as quais podem conquistar a prosperidade e o crescimento. 

lndaga~oes empiricas realizadas ha mais de meio seculo tao como as 

recentes, sinalizam quase sempre para as mesmas questoes onde sao destaques, 

como causas da mortalidade precoce: 1) rna administra~ao, 2) dificil presen~ no 

mercado, 3) excesso de arnbi~ao do Estado na arrecada~ao tributaria, 4) pesados 

encargos trabalhistas e sociais, 5) falta de consultoria contabil gerencial. 

As referidas causas outras ainda se agregam (embora nem sempre em todos 

,~ casas), tais como as relativas a problemas aeticos entre s6cios, diferen~s 

familiares (boa parte das pequenas empresas sao de familias), crises economicas 

etc. 

Todavia, a rna administra~o, e sempre a causa relevante, defluindo da fatta 

de prepare dos empreendedores, pais, muitos destes quase sempre bern entendem 

da tecnica de produ~o, mas, nao possuem forma~o para a gestae (tais coisas sao 

distintas) e os males ja come~m no proprio planejamento dos neg6cios. 
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Bans artesaos, bans vendedores, podem dar vida a empresas, mas, se so o 
que dispoe como cultura e a tecnica, esta nao lhes garantira meios para empreender 

negOdOL 

0 problema de mercado, tambem, relevante, quer em relayao a motivayao do 

ctiente, qualidade e prec;o do produto, termina igualmente per ocorrer, como serto 

obstaculo adicional. 

Quando falham os fatores referidos (qualidade, prec;o e motivayao) ha visivet 

perda de mercado, implicando falta de clientela ou cessao de espac;o a 
concorrenere. 

Pede agravar mais ainda o problema a rna politica economica de urn Pais, 

especialmente quando os impastos sao exageradamente cobrados (no Brasil 

ultrapassa em muito 40%), os juros sao os de agiotagem (os mais altos do mundo), 

nao se investe o dinheiro publico em obras de expressao e nem se possibilita 

facilidade aos pequenos empreendimentos participar das compras publicas. 

A todo esse conjunto de erros se ainda se acrescenta uma retardada, abusiva 

e improdutiva burocracia fiscalista, paralelamente a uma negligencia des 

parlamentos em corrigir tais mazelas o quadro pier ainda fica (como ocorre no Brasil 

atualmente). 

Quando os governos praticam a demagogia entao os politicos apetam para 

praticas eleitoreiras e os efeitos catastr6ficos lesam as empresas menores, 

especialmente quanta a encargos mascarados como "sociais" e "trabalhistas", com 

vista aos votes da massa; a verdadeira estabilidade social, s6 se consegue com 

trabalho e nao com favores em migalhas como os demagogos praticam na cata de 

votos. 

As pequenas empresas sao vitimas em processes onde a economia e urna 
nau sem rumo. 

Uma boa consultoria assistencial de ordem contabil poderia minorar efeito1 

gravosos e socorrer a gestae patrimonial, evitando muitos problemas e 

desequilibrios, mas, em geral, esta quase sempre fora da cogitac;ao ou do poder de 

aquisiyao des pequenos empresarios. 

Necessaria, no case, pais, para minorar tantos problemas, e uma atuayao das 

entidades de classe patronal assistindo aos menores empresarios, paralelamente a 

uma sincera mudanc;a de mentalidade do mundo politico estatal no sentido de que 



entenda que a prosperidade social depende daquela des empreendimentos e .que 

dentre estes os menores representam a maioria. 

Qualquer modele econOmico e incompetente, lesando o interesse cia maioria, 

prejudicando a Nar;ao, se nao tiver per objetivo ensejar maier volume de trabalho e 

incentive nas pequenas empresas, se nao respeitar e estimular os autOnomos como 

agentes de progresso. 

3.5.6. lnforma~oes Contabeis e as Micro e Pequenas Empresas 

0 sistema de informa¢es contabeis, desde que projetado para atender a 

necessidade de informa~oes gerenciais de seus usuaries, pede conferir a qualquer 

empresa, independentemente do porte, uma maier seguran~ no processo de 

tomada de decis&Js. 

No entanto, grande parte de nossa literatura discorre sabre as diversas 

tecnicas e procedimentos inerentes a gera~ao e disponibilizar;ao de informar;ao 

contabil, especialmente as de carater gerencial, com enfoque dirigido as grandes 

empresas. Em alguns mementos, para o leigo ou o estudante que se inicia na 

bibliografia da area, parece nao ser possivel implementar os conceitos 

apresentados, nas praticas contabeis referentes as micros e pequenas empresas. 

Partindo-se de uma realidade nacional onde, considerando-se o numero de 

estabelecimentos, as micros e pequenas empresas representam a esmagadora 

maioria, e necessaria que estas praticas sejam revistas. Tornam-se cada vez mais 

importante, aurnentar o numero de estudos e publica~oes contabeis que 

contemplem estes segmentos e, ao mesmo tempo, divulgar a aplicabilidade dos 

conceitos e tecnicas, respeitadas as particularidades de cada neg6cio, a todos os 

segmentos de empresas. 

Para isto, e precise ter urn adequado conhecimento de Contabilidade e de 

suas tecnicas e procedimentos, para extrair do que foi estudado e desenvolvido sob 

o enfoque das grandes empresas, aquila que pede ser dimensionado e adequado as 

peculiaridades das micro e pequenas empresas, sem se descuidar das 

particularidades inerentes a cada empresa em especial. 

Portanto, propiciar informar;ao contabil adequada as necessidades das 

pequenas e medias empresas e fundamentaL E tambem e fundamental demonstrar 

aos micros e pequenos empresarios como a contabilidade pede auxilia-los no 
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processo de 'gestae, e como os procedimetltos e tecnicas contab~s potlem ser 

dimensionados para os diversos neg6cios, independente do porte. 

Entretanto, para que o profJSSional da Contabilidade possa atender melhor a 

empresa de pequeno e medic porte, e necessaria preocupar-se em compreender 

melhor as caracteristicas destas empresas e as atitudes e formas de gerenciamento 

de seus dirigentes, buscando compreender as deficiencias e as vantagens 

decorrentes do porte da empresa, para poder efetivamente oferecer uma informa~o 

que possa contribuir no seu processo de decisao. 

Observa-se, portanto, que a Contabilidade esta deixando para traz o uso de 

processes manuais e rotineiros, passando a utilizar mais os recursos tecnol6gicos 

existentes, aprimorando a concep~o de relat6rios uteis aos administradores, 

facilitando o seu entendimento, bem como a sua utilidade como ferramenta 

gerend&t 

A utiliza~o da tecnologia da informa~o no meio contabil passa a ser 

primordial na busca de oportunidades estrategicas que garantam o sucesso do 

empreendimento contabil, bem como de seus clientes. Neste sentido, nao se pede 

esquecer de que o verdadeiro valor dessas tecnologias se baseia na informa~o que 

etas sao capazes de produzir e no uso eficaz da mesma. 

3.5.7.A lntegra~io entre Contabilidade e Administra~o 

Diversos autores ja vem tratando a correla~o entre estas duas ciencias 

desde o inicio do seculo XX. DIAS (2001), ao discutir a valoriza~o da correla~o 

entre a Contabilidade e Administra~o. utiliza-se da seguinte compara~o feita per 

Vicenzo Gitti e Giovanni Massa7 

A contabilidade e na vida da administra~ao o que a hist6ria e na vida dos 

povos. Se esta relata a Vida das na¢es atraves dos secutos e com o 

passado fomece ensinamentos para o futuro, aqueta, recordando os fatos 

acontecidos, anaflsando os resultados obtidos, indagando as causas que os 

produziram, nos mostra o caminho que se deve percorrer para alcan~r o fim 

que a administra~ao se propoe. A contabilidade e, em outras palavras, o 

espelho do passado, o guia do futuro, a ordem em qualquer ponto da 



administrac;ao, a hist6ria e a estatistica do patrimonio. (CARVALHO apud 

mAs, zoot, p . .21) 

3.5.8.A valoriza~ao do profissional contabil nas MPE's 

A profissao contabil no Brasil atraves de seu trabalho, procura orientar, 

calcular e auxiliar seus clientes a cumprir suas obrigac;oes para com a sociedade. 

Porem, deve-se observar que os servic;os contabeis nao se limitam a area 

tributaria e, nao sao os contadores responsaveis pela instituic;ao de tais 

obriga¢es. Existem outros servic;os igualmente importantes que sao 
realizadOs pefo contador visando auxiriar seus clientes na administra«;ao do 

neg6cio, como: consultoria, contabilidade, administra«;ao de pessoal; 

escriturac;ao fiSCal; expediente (ou servic;os comerciais); auditoria, pericia e 

assessoria. (THOME, 2001) 

Portanto, a contabilidade tem um papel importante na abertura e 

desenvolvimento das MPE's, uma vez que ela e responsavel por suprir a 

organizayao com informac;Oes essenciais ao processo de tomada de decisoes. 

3.5.9.Contribui~oes da Contabilidade a Gestio Empresarial 

0 processo decis6rio faz parte do cotidiano das organizac;Oes e, para reduzir 

o risco de suas ac;oes, os gestores utilizam dados e informac;oes que possam auxilia

los no momento da dec~sao. 

Para GITMAN (2003), o papel do contador e fomecer dados consistentes e de 

facil interpretac;ao sabre as operac;oes passadas, presentes ou futuras da empresa. 

0 administrador, por sua vez, vai utilizar esses dados, tomando-os como urn 

importante insurno ao processo de tomada de decisao. 

A fim de que esteja apto a contribuir para o afcance dos objetivos 

organizacionais de seus cfienfes, deve o Contador procurar conhecer melhor 

as variaveis que influenciam o processo decis6rio nas organizac;Oes. Desta 

forma, efe poderc~ fomecer informac;Oes que alendam mefhor as necessidades 

das MPE's, auxi!i<iJndq os gestores na analise de alternativas para tomada de 

deciSOes. (PAIVA, 2000) 
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Todavia, a 1nform~o contabif, que deveria auxifiar os gestores na busca de 

um melhor desempenho das organiza¢es, acaba nao sendo utilizada no 

processo decis6rio ou, quando muito, tem sua utiliz~ feita de forma 

insuficiente e inadequada. A sub-utiliza~o das informacyoes contabeis pode 

ser atribuida em parte ao pr6prio profissional contabil, que ao trabalhar os 

dados coletados, os transforma em informa¢es inuteis ou desnecessaria. 

Por outro lado, esta a desinformayao e o desinteresse dos gestores da 

entidade pelas informacyoes, nao reconhecendo nelas elementos agregadores 

de valor. (PAIVA, 2000} 

Portanto, deve o Contabilista esforc;ar-se para despertar uma nova 

mentalidade no meio contabil e empresarial, incorporando os beneffcios da 

integrac;ao entre Contabilidade e Administrac;ao no cotidiano de urn e de outro. Cabe 

ao mesmo desenvolver e exercitar a sua percepyao acerca dos fatos contabeis, 

procurando estar atento a novas func;oes que venham aprimorar a qualidade das 

informac;oes prestadas aos usuaries da Contabilidade. 

3.5.1 0. A lmportancia da Contabifidade para as MPE's 

E incontestavel a relevancia das MPE's no cenario s6cio-econ0mico nacional. 

Reconhecendo essa importancia, o Governo Federal tern criado legislac;oes 

diferenciadas com o objetivo de incentivar o crescimento destas empresas e avaliar 

sua carga tributaria, para que as mesmas saiam da informalidade e assumam seu 

compromisso social como ente econOmico. (FIGUEIREDO, 2002) 

0 sistema contabil constitui-se num amplo sistema de informac;oes 

econOmico-financeiras, oferecendo as empresas informa¢es de grande utilidade 

para o processo de planejamento, execuc;ao e controle das atividades empresariais. 

(FIGUEIREDO, 2002). 

Percebe-se, que a relayao entre o Contador e os gestores de Micro e 

Pequenas Empresas s6 tende a se fortalecer com a conscientizac;ao da necessidade 

de se adotar a escriturac;ao completa da Contabilidade. Dada a qualidade das 

informa¢es geradas por este processo e as possibilidades de utilizac;ao dessas 

mesmas informa¢es nos processes gerenciais, elas se tornam imprescindiveis, nao 

s6 pelo aspecto legal de sua obrigatoriedade, bern como, pelas caracterfsticas 
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presentes no panorama nacional e internacional, que exigem neg6cias tnais 

dinamicos e competitivos. 



4. A IMPORTANCIA DAS INFORMAC0ES E APLICACAO DO PLANO DE 

NEGOCJOS 

4.1 A EMPRESA DE SERVICOS CONTA.BEIS E 0 EMPRESA.RIO FRENTE A 
NOVA REALIDADE 

4.1.1. Uma nova concep~ao para o empresario 

Para que consiga sobreviver as mudanyas que estao acontecendo no mundo, 

e que geram impactos sabre todas as atividades e setores, e indispensavel que as 

organizac;oes revejam suas posturas, buscando um reposicionamento no mercado 

atraves de novas meios de prestar seus servic;os/produtos e oferecer soluc;oes 

criativas a seus cfientes. 

Adequar-se a essas exigencias nao e tarefa facil, mas dado o panorama 

mundial e a forma como o mesmo influencia no aumento da competitividade em 

todos os ramos da economia, percebe-se que aquelas empresas que permanecerem 

estagnadas estarao fatalmente fadadas ao fracasso. Os serviyos que as empresas 

contabeis podem oferecer a seus clientes atendem as necessidades destes, os 

contadores atualizados sao profissionais capazes de oferecer informac;oes que 

contribuam para a construyao de uma visao do empresario, capaz de auxilia-los de 

fato em suas tomadas de decisao. 

4.1.2. Pequena Empresa e Administra~o Consciente 

Pode-se concluir que a administrac;ao consciente e mais importante para a 

pequena do que para a grande empresa. 

A partir dai, considerando que nao existe administrac;ao consciente sem a 

disponibilidade de dados contabeis e financeiros confiaveis, e destacada a 

importancia desses dados para a micro e pequena empresa. Quanta menor for a 

empresa, quanto mais limitados forem os seus recursos e a sua capacidade de 

reayao efetiva as mudanc;as de mercado ou aos efeitos adversos dos seus erros de 

avaliac;ao, tanto mais importante sera a lucidez da sua avaliac;ao, tanto mais 



importante sera a lucidez da sua gerencia e, conseqOentemente, a confiabilidade 

des dados contabeis/financeiros nos quais essa gerencia se ap6ia para tornar as 

decisoes. 

4.1.3. As Micro e Pequenas Empresas em Curitiba - PR 

0 Boletim de lnforma¢es Socioeconomicas 2006, publicado pela Companhia 

de Desenvolvimento de Curitiba (Curitiba S.A.) em 30/03/2006, destaca que das 

129.261 empresas formais existentes em Curitiba, 97,09% sao microempresas- tern 

ate 19 funcionarios. As pequenas empresas, com ate 99 empregos, sao 2,35% do 

total. As medias (ate 499 empregos) representam 0,45% e as grandes (500 ou mais 

funcionarios) sao 0,11 %. Apenas 117 empresas em Curitiba sao consideradas de 

grande porte. 

A maier concentra~ao dos estabelecimentos formais em Curitiba esta no setor 

de servi~os (38,21). Eles somam 49.396 empreendimentos, a maioria (22.915) nos 

ramos imobiliarios, de alugueis e servi~os prestados a empresas. Em segundo Iugar 

(11.051) estao empresas do ramo de hospedagem e alimentac;ao. 

0 setor de comercio tambem e responsavel par grande parte des 

estabelecimentos da capital (37,46%). Sao 48.417 empresas, a maioria no comercio 

varejista e na repara~ao de objetos domesticos (37.604). Em terceiro e quarto Iugar 

no numero de empresas estao a industria (9, 10%) e a agricultura, pecuaria, 

silvicultura, explorac;ao florestal e pesca (0, 14%). 

0 centro de Curitiba e o bairro que concentra a grande maioria dos 

estabelecimentos de servi~os (9.275) e de comercio (5.269). As industrias estao 

localizadas principalmente na Cidade Industrial (923). 0 Boqueirao tambem esta 

entre os bairros que mais abrigam indlistrias (894). (Curitiba S.A. 2006) 

Pelos dados apresentados, verificamos a importancia das MPE's no contexte 

s6cio-economico na cidade de Curitiba-PR. Porem, apesar da importancia 

economica, as micro e pequenas empresas ainda necessitam de informa~oes 

gerenciais mais eficientes. 

Quando se pensa em informac;ao gerencial, e necessaria ter em mente que 

esta informa~ao precisa dar suporte para que o gestor, ou qualquer outre usuario 

interne, possa tamar suas decisoes com seguran~ e em tempo oportuno. 



Segundo BORINELLI (1999), as informa¢es para serem gerenctais 

necessitam cumprir os seguintes quesitos: serem uteis, oportunas, abrangentes, 

relevantes, objetivas, etc. 

4.1.4. A necessidade de infonna~oes gerenciais nas microempresas 

Muitos empresarios nao buscam uma assessoria de seus contadores, pois 

nao tern nenhum tipo de controles intemos, nao sabem fazer a forma9ao de pre9os, 

e nao tern nenhuma ideia dos quais produtos estao dando Iuera ou prejuizo. 

4.1.5. As maiores dificuldades ja enfrentadas pelas microempresas 

As principais dificuldades ja enfrentadas pelas microempresas e que ainda 

continuam sofrendo sao: 

Falta de recursos ftnanceiros 

Carga Tributaria elevada 

Falta de conhecimento das tecnicas de gerenciamento 

Apoio Govemamental 

Ausencia de controles intemos 

A falta de recursos ftnanceiros e o problema mais serio de todas as pequenas 

empresas, existe uma grande diftculdade de se fazer emprestimos nos bancos por 

causa da burocracia. 

4.1.6. As principais causas da mortalidade 

Como principal causa da alta taxa de mortalidade das micro e pequenas 

empresas sao-~ 

F alta de planejamento previa 

Despreparo para a gestao empresarial 

F alta de con troles internes 

Muitos empresarios acham que o retorno e rapido, vai abrir a empresa e ja vai 

ter Iuera e nao e bern assim, precisa se estabelecer, formar clientela, para depois 

come98r a obter o lucro desejado. Tambem deve saber separar o que e da empresa 
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e o que e do proprietario, ou seja, nao usar dinheiro da empresa para o beneficia 

fWOprta. 

As micro e pequenas empresas necessitam buscar no mercado profissionais 

que tragam na sua bagagem conhecimentos suficientes para sugerir novas ideias, 

novos metodos de administra9ao empresarial, novas formas de superar dificuldades 

gerenciais. Mas, alem disso, os governantes devem pensar mais no crescimento e 

sobrevivencia dessas empresas ja que sao tao importantes para o contexte 

socioeconomico, trabalhando junto aos bancos para diminuir a burocracia existente 

quando essas empresas necessitam de recursos financeiros. 

0 contador pode auxiliar ao empresario: 

Confrontando as compras mensais, atraves dos livros de entrada com 

as vendas pelos livros de safdas; e verificando se nao esta com 

excesso de estoque, isto podera criar problemas no seu caixa. 

Orientando o empresario na forma9ao do pre9o de venda, pois e 

fundamentais embutir no pre9o, todos os impastos, as despesas e o 

Jucro desejado. 

Montando uma planilha simples de fluxo de caixa, onde o sera 

registrado o saldo atual de caixa, a previsao das entradas pelas 

duplicatas ou vendas a receber, e ou previsao de vendas futuras; e as 

saidas, que sao os pagamentos ja compromissados e a previsao de 

gastos, tais como: Materias-primas ou mercadorias, folha de 

pagamentos, encargos, impastos, outras despesas, etc. 

Essa pequena contribui~o sera de grande valor para as micro e pequenas 

empresas, ele come9ara a monitorar seu neg6cio dia a dia, evitara ser pego de 

surpresa no levantamento de balan9o que ocorre apenas uma vez por ano. 

0 empresario tambem pode colaborar muito para sua empress, fazendo 

curses de capacita9ao de gestao de empresas. 

4.2. ASPECTOS GERAIS DO PLANO DE NEGOCIOS 

0 plano de negoc1o serve para orientar o empreendedor a iniciar uma 

atividade economics ou expandir o seu neg6cio numa tomada de decisoes 

estrategica que minimize os riscos ja identificados. Nao se trata de alguma receita de 
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bolo e nao garante sucesso empresarial, mas seguramente, diminui, e muito, oa 

riscos de fracasso au insucesso. 

Plinio Jose Figueiredo Ferreira, diretor e consultor da Habilitas Consultoria e 

Servic;os, diz que "o plano de neg6cio pode ser definido como urn resume escrito da 

maneira como empreendedor pretende atingir suas metas e administrar as recursos 

necessaries para que obtenha o sucesso desejado, transformando-o num plano de 

sucesso". Empreender sem plane jar e urn a aventura arriscada que pode dar certa, 

mas e comparavel a urn vOo cego em noite de tempestade. lntuic;ao e capacidade 

gerencial sao fatores indispensaveis que, quando reunidos com o conhecimento 

tecnico, ajudam no sucesso do empreendimento. 0 plano de neg6cio permite 

estruturar as principais visoes e alternativas para uma analise correta de viabilidade 

do neg6cio pretendido, e ainda: 

• Proporciona uma avaliac;ao previa do neg6cio antes de ser colocada 

em pratica uma nova ideia, reduzindo, assim, as possibilidades de 

desperdic;ar recursos e esforc;os num neg6cio inviavel. 

• Funciona como urn instrumento de solicitac;ao de emprestimos e 

financiamentos junto a instituic;oes financeiras e de busca de novas 

s6cios e investidores. 

• Torna facil o estabelecimento de uma vantagem competitiva que pode 

representar a sobrevivencia da empresa. 

4.3. A IMPORTANCIA DA ELABORACAO DE UM PLANO DE NEGQCIOS 

0 plano de neg6cio representa uma oportunidade unica para o futuro 

empreendedor pensar e analisar todas as facetas de urn novo neg6cio. A 

experiencia humana demonstra que, com excec;ao de alguns genies e grandes 

mestres de xadrez, as demais seres humanos tern limitac;oes para analisar situac;oes 

que envolvem muitas alternativas e acabam privilegiando algumas delas em 

detrimento de outras eventualmente mais importantes. Esta visao parcial nao

sistemica do neg6cio e responsavel par grande parte dos fracassos, o que a 

elaborac;ao do plano de neg6cio pretende evitar. 

Ele traz as seguintes beneficios para urn neg6cio: 



• ReLine as ideias ordenadamente e permite uma visao de conjunto de todas as 

altemativas posslveis sabre o neg6cio, evitando uma visao incompleta dos 

problemas e decisoes erradas. 

• lmpoe a avaliac;ao de crescimento e de Iuera potencial da empresa, bern 

como as necessidades de recursos materiais, financeiros e humanos da 

mesma. 

• Examina as conseqOencias de diferentes estrategias competitivas, 

• Permite que todas as avaliac;oes e experiencias sejam realizadas com base 

em simulac;oes devidamente registradas, evitando gastos desnecessarios no 

inicio das operac;oes. 

• Trata-se de urn documento basico e indispensavel na atrac;ao de s6cios e 
investidores. 

• Funciona como uma apresentac;ao do neg6cio para fomecedores e clientes, 

• lmportante ferramenta para a contratac;ao de empregados mostrando a 

correta perspectiva do neg6cio e as possibilidades de crescimento. 

• Orienta-as na execuc;ao de tarefas de acordo com as diretrizes definidas para 

o negOdo. 

A preparac;ao do plano e tambem uma boa oportunidade para testar a 

motivac;ao, o empenho e o conhecimento dos s6cios, porquanto, cada urn deles 

deve ser responsavel par uma parte do planejamento no que diz respeito a sua 

area de atua«;ao e as atividades pelas quais sao responsaveis. Depois e s6 

avaliar o desempenho e os resultados. 0 que acontece na pratica e a descoberta 

da diferenc;a entre envolvimento e comprometimento, isto e, muitos s6cios, antes 

empolgados, perdem o entusiasmo quando tern que trabalhar duro, e os experts 

nao mostram serem tao bans quanta aparentam. 

0 importante e descobrir as falhas de todos na fase de preparac;ao do plano 

de neg6cio, e nao durante a implementac;ao do neg6cio ou da oportunidade o que, 

via de regra, gera conseqOencias irremediaveis. A preparac;ao deste plano nao e 

tarefa facil, e e necessaria saber conviver com frustrac;oes quando a ideia que era 

aparentemente excelente se mostra inviavel. 



4.4. OBJETIVOS DO PLANO DE NEG6CJOS 

Antes de qualquer coisa, o empreendedor deve definir o objetivo do seu plano 

de neg6cio, que nao deve ser confundido com a meta do neg6cio, ou seja, se o 

plano se destina ao ordenamento das ideias e a analise do potencial e da viabilidade 

do empreendimento ou se vai servir para obter recursos financeiros por meio de 

institui9oes financeiras ou investidores. No primeiro caso, ele costuma ser chamado 

de plano de neg6cio operacional, e no segundo, plano de neg6cio para obten9ao de 

recursos. Na sua essencia, ele e urn so, muda so o enfoque. 0 plano para obter 

recursos contem mais detalhes no que tange aos aspectos financeiros, por exemplo. 

0 detalhamento deste plano depende do tipo de neg6cio escolhido e da 

oportunidade de mercado a ser explorada. Se o neg6cio for novo, deve ter mais 

explica9oes do que os produtos ja existentes e conhecidos pelo publico. Tanto uma 

loja de grife quanto uma oficina mecanica e uma lanchonete fast-food operam com 

praticas padronizadas e procedimentos estabelecidos e conhecidos. Na maioria dos 

casos, isso pode ser adquirido sob a forma de franquia. Neste caso, o plano de 

neg6cio nao precisa de maiores detalhes. As informa9oes mais importantes sao as 

que dizem respeito a proje9ao de vendas e ao planejamento financeiro. Em outros 

casos, por meio de estagio ou de benchmarking em outras empresas do mesmo 

ramo e possivel criar estrategias competitivas visando a diferencia9ao entre os 

concorrentes ja estabelecidos. Quanto mais inovador o neg6cio, mais dificil e 
convencer s6cios, investidores, empregados, fomecedores e clientes da sua 

viabilidade. Neste caso, urn born plano de neg6cio e fundamental para dar a 

credibilidade necessaria a sua aceita9ao, principalmente em rela9ao a analise dos 

riscos e das a9oes para minimiza-los. 

Na elabora9ao do plano de neg6cio, existem algumas diretrizes basicas para 

obter o sucesso pretendido: 

1. 0 plano deve ser o mais concise possivel, sem comprometer o seu 

conteudo e sem omitir detalhes importantes ou ser excessivamente 

tecnieo. 

2. 0 ptano deve abranger todos os pontos importantes do neg6cio. 

3. 0 plano deve se concentrar na primeira etapa do desenvolvimento do 

neg6cio, isto e, definir prioridades. 
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4. 0 plano deve canter informac;oes consistentes, evite divagac;oes e 

consulte tecnicos da area. 

5. 0 plano deve canter projec;oes realfsticas, isto e, evite o erro comum 

de projetar as vendas com base na capacidade produtiva do neg6cio; 

deve ser projetada com base na previsao de vendas, e nunca o 

contra rio. 

6. 0 plano deve mostrar a capacidade empreendedora, a experiencia a o 

conhecimento dos s6cios e o comprometimento financeiro exigido pelo 

neg6cic. 

A premissa basica de qualquer plano e o correto estabelecimento de metas 

especificas, mensuraveis, alcanc;aveis, relevantes e com horizontes temporais 

definidos. Dai a probabilidade de sucesso do neg6cio e bastante grande. 

4.5. DEDICACAO 

Todo neg6cio deve ser encarado seriamente e requer dedicac;ao 24 horas por 

dia. Como a sua empresa e o empresario, tudo o que afeta urn certamente ira afetar 

0 ootro, a tinha divis6ria e t~nue. 

A atividade da empresa pode ser estressante, porem com determinac;ao e 

arrojo pode transformar dias estafantes em dias de prazer na frente dos neg6cios. 

Nunca se pode esquecer que uma empresa nao e somente tijolos, produtos, 

mercadorias, servic;os, etc., e antes de tudo pessoas. 



5. CONCLUSAO 

Neste trabalho percebeu-se que alguns micros e pequenos empreendimentos 

encerram suas atividades precocemente no Brasil. As causas desse problema sao 

muito variadas, mas nao se deve desprezar a grande contribuic;ao que a rna 

administrac;ao dessas empresas tern para esse fato. 

Em alguns casos, ate se pode culpar a alta carga tributaria ou a crise 

economica mundial como responsaveis pela quebra precoce das MPE's. No entanto, 

tais fatores nao sao controlaveis pelos proprietaries de empresas, cabendo a eles 

apenas uma adaptac;ao as novas circunstancias externas apresentadas. 

Os gestores das pequenas empresas devem focar seus esforc;os em algo que 

eles podem transformar e controJar, sendo agentes ativos do processo. Urn melhor 

preparo tecnico-administrativo dos micros e pequenos empreendedores pode trazer 

uma vida mais tonga a urn numero maior de micro e pequena empresas, trazendo 

beneficios s6cio-economicos ao pais. 

Desta forma, as MPE's, por sua importancia, necessitam de abordagens 

contabeis adequadas as suas necessidades de informac;ao. A busca dos contadores 

e dos estudiosos da area por proporcionar estas abordagens pode contribuir com a 

diminuic;ao da alta taxa de mortalidade da qual etas sao vitimas. 

Conclui-se diante das caracteristicas das micro e pequenas empresas a 

necessidade de sistemas de planejamento, pianos de neg6cios e apoio a decisao. 

Pois estes sistemas coJaboram e trazem condic;oes de flexibilidade e custos 

compativeis com a realidade de cada segmento atraves da programac;ao e do 

controJe permitindo urn gerenciamento das atividades na estrutura da empresa para 

que essas possam atingir a competitividade necessaria de urn mercado globalizado. 

Atraves dos estudos realizados, conclui-se que somente aquelas empresas 

que buscarem introduzir modificac;oes em sua estrutura, voltarem-se para o 

processo de atualizac;ao constante e procurarem despertar em seus clientes a 

importancia de se estreitar os relacionamentos advindos, e que tenderao a 

apresentar melhores condic;oes de sobreviver no mercado. 

Pode-se constatar ainda, que a integrac;ao entre Contabilidade e 

Administrac;ao s6 tende a fortaJecer estas duas ciencias, proporcionando aqueles 

que adotam esta interdisciplinaridade na pratica, urn enriquecimento dos beneficios 
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ao processo de gestae empresarial e uma melhoria significativa da relac;ao de 

parceria entre contador e o gestor organizacional. 

Muitas pessoas preparam-se a vida inteira ... e nunca realizam nada. Outras se 

julgam despreparadas a vida inteira e tambem nunca realizam. Ha, por outro lado, 

aquelas que se lanc;am de modo aventureiro, sem nenhuma preparac;ao, a urn 

empreendimento de risco. Tudo isso quer dizer que o julgamento do grau de 

prepara<;ao e subjetivo e individuaL Ele requer uma reflexao devida do individuo, 

com maturidade e consciencia, para uma decisao sensata. As vezes o grau de 

preparac;ao e pequeno, mas a pessoa avalia bern e ve que os riscos tambem sao 

pequenos, e decide partir para a ac;ao. Outras vezes, embora havendo uma 

preparac;ao elevada, no fundo do corac;ao o individuo, embora sendo sensate e 

corajoso, sente que ainda nao e chegada a hora - e deve ser a sua intuic;ao. E. 
fundamental refletir, pensar bern, conversar, analisar os fatos, ouvir as vozes 

interiores, decidir qual e a hora certa e principalmente: planejar. 

Finalmente, pode-se assinalar que exercitar a criatividade e fundamental para 

inovar e empreender e fundamentalmente canalizar esta energia para o 

planejamento. 

Nao e muito dificil achar casos de sucesso empresarial no qual a ideia 

fundamental do neg6cio tenha ocorrido tambem em nossas mentes. Entao, porque 

ele conseguiu e n6s nao? E claro que existe uma infinidade de fatores, entre eles a 

oportunidade, o capital, o know-how, relacionamentos. Mas entre esses fatores, 

existe urn que tambem e fundamental: o empresario bern sucedido, com uma ideia 

igualzinha a que n6s tivemos, acreditou em seu potencial criativo. Como diz a frase 

de Ralph Waldo Emerson " Em Toda Obra de Genio, Reconhecemos Nossas 

Pr6prias ldeias Rejeitas". 
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