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RESUMO

Este trabalho busca identificar qual o papel que a contabilidade tem exercido nas
pequenas organizações e quais os subsidios que os contadores podem fornecer as
empresas a fim e maximizar o sucesso nas fases iniciais da vida e a permanência no
mercado. Nota-se que essas pequenas empresas possuem dificuldades no gerenciamento
das informações contábeis e que a visão dos gestores sobre a função do contador é
equivocada. As entrevistas efetuadas auxiliam a identificar as dificuldades sofridas
pelas empresas. A Proposta de Modelo de Gestão para avaliação de empresas no estagio
inicial de vida adaptado do autor Ichak Adizes, tem como objetivo facilitar a
identificação do ciclo de vida da empresa a ser trabalhada e antecipar a resolução de
crises. As ferramentas da contabilidade e a interpretação dos relatórios contábeis
permitem aumentar a possibilidade sucesso das pequenas empresas. Conscientizar os
contadores e a classe empresarial do custo beneficios de uma assessoria contábil é um
caminho importante no sentido de evitar a descontinuidade das pequenas organizações.

Palavras-chaves: Pequena Organização, Ciclo de Vida, Gestão das empresas.

ABSTRACT

This work searches to identify to which the paper that the accounting has exerted in the
small organizations and which the subsidies that the accountants can supply to the
companies the end and maximize the success in the initial phases of the life and the
permanence in the market. One notices that these small companies possess difficulties
in the management of the countable information and that the vision of the managers on
the function of the accountant is maken a mistake. The effected interviews assist to
identify the difficulties suffered for the companies. The Proposal of Model of
Management for evaluation of companies in the initial period of training of suitable lift
ofauthor Ichak Adizes, has as objective to facilitate the identification of the cycle of life

of the company to be worked and to anticipate the resolution of crises. The tools of the
accounting and the interpretation of the countable reports allow to increase the
possibility success of the small companies. To acquire knowledge the accountants and
the enterprise classroom of the cost benefits of a countable assessorship is a way
important in the direction to prevent the discontinuity of the small organizations.

Word-keys: Small Organization, Cycle of Li fe, Management of the Companies.
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I INTRODUÇÃO

Com um mercado cada vez mais competitivo, as organizações necessitam de
forma precisa gerenciar riscos e identificar oportunidades para definir ações frente aos
concorrentes. A tarefa de identificação das oportunidades esta diretamente relacionada corn a
detenção das informações e esta é de fundamental importância para um born desempenho das
empresas. Segundo Beuren (1998, p.12),

Os gestores precisam conhecer profundamente a organização sob sua
responsabilidade e entender a importância das informações, pois é através
dela que conseguiram identificar oportunidades quanto à ameaça que o
ambiente oferece.

As grandes empresas podem contar com assessorias especializadas que trabalham
corn as informações a fim de obter um bom planejamento de suas ações. JA nas micros e
pequenas empresas o acesso a esse tipo de serviço é mais dificil.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE divulgou, em agosto de
2002, que, no ano de 2000, para cada 10 novas empresas criadas no pais, outras seis foram
fechadas, e também informou que quanto menor o porte das empresas, maiores suas taxas de
natalidade e morte.
Segundo o IBGE, entre os motivos para o grande número de mortalidade, esta o
desconhecimento dos empresários sobre a realidade que suas empresas terão de enfrentar no
mercado. Muitos escolhem o ramo de atividade para atuar apenas por afinidade, ignorando
qual a real necessidade de capital de giro para a sustentabilidade da empresa.
Para Wernke (2002, p.63), "As empresas devem se preparar para enfrentar uma

S

competitividade acirrada, e para isso se faz necessária

a

elaboração de estratégias para

enfrentar as turbulências do mercado". De acordo com Crozatti (1997, p.20), as pequenas
empresas devem se estruturar de maneira simplificada e buscar nos instrumentos contábilfinanceiro informações que para elas são essenciais.
Assim, a contabilidade pode auxiliar os gestores das empresas a identificar e
traduzir as informações econômicas internas e externas a fim de buscar um melhor
posicionamento no mercado.
Conforme o IBGE, a mortalidade das pequenas empresas é mais evidente no
primeiro ano de vida. Adizes (1993) compara as organizações a organismos vivos, e assim
como esses elas também possuem ciclos de vida. Ele dividiu o ciclo de vida das empresas em
fases de crescimento e fases de envelhecimento. A fase de crescimento está assim
subdividida: Namoro, Infancia, Toca-toca, Adolescência e Plenitude. E na fase da Infância
que está a preocupação com o dinheiro para cobrir contas, e a preocupação em gerar caixa.
A passagem de uma fase para outra é conturbada e neste ponto percebe-se o papel
que a contabilidade tem ao auxiliar o gestor e/ou empresário a efetuar a mudança das fases
com tranqüilidade. Os contadores podem e devem fornecer informações claras e úteis que
possibilitem ao pequeno empresário qualificar seu gerenciamento para o alcance do sucesso
na transição entre as fases e a permanência na fase da Plenitude.

1.1 Tema e Problema

As pequenas empresas movimentam a economia dos paises, aceleram o comércio
entre os mercados, geram oportunidades de negócios e empregos e isso ocorre mesmo quando
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a economia está em situação de recessão. (CHIAVENATO, 1995, p3).
A importância dada pelo autor as pequenas empresas, com sua capacidade de
gerar empregos, por si s6 constitui um importante segmento para estudo. Assim, o tema a ser
estudado sera A Função do Contador nas Pequenas Empresas em seu Estagio Inicial de Vida.
Sobressai, a seguinte questão:
Quais subsídios os contadores podem fornecer e que as empresas necessitam para
maximizar o sucesso nas fases iniciais do ciclo de vida e permanecer no mercado?

1.2 Objetivos Geral e Específicos

0 objetivo do presente estudo é analisar o papel da contabilidade nas pequenas
empresas em seu estágio inicial de vida.
Com base no objetivo geral elaboram-se os seguintes objetivos específicos:

- Apresentar as etapas que compõem o ciclo de vida das empresas a fim de
delinear as fases iniciais;

2 - Demonstrar a importância da contabilidade no sucesso da pequena empresa;
3 - Verificar junto aos proprietários das empresas quais seriam as informações
relevantes para auxiliar na gestão das mesmas;

4 - Analisar, por meio de um estudo de caso, em que fase do ciclo de vida da
empresa existe maior problema com sua permanência no mercado;

5 - Propor urn modelo de gestão para avaliação de empresas no estagio inicial de
vida.

7

1.3 Justificativa

Percebendo as dificuldades que as pequenas empresas têm em sobreviver ao
primeiro ano de vida, tomando conhecimento do grande número de mortalidade divulgado
pelo IBGE, e fazendo um paralelo com todo o potencial da contabilidade em auxiliar a
mudança do cenário das pequenas empresas propõe-se a realização deste trabalho.
Por se tratar de uma fonte importante para o surgimento de postos de trabalho,
faz-se necessário destinar uma maior atenção à forma de gerenciamento deste segmento. 0
contador é o profissional que mais perto esta desses empresários, podendo assessorá-los nas
questões financeiras, fiscais e de controle, entre outras.
Além disso pode coletar e traduzir informações que dardo suporte a decisões
importantes para o sucesso da pequena organização, apresentando relatórios consistentes com
a realidade, auxiliando o empresário desde a abertura de seu empreendimento.
Para tanto não se admite mais a figura do contador enquanto "guarda-livros", o
qual busca apenas atender a legislação. É preciso satisfazer as necessidades do mercado e
utilizar as informações geradas pela contabilidade para prestar um serviço especializado., a
fim de minimizar os riscos.
Os contadores, ao identificar o ciclo de vida em que se encontra a empresa, podem
antecipar-se aos problemas e fornecer informações para controlar a dificuldade gerada pela
falta de recursos financeiros nos estágios iniciais do ciclo de vida.
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1.4 Metodologia

Segundo Gil (1995, p.28 apud CESTARI JUNIOR, 2002, p.6), a metodologia
permite ao pesquisador "decidir acerca do alcance de sua investigação, das regras de
explicação dos fatos e da validade das generalizações".
Para obter dados necessários à realização da pesquisa serão feitas entrevistas e
também aplicados questionários nos casos em que se julgar necessário. Para Richardson
(1989, p.161 apud CESTARI JUNIOR, 2002, p.'7) "... o termo entrevista refere-se ao ato de
perceber, realizado entre duas pessoas".
0 autor afirma haver duas formas de entrevistas: a estruturada, construída de um
conjunto de perguntas preestabelecidas, usualmente chamada de questionário, e a entrevista
não estruturada feita por meio da conversação entre o entrevistador e o entrevistado. Para
Cestari Júnior (2002, p.7),

A combinação da entrevista estruturada e não estruturada contribui para que
a gama de informações a serem analisadas na pesquisa seja coordenada de
forma que tenha respostas preestabelecidas e de ordem qualitativa, sendo
aquela para atender a interesses específicos inerentes A. pesquisa e esta para
se aprofundar em aspectos próprios da empresa.
0 material coletado será confrontado com a pesquisa bibliográfica que deverá
também ser realizada, pois esta é de fundamental importância ao aprofundamento do
conhecimento. Após esta etapa, será realizado um instrumento de análise com gestores de
empresas de pequeno porte para obter informações quanto à gestão das pequenas empresas.
(Apêndice A).

A classificação da pesquisa quanto aos objetivos 6: uma pesquisa descritiva, visto
que descreve através de questionários, coleta de dados e observação, caracteristicas de um
determinado grupo. Podendo ser classificada ainda como uma pesquisa exploratória já que faz
a relação entre pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. (UNIFAMMA, 2005)
Por se desejar alcançar um conhecimento mais aprofundado a respeito da questão
contábil nas pequenas empresas, e considerando as vantagens apresentadas, optou-se ern
trabalhar com o estudo de caso em uma empresa, pois conforme Gil (1999, p.73),

0 estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou
de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados
do mesmo, tarefa impossível mediante os outros tipos de delineamentos
considerados.
0 trabalho será realizado em uma empresa da Grande Florianópolis. Para a
execução buscar-se-A, ainda, identi ficar empresários que encerraram as atividades de suas
empresas nos primeiros anos de vida, buscando verificar se as informações oferecidas pelos
contadores a essas empresas lhes forneceram os subsídios necessários para auxiliar o
gerenciamento.
Desta forma pode-se afirmar que a pesquisa quanto à abordagem pode ser
classificada como qualitativa, pois não tem o anseio de almejar resultados estatísticos e sim
analisar e compreender os processos que interagem a contabilidade e a pequena empresa em
sua fase inicial de vida.

1.5 Estrutura do Trabalho

Esta monografia está dividida em quatro capítulos. O primeiro apresenta a

introdução e aborda o tema e o problema do estudo. Também são apresentados o objetivo
geral e os específicos da pesquisa. Compõe, ainda, este capitulo, a justificativa do estudo, a
metodologia utilizada, bem como a estrutura do trabalho e as limitações do assunto.
0 segundo capitulo apresenta fundamentação teórica sobre pequena empresa,
ciclo de vida das organizações, com seus diferentes conceitos, gestão, controle e
administração.
0 terceiro capitulo — Análise e interpretação dos dados, descreve o resultado das
entrevistas com gestores das empresas de pequeno porte e propõe, ainda, um modelo de
gestão.
No quarto capitulo, tem-se o estudo de caso da empresa escolhida para aplicação
da Proposta de Modelo de Gestão.
0 quinto capitulo relata a conclusão da pesquisa e apresenta sugestões para
futuros trabalhos. Na continuação estão as referências utilizadas para a execução da pesquisa.
E, finalmente, são apresentados o apêndice e os anexos.

1.6 Limitações da Pesquisa

Por ser assunto complexo, e pela grande quantidade de empresas de pequeno porte
existentes, este trabalho é limitado A. pesquisa de campo e ao estudo de caso.
Convém destacar, então, que este trabalho foi pautado no referencial teórico, mas
não encerra novas possibilidades de estudo.
Portanto, não se a tem intenção de detalhar excessivamente o assunto, mas, sim,
verificar, a partir de uma amostra, quais informações são consideradas imprescindíveis pelos
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empresários nos primeiros anos de vida da organização.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capitulo apresenta conceitos de pequena empresa, ciclo de vida das empresas
e controle de gestão, sem os quais não seria possível a compreensão e o desenvolvimento
deste estudo.

2.1 Conceito de Pequenas Empresas

Convém destacar, que para o prosseguimento deste trabalho, tratar-se-6 as micros
e pequenas empresas apenas como empresa de pequeno porte. Isso se da porque no Brasil
existem diferentes critérios de classificação, como, por exemplo, pelo faturamento anual ou
pelo número de empregados.
0 Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa — SEBRAE, classifica como
empresa de pequeno porte (micro e pequenas empresas) tanto para o comércio quanto para
serviços, organizações que possuírem até quarenta e nove empregados.
Desta forma, para levar avante este estudo convém destacar como alguns
estudiosos definem pequenas empresas:
Maluche (2000, p.11) salienta que "As pequenas empresas são facilmente
constituídas por exigirem capital inicial pequeno". Ainda para ela "... é imprescindível
desenvolver ferramentas de gestão adaptadas a realidade da pequena empresa". Em sua obra,
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a autora cita Cavalcanti e Mello (1981) que afirma: "... a pequena empresa também se
caracteriza por ter uma administração independente e freqüentemente os gerentes são os
proprietários".
Para Wernke (2002, p.65), o que diferencia as pequenas empresas é o estágio
administrativo-gerencial. Não importa em que estagio esteja o planejamento das atividades, a
coordenação dos recursos humanos, financeiros e materiais devem ser atitudes presentes.
Conforme Resnik (1990, p.7-8) uma das características da pequena empresa são
os seus recursos muito limitados. Para ele é preciso ainda se preocupar com a eficiência
interna, pois custos inúteis sacrificam as poucas disponibilidades dos recursos. 0 autor afirma
que "... a pequena empresa é a sombra alongada de seu fundador, ela reflete não apenas a
força e o entusiasmo dessa pessoa, mas também suas limitações".
Segundo Borinelli (1998, p.11-12) empresa de pequeno porte é aquela que possui,
entre outras, as seguintes características;
a) estrutura organizacional simples e nem sempre definida claramente;
b) reduzido número de diretores, com a centralização de decisões no dirigente
principal.
c) recursos altamente limitados;
d) o acesso a fontes de capital de giro e à inovações tecnológicas falta ou é
dificil;
e) pequeno número de funcionários em relação ao setor da atividade;
proprietários e administração são interdependentes, acarretando que, em
grande número de casos, o empreendedor... e o empreendimento se
confundem;
g) não dominam o setor onde operam;
h) margem de erro aceitável é bastante pequena.
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Verifica-se que existem virias definições para pequena empresa. Desta forma,
para a execução deste trabalho, entende-se que o melhor sera combinar as definições de
Cavalcanti e Mello (1981), Resnik (1990) e Borinelli (1998) e conjugá-las com a teoria do
ciclo de vida dos Estágios de Crescimento proposto por Adizes (1993).

2.2 Ciclo de Vida das Organizações

Identificar em qual fase do Ciclo de Vida se encontra a empresa significa poder
auxiliá-la a ultrapassar as dificuldades.
Ao analisar as etapas entre o nascimento e talvez a morte das empresas é possível
confirmar o estudo do Ciclo de Vida das Organizações proposto por Adizes (1993). 0 autor
afirma que, assim como nos seres vivos, as empresas passam por diferentes fases, e a
mudança entre estas representa uma ruptura com o estagio anterior.
Assim, de um estágio para outro a empresa enfrenta crises, conforme observa
Kaufmann (1990, apud BORINELLI, 1998, p.24) "... a cada passagem de um estágio para
outro, enfrenta verdadeiras crises de crescimento ou crises de passagem". Essas crises se bem
administradas podem ser interpretadas como um processo de melhoria.
De acordo com Adizes (1993) "... as primeiras fases de vida de uma empresa são
tumultuadas, incertas, problemáticas, contudo decisivas para o sucesso ou fracasso. A
empresa é pequena enquanto se encontra nas fases iniciais do ciclo de vida"
0 autor revela que, para evitar o fracasso, é necessário que no inicio da vida da
empresa os gestores mantenham o mínimo de organização, objetivando, principalmente, as
exigências do mercado.
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Não é o tamanho nem o tempo de vida da organização que determinará seu
crescimento ou envelhecimento. Ser jovem significa mudar com relativa facilidade e corn
baixo nível de controle. Já uma organização velha é aquela que seu comportamento é
controlável, mas inflexível.
Também Marques (1994, apud BORINELLI, 1998, p. 25) afirma que tamanho e
tempo não são as variáveis para determinar as causas do crescimento e envelhecimento de
uma empresa.
Independentemente do porte, as empresas precisam se preparar para enfrentar a
competitividade. Elas podem e devem elaborar estratégias como forma de se manterem vivas
e prósperas.
Convém destacar que cada fase da vida da organização possui características
próprias, e a mudança entre as fases se da a. medida que essas características vão sendo
substituídas por outras de diferentes fases. Para analisar uma empresa é necessário identificar
em qual fase a organização se encontra.
Outros autores também dividiram a vida das empresas em fases com outras
definições e denominações. Para demonstra-las utilizou-se um quadro a fim de comparar os
diferentes pensamentos, conforme Figura 1.
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AUTORES
MODELO
a) Mode lo Funcional Scott e Bruce

-1PERIODO
1987

ETAPAS/FASES/ESTÁGIOS
1 Inicio
2 Sobrevivência
3 Crescimento
4 Expansão
5 Maturidade

b) Modelo Gerencial Mount, Zinger e

Forsyth

1993

1 Empresa operada pelo dono
2 Transição para uma empresa administrada

pelo dono
3 Empresa administrada pelo dono
4 Transição para uma administração

profissional
5 Administração Profissional

c) Processo
Empresarial

Reynolds, Storey e

d) Estágios de

Adizes

1994

Westthead

1 Concepção
2 Gestação e Nascimento
3 Infância e Crescimento

Crescimento

1993

1 Namoro
2 Infância
3 Toca-toca
4 Adolescência

5 Plenitude
Figura 1: Adaptado do quadro comparativo de definições do Ciclo de Vida das Empresas
Fonte: Borinelli (1998)

Embora sejam classificações diferentes, na essência, todos os autores têm a

preocupação em entender o desenvolvimento das empresas e com o sucesso das mesmas.

a) Mode lo Funcional: os autores Scott e Bruce (1987, apud BORINELL1, 1998, p.

29), descrevem a evolução de uma organização em cinco etapas: eles centralizam suas
preocupações na empresa e a partir das modificações que ela sofre entre cada uma delas, pois

é entre as etapas que o fracasso ocorre com maior freqüência.
Existem nesse modelo ações e idéias em comum entre as etapas, como, por
exemplo, planejamento, avaliações e estratégias. Isso demonstra que ao atingir a fase de
maturidade a empresa estará preparada para enfrentar crises que porventura possam surgir.
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b) Modelo Gerencial: trata dos problemas gerenciais derivados da passagem entre
etapas. Este modelo, em sua primeira fase, afirma que a empresa depende mais das
habilidades do proprietário como técnico ou vendedor do que das suas habilidades em
gerenciar.
Na segunda fase, o proprietário já pode habilitar suas qualidades gerenciais, um
ou mais cargos são criados, gerando postos de trabalho. A etapa seguinte proporciona uma
maior descentralização na tomada de decisões, o estilo gerencial fica direcionado à delegação
da autoridade.
A fim de proporcionar uma expansão, na quarta etapa há contratação de
especialistas e chefes intermediários. A quinta etapa caracteriza-se pela presença de equipes
de direção, o proprietário passa a ter papel diferente dos administradores.
Para o autor o empreendedor deve planejar o futuro e preparar-se para as
transições que representam uma grande instabilidade.

c) Processo Empresarial: LEZANA (1996, p.36) afirma que para os autores desse
modelo o Ciclo de Vida é dividido em três etapas, sendo a primeira chamada de Concepção,
esta só acontece quando um ou mais indivíduos decidem abrir uma empresa. Ele também
esclarece que muitos, após essa fase, desistem depois de conhecerem a realidade empresarial.
A segunda fase, denominada de Gestação e Nascimento, têm dois momentos: o
primeiro é quando se detalha o projeto e o segundo é no momento em que se iniciam as ações
para a abertura da firma. Também neste instante alguns candidatos a empresários, embora
motivados, percebem que precisam de muitos recursos e dedicação e desistem, mas os
capacitados prosseguem e passam para a fase posterior.
A terceira fase, chamada de Infáncia e Crescimento, corresponde à fase de efetiva
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operação da empresa, onde alguns permanecem no tamanho original, outros crescerão e
outros desaparecerão.
0 autor desse modelo destaca que o sucesso empresarial não se relaciona com o
crescimento e que o fracasso também serve a sociedade porque disponibiliza recursos que a
empresa utilizava.

d) Estágios de Crescimento e de Envelhecimento: Adizes (1993) compara as
organizações a organismos vivos, e assim como esses possuem ciclos de vida, as organizações
também. Ele dividiu o ciclo de vida das empresas em fases de crescimento e de
envelhecimento. As fases de Crescimento são: Namoro, Infáncia, Toca-toca, Adolescência e
Plenitude. As fases de Envelhecimento são: Estabilidade, Aristocracia, Burocracia Incipiente,
Burocracia e Morte.Para o autor o controle e a tlexibilização são fatores determinantes na
visualização dos estágios.
Como a fase do crescimento é a que maior interesse desperta na obtenção do
sucesso da organização, a seguir se descreverá cada etapa desta fase.

*Namoro

0 autor afirma que a organização ainda não nasceu fisicamente. 0 destaque é para
as idéias e as possibilidades que o futuro aponta. Na verdade o fundador esta "vendendo sua
idéia de um futuro brilhante" a si próprio. (ADIZES, 1993, p.11).
Ele deve estar consciente dos riscos que terá que enfrentar, pois esses são comuns

a uma empresa, portanto é necessário compromisso. Para o autor a organização nasce quando
o risco é assumido, e o compromisso é testado e sai vitorioso. Compara esta fase do namoro

ao relacionamento entre os seres vivos onde a paixão é necessária e o casamento con fi rma o
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compromisso de manter a unido.
Porém, pela empolgação, o futuro empresário pode firmar compromissos além da
sua capacidade e fazer promessas das quais se arrependerá (ADIZES, 1993, p.12).
Não basta ter idéia e dinheiro, o essencial é ter comprometimento, estar disposto a
abdicar de sono, laser, férias e fins de semana. "Firmar um compromisso intenso e inabalável
é a chave do sucesso". (ADIZES, 1993, p.14). A falta de compromisso poderá levar a
organização à morte nos primeiros obstáculos.
Em sua obra o autor deixa claro que a motivação do fundador não pode ser o
dinheiro e o lucro, pois isso não é suficiente para promover um compromisso duradouro, já
que não se sabe quando a empresa dará lucro.
0 fundador deve crer que o seu negócio irá satisfazer as pessoas e que esses irão
apreciar o que ele produz.
Pode-se destacar como características desta fase a empolgação e o compromisso
do fundador e, ainda, a manutenção do controle por parte dele. Perguntas do tipo o que?,
quem?, como? e quando vamos fazer? são típicas dessa fase.
A paixão pela idéia que o futuro empresário tem é que preservará sua motivação
inicial e que o sustentará durante os percalços da fase seguinte. Esta, por sua vez, so
acontecerá quando a empresa já tiver como compromisso e os riscos assumidos.
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*Infância

Esta fase reserva outros tipos de preocupação, e o dinheiro passa a ser necessário
para cobrir contas. 0 sonho já opera milagres, já corre risco. 0 imperativo agora é vender.
0 enfoque nesta etapa transforma-se de idéias para a produção de resultados. 0
empreendedor não tem mais tempo para pensar e sim para fazer.
A organização tem um fraco sistema de organização, altamente centralizado na
figura do fundador. Assim como uma criança, ela precisa de leite e amor, que para a empresa
representa dinheiro e compromisso.
A empresa vai em frente sem conhecer seus pontos fortes e fracos. Nesta fase o
empreendedor enfrenta clientes reclamando, desconfiança de gerentes bancários. A
organização gerencia crise a crise e cada decisão abre precedente com conseqüência futura. A
possibilidade de ocorrer erros é grande, o dinheiro é contado. E preciso tomar decisões com
equilíbrio.
Para o autor, nesta etapa a organização tem que gerar caixa, e nesta tentativa,
incorre em vários erros fundamentais, como descrito em seu livro: (ADIZES, 1993, p.25)

Tomar empréstimos, em curto prazo para investimentos que só produzem
resultados a longo prazo.
Começar a vender com desconto para gerar dinheiro em caixa. Os descontos
podem ser tais que no chegam a cobrir os custos variáveis. Como resultado.
quanto mais a empresa vende, maior seu prejuízo.
Vender ações a capitalistas de risco. [venture capitalists] pouco solidários à sua
"causa".

Adizes (1993) afirma que as duas primeiras soluções levam à falência e a terceira
solução leva ao estanque do crescimento da empresa.
A etapa da Infância não pode durar para sempre. Se isso ocorre a energia do

fundador vai se apagando e seu grau de comprometimento segue diminuindo.
A superação desta fase ocorre quando a situação do caixa começa a estabilizar,
quando os clientes passam a confiar no produto ou serviço, e quando os problemas de
produção se tomam raros, ou seja, as atividades já adquiriram estabilidade.

*Toca toca

o estágio onde a empresa resolveu seus problemas com o caixa, as vendas
começam a crescer, a empresa começa a crescer, seu fundador não enxerga problemas, só
oportunidade. 0 empresário se envolve em diferentes negócios, mesmo que o foco desses não
seja o da sua empresa. A preocupação da organização não é com o produto e sim corn o
mercado, não há planejamento de vendas. A empresa cresce, mas é desorganizada.
No Toca-toca a arrogância do fundador poderá trazer grandes dificuldades para a
organização, pois ele não delega e sim centraliza as ações, mesmo quando assim não deseja.
Isso pode causar crises que servirão ou não para "despertar o arrogante" (ADIZES, 1993,
p.47). Conduzindo, assim, a empresa para a fase da Adolescência.
Também nessa fase não pode durar eternamente e ela deverá passar para a fase
seguinte, pois no Toca-toca cometem-se muitos erros que produzem perdas e assim o
fundador decide que é hora de mudar e de criar regrar e diretrizes.
Convém destacar que essas três fases têm uma característica em comum: fundador

e empresa são a mesma coisa.
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*Adolescência

Essa etapa representa o renascimento da organização longe do seu fundador é a
comparação perfeita com sentimento que um adolescente tem, ou seja, ser livre.
um momento dificil, por necessitar de delegação de autoridade, mudança de
liderança e transposição das metas, porém sem a perda do controle. Nesse momento o
empreendedor delega autoridade, mas a todo instante tenta retomá-la. As diretrizes são
elaboradas, porém não são seguidas.
Os conflitos estão presentes na batalha entre a jovem guarda e a velha guarda da
empresa, na inconsistência das metas organizacionais e nos sistemas de remuneração e
incentivos. A organização se arrisca a perder bons colaboradores. A empresa apresenta
características da fase Toca-toca e da Plenitude.
Agora, a empresa, para permanecer no mercado e crescer, precisa de um
administrador profissional, com idéias diferentes e complementares As do fundador. Neste
instante poderá ser estabelecido o conflito fundador versus administrador.
Caso se obtenha sucesso na sistematização administrativa e a liderança instituir a
empresa passará para o estágio seguinte.

*Plenitude

"É o ponto mais favorável da curva do Ciclo de Vida, quando a organização
atinge equilíbrio de autocontrole e de flexibilidade".(ADIZES, 1993, p.61)
Neste momento as características da organização se transformaram. Ela possui
sistemas e estrutura organizacional funcional, visão e criatividade institucionalizadas, planeja
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e segue seus pianos, mantém o crescimento das vendas e o aumento da lucratividade.
Agora a organização sabe o que faz, aonde vai e como chegar. E lucrativa. Uma
empresa nesta etapa não possui problema de caixa, porém isso não significa que há dinheiro
sobrando, apenas que se ocorrer alguma situação imprevista ela poderá ser controlada.
0 grande desafio é manter-se na Plenitude, pois também aqui a arrogância esta
presente pela confiança adquirida com os resultados.
As fases de Envelhecimento não serão tratadas neste trabalho, já que não

compõem o objetivo do mesmo.
Adizes (1993) defende que o sucesso ou fracasso de qualquer organização
depende de sua capacidade de enfrentar os desafios apresentados pelo crescimento, e de
efetuar transições saudáveis de uma fase do seu desenvolvimento para outra.
Para Lezana (1996, p.36) "...qualquer modelo de ciclo de vida compreende as
etapas que uma empresa atravessa durante sua vida, incluindo nascimento, fracasso,
decadência e estabilização." Sabendo disso, o contador poderá fornecer a uma empresa
instrumentos contábeis que poderão minimizar os riscos e ajudar na gestão da empresa.
Analisar e identificar em qual fase do ciclo de vida uma organização se encontra é
de fundamental importância. E necessário estar atento nesse processo, visto que a empresa
pode apresentar características de um ou mais ciclos diferentes.
Cabe ao gestor procurar identificar o ciclo de vida que se encontra a organização,
aplicar ferramentas corretas e implantar as mudanças necessárias a fim de alcançar e
permanecer na melhor fase.
Conforme Borinelli (1998, p. 105), a utilização das demonstrações contábeis para
identificar o ciclo de vida em que se encontra a empresa é buscar subsidiar a tomada de
decisão, tendo em vista que, conhecendo a fase de vida e suas características, os cuidados
serão melhor direcionados.
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2.3 Gestão — Controle

e Administração

Para Boisvert (1999, apud MALUCF1E, 2000, p. 46), gestão é definida como
sendo uma parte da administração que está dentro das funções fundamentais da empresa. Ele
aponta as três principais funções da gestão, como sendo: planejamento, execução e controle.
0 controle

é essencial, pois permite analisar, continuamente, os resultados

esperados, posicionando os gestores da realidade da empresa.
Segundo At-antes (1994, p.171) "...a eficácia do controle pode ser auxiliada por
um processo ordenado e integrado com as demais funções gerenciais de planejamento e
direção". Aos gestores cabe tomar as melhores decisões, e para isso é necessário um modelo
de gestão que alavanque as potencialidades da empresa.
De acordo com Crozatti (1997, p.10), "A seqüência de decisões exigidas dos
gestores em função das variáveis ambientais e dos objetivos e metas determinados, deve ser
consistente e sistematizada em uma seqüência lógica". Para o autor as áreas especialistas
devem direcionar esforços para substanciar um processo de gestão direcionado ao
cumprimento da missão da empresa.
Conforme Maluche (2000, p.47),

O controle de gestAo é a ferramenta essencial para o desenvolvimento de qualquer
organizacdo, pois permite análise continua dos resultados esperados, posicionando
aos gestores a realidade da empresa, possibilitando a garantia da qualidade.
controle é importante em toda a empresa, seja na fabricaccio como na administracdo.

Assim como Maluche (2000) os modelos de ciclo de vida sobre os quais está
apoiado este estudo evidenciam a necessidade do planejamento, controle e estratégias para o
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fortalecimento das organizações. Esses três itens não são garantia do sucesso, mas são
importantes para caminhar em sua direção. Assim sendo, convém destacar alguns conceitos
sobre eles.
Planejamento: HA de ser efetivado desde antes da abertura da empresa.

0 projeto do negócio é um conjunto de dados e informações sobre o futuro
empreendimento, definindo suas principais características e condições, para
proporcionar uma análise da sua viabilidade e dos riscos, bem como facilitar
sua implantação. (CHIAVENATO, 1995, p. 19)
Planejar, portanto, não é apenas uma idéia, é algo concreto que deve estar presente
antes e após o nascimento da organização, deve ser constante em cada etapa vivida pela
empresa. Conforme Lunkes (2003, p. 15) "Planejar é criar uma vantagem competitiva
sustentável".
0 planejamento pode ser estratégico, tático ou operacional. Planejamento
estratégico é para um longo período, feito pela diretoria e traz pouca informação quantitativa,
mas tenta identificar ameaças e oportunidades antes de ocorrerem.
0 planejamento tático provém de objetivos mais quantitativos, mas não indica
como administrar operações, para isso existe o planejamento operacional que é um plano com
as operações detalhadamente descritas.
Um dos dispositivos do planejamento e controle é o orçamento. Com ele é
possível antecipar-se aos acontecimentos e agir de forma a minimizar os riscos. Este traduz as
metas operacionais de curto prazo.
0 orçamento é imprescindível à administração, é útil e controla as atividades da
organização. Prever o orçamento significa, entre outras coisas, dirigir as atividades a fim de
atingir os objetivos da empresa, antecipar os problemas e tomar atitudes de forma a corrigilos, controlar os custos e os investimentos.
Os dados fornecidos pela contabilidade oferecem elementos para efetivação de um
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bom orçamento e controle. Os gestores da empresa, ao utilizar esses dados, poderão comparar
os valores do passado e auferir resultados presentes, estabelecendo então as metas futuras,
sem com isso comprometer o bom andamento da empresa.
Assim, verifica-se que a contabilidade é parte integrante do processo de controle,
buscando minimizar os infortúnios, principalmente nas fases iniciais do ciclo de vida. Fases
essas, onde a dificuldade maior é a falta de capital para manter viva a empresa.
Desta forma, percebe-se a grande importância da contabilidade no processo de
gestão de uma empresa, pois, de acordo com Beuren (1998, p.30) "...cabe a contabilidade
gerar informações que dêem o devido suporte ao processo de tomada de decisão para
possibilitar o sucesso nas diferentes fases do ciclo de vida".
Os contadores devem interpretar e analisar os Relatórios Contábeis para obter
dados que sirvam para assessorar os empresários na tomada de decisões. Existe uma gama de

relatórios que a contabilidade produz, entre eles alguns obrigatórios por lei, como por
exemplo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, e outros que a lei

não obriga sua confecção, que é o caso da Demonstração do Fluxo de Caixa (MARION, 1998,
p. 382), mas que é de grande importância para o gerenciamento das empresas.
0 Fluxo de Caixa permite ao gestor "...planejar, organizar, coordenar, dirigir e
controlar os recursos financeiros de sua empresa para determinado período." (ZDANOWICZ,
2000, p.19).
Seguramente, uma boa gestão do fluxo de caixa de uma empresa é um bom
caminho para que esta transcorra as fases iniciais do ciclo de vida de forma alcançar sua
plenitude e assim permanecer.
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2.4 Considerações Finais

A revisão teórica exposta evidencia a preocupação dos estudiosos com a matéria
em questão, pois o conhecimento da informação poderá conduzir a um bom gerenciamento. A
contabilidade fornece, através de suas ferramentas o conhecimento necessário para uma boa
administração. E que os contadores se apresentem não só como formuladores dos dados, mas
principalmente como intérpretes dessas informações.
Assessorar a Area gerencial de uma empresa é um serviço diferencial que o
contador pode prestar de forma eficiente e eficaz. Assim cumprindo o papel da contabilidade
como Ciência Social.

3 ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Neste capitulo apresenta-se o resultado das entrevistas com análise das
informações e proposta de Modelo de Gestão, para avaliação de empresas no estagio inicial de
vida.
Para conhecer a realidade destas empresas foram realizadas entrevistas semiestruturadas. A escolha da empresa foi baseada na pesquisa realizada por IGARASHI (2003),
onde existiam 682 endereços eletrônicos, foram selecionadas 100 (cem) empresas
considerando aquelas que na pesquisa apontavam possuir até 50 (cinqüenta) empregados.
Primeiramente os questionários foram enviados via Internet.
Num segundo momento, foram distribuídos 30 (trinta) questionários a empresas
da Grande Florianópolis que detinham as mesmas características. Foi estabelecido um prazo
de 30 (trinta) dias para o retorno dos mesmos. Dos questionários distribuídos 22 (vinte e dois)
regressaram com respostas formando o universo da amostra utilizada para realização deste
trabalho.

3.1 Resultado das Entrevistas

Não é possível pensar em abrir uma empresa sem possuir capital inicial ou pensar
no funcionamento de uma organização onde capital de giro não exista. 0 funcionamento de
qualquer empresa só será viável com a presença do capital para que seja possível saldar os
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compromissos.
A fase inicial da empresa de pequeno porte é geralmente administrada pelo
proprietário que busca na sua aptidão a solução para os eventuais problemas. Ele não tem

tempo para analisar relatórios, e esses na maioria dos casos nem existem, ou para buscar saber
qual o capital que está Financiando o seu negócio.
As respostas obtidas nos questionários revelam a realidade das empresas
pesquisadas, conforme demonstrado neste capitulo. Ass im as figuras 2 a 9 mostram o
resultado da pesquisa.
ORDEM

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

01

Tempo no mercado

02

Motivos que levaram a escolha do ramo de 57% consideravam lucrativo
atividade

03

Número de sócios

52% possuem 1 sócio

04

Foco da empresa

81% focado em 1 segmento

32% com mais de 10 anos

Figura 2: Perfil da atividade e das empresas pesquisadas
Fonte: Dados da Pesquisa

Quanto a este grupo de questões tem-se um resultado de 32% com mais de 10
anos, e 52% possuem um único sócio A motivação da maioria foi o lucro que o
empreendimento poderia resultar, o que mais se destaca é o fato que 81% dos entrevistados
não desviaram o foco do negócio. Pode-se assim perceber que guardam ainda a paixão

motivadora, conforme a teoria de Adizes (1993).

9%

0 1 ano

0 De 1 A 3
anos
De 3 à 5
anos
DDe5â 10
anos
23%
111 Mais de 10
anos
Figura 3: Tempo de atuaçio da empresa
Fonte: Dados da Pesquisa
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Entre as empresas pesquisadas 23% possuem ente 5 e 10 anos, o perfil de

empreendedor que muitos empresários se auto denominaram na pesquisa se comprova quando
se percebe que 45% das empresas visitadas tem até 5 anos de vida.
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Figura 4: Por qual motivo foi escolhido o ramo de atividade

Fonte: Dados da Pesquisa

FE 1 Sócio
02 Sócios

45%
55%

Figura 5: ISIOnnero de sócios

Fonte: Dados da Pesquisa

Ell segmento
O Mais de 1 segmento

Figura 6: Foco do negócio

Fonte: Dados da Pesquisa
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Os gráficos das figuras 4 a 6 demonstram o perfil das empresas pesquisadas ou
seja empresas de pequeno porte, em que a figura do fundador ainda é muito presente e onde a
paixão inicial ainda se mantem já que não se desviaram do foco.
ORDEM

DESCRIÇÃO

05

Separação entre conta pcssoal e da
empresa

06

Pontos fortes da empresa

ESPECIFICAÇÃO
59% fazem separação das contas
25% apontam o atendimento c 1 l% a
qualidade dos serviços

07
08

Busca de financiamento
68% fazem pela necessidade do momento
Tipos de Controle
42% apontam o fluxo de caixa
Figura 7: Proporção de tipos de controle das empresas pesquisadas e seus pontos fortes
Fonte: Dados da Pesquisa

Na figura 7 verifica-se que a maioria separa as contas pessoais das contas da
empresa, embora exista 41% que não o fazem, o que representa um expressivo número de
empresários que cometem essa prática nociva A. saúde da empresa. Percebe-se, também, ao
analisar as respostas desta figura, que os empresários tern preocupação com o fluxo do caixa,
tendo em vista que 42% afirmam possuir controle do fluxo de caixa. Embora possuam este
controle, o utilizam apenas primariamente, já que, quando buscam financiamento, o fazem
pela necessidade de momento e não baseados em projeções de orçamento, o que pode levar a
obter empréstimos a um custo maior. No momento da pesquisa é possível enquadrar o perfil
desses empresários na teoria de Adizes (1993), quando o autor afirma que no ciclo da Infância
a organização gerencia crise a crise.
Também quanto à identi ficação dos pontos fortes da empresa é possível encontrar
característica da fase de Infância de Adizes (1993), pois, de acordo com o autor, o imperativo
é vender. Logo, o empreendedor tem essa meta como prioritária. Para vender é necessário
atender bem aos clientes e prestar bons serviços, justificando-se, assim, os 25% que apontam
como ponto forte o atendimento, e os 11% que consideram a qualidade dos serviços.

3")

O Não
O S itu

59%

Figura 8: Existe separação entre as contas da empresa e as pessoais

Fonte: dados da pesquisa

A partir desta questão foi possível verificar que entre os entrevistados existe uma

mudança de postura. Assim, 59% separam suas contas pessoais das contas da empresa.
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Figura 9: Pontos fortes considerados relevantes pelas empresas pesquisadas

Fonte: dados da pesquisa

Esta questão retrata a preocupação dos gestores, ou seja, vender para gerar caixa.
Desta forma, o bom atendimento e a qualidade são pontos de constante atenção.
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14%

Ca Necessidade do
momento
O Orçamento
anterior
1:1Nao busca

Figura 10: Base para busca de financiamento externo nas empresas
pesquisadas

Fonte: dados da pesquisa
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Figura 11: Tipos de controle utilizados pelas empresas pesquisadas
Fonte: dados da pesquisa

As figuras 10 e 11 mostram, graficamente, que, embora a maioria dos
entrevistados tenha afirmado que possuem fluxo de caixa, esse controle não esta direcionado a

um orçamento, pois 68% buscam financiamento por necessidade e não com base em um
planejamento.
ORDEM

09

DESCRIÇÃO

Escritório contábil fornece
informações úteis
Existe necessidade de outras

10

informações
Número de empregados da

ESPECIFICAÇÃO

64% não recebem informações úteis
52% necessitam muito de outras
informações

11
empresa
41% tem entre 5 e 10 empregados
Figura 12 Quadro de informações contábeis úteis e número de funcionários nas empresas
pesquisadas
Fonte: Dados da Pesquisa
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A figura 12 representa o papel da contabilidade para os empresários de pequeno
porte a que este trabalho se refere, e neste ponto é preocupante o percentual pesquisado que
responderam não receber informações úteis dos escritórios contábeis. Enquanto que 52%
apontam que, além das recebidas, necessitam de muitas outras informações, confirmando,

então, Beuren (1998), quando afi rma que as informações geradas pela contabilidade devem
dar suporte ao processo de tomada de decisão, a fim de maximizar a possibilidade de sucesso
nas diferentes fases do ciclo de vida.
Considerando o número de empregados que a maioria dos entrevistados possuem,

é possível confirmar que a pesquisa se restringiu ao seu objetivo, ou seja, procurou atingir
apenas as empresas de pequeno porte em seu estágio inicial de vida.

Não
CI Sim

Figura 13: 0 escritório contábil fornece informações úteis

Fonte: dados da pesquisa

12%

rig sim
Muito
IN Pouco

Figura 14: Necessidade de outros tipos de informações contábeis
Fonte: dados da pesquisa
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Omenos de 5
Ifilde 5 a 10
0 rnais de 10
23%

Figura 15: Número de empregados que trabalham
nas empresas pesquisadas
Fonte: dados da pesquisa

As figuras 13 a 15 representam graficamente a necessidade do pequeno
empresário em relação à contabilidade.
ORDEM

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

31% a fi rmam ser controlador e
12
Definição de perfil do empresário
centralizador
13
Quem atua como gerente
84% atuação do próprio sócio
14
Qual a formação do gerente
50% possuem o 2° grau
Figura 16: Proporção do: perfil do empresário, quem atua como gerente, e sua a formação
Fonte: Dados da Pesquisa

Em 84% das empresas consultadas quem atua como gerente é o próprio sócio, e
em muitas delas, ele é auxiliado por um membro da família. A formação acadêmica na
maioria dos casos é apenas o 2° grau.
A questão 12 trazia uma lista de oito características pia que os empresários
pudessem assinalar, revelando o seu perfil. A escolha prioritária recaiu sobre o perfil
controlador e centralizador com 31% das respostas. 0 que reafirma que não importa a idade
cronológica da empresa, na maioria tem entre 5 e 10 anos, elas ainda mantêm na organização

a personalidade altamente centralizada do fundador.
As figuras 17 a 19 apresentam, de forma gráfica e detalhada, as questões 12, 13 e
14 comentadas acima.
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13 Controlador e
Centralizador
O Incentiva participaçAo
9%
% 3%114
.
0
26%
18%

O Planejador
Dedica poucas horas
diárias

17%

o Operacional

O Empreendedor

2% 15%

o Delega autoridade e
permite autonomia

13 Liberal
Figura 17: Como você define o seu perfil
Fonte: dados da pesquisa
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Família
El Sócio
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Figura 18: Quem atua como gerente
Fonte: dados da pesquisa
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Figura 19: Qual a formação do gerente
Fonte: dados da pesquisa
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ORDEM
15
16

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Movimento contábil reflete a realidade 50% afi rmam que reflete a realidade
Tomada de decisão baseada no
67% afirmam rido se basear cm
planejamento
planejamento para tomar decisões

Relatórios utilizados para tomada de
41% utilizam o fluxo de caixa
decisão
40% utilizam para Imposto de Renda
Qual o uso pratico dos relatórios
Os demonstrativos contábeis sâo
91% não compreendem os
compreendidos
19
demonstrativos contábeis
Figura 20: Perfil do movimento contábil e dos instrumentos utilizados para tomada de decisão
Fonte: dados da pesquisa
17
18

A figura 20 sintetiza a visão dos gestores entrevistados sobre a contabilidade e o
seu uso prático. Nos gráficos demonstrados nas fi guras 21 a 25 a seguir pode-se verificar as
outras respostas obtidas. Destaca-se

o fato que 91% dos empresários afirmou não

compreender os demonstrativos contábeis.

o No
IS Sim

50%

50%

Figura 21: Movimento contábil que reflete a realidade das empresas
pesquisadas
Fonte: dados da pesquisa

O Não
Sim

Figura 22: Tomada de decisão baseada no planejamento do orçamento
a longo prazo
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Fonte: dados da pesquisa
Balanço
Patrimonial
El Controle de
Estoque
DLPA

9%

Ei DOAR

IJ DRE

23%

9 Flum de Caixa

Figura 23: Os relatórios utilizados nas empresas pesquisadas
Fonte: dados da pesquisa

Aplicações
Financiamento
El Imposto de Renda

CI Investimento
Tomada de Decisffo
Figura 24: Uso prático que se faz desses relatórios contábeis

Fonte: dados da pesquisa

O NA()
Sim

01"o

Figura 25: Proporção dos demonstrativos contábeis que são facilmente
compreendidos

Fonte: dados da pesquisa
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Verifica-se que embora o fluxo de caixa seja apontado como o relatório mais
utilizado, isso não é feito para fins gerenciais, pois 67% dos entrevistados afirmam que
utilizam os relatórios da contabilidade para financiamento e Imposto de Renda.
ORDEM

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

20

Escritório contábil fornece assessoria 90% não recebem assessoria
Principal dificuldade na gestão da
21
empresa
36% controle do giro de caixa
22
Pontos fracos da empresa
37% apontam muita concorrência
Figura 26: Proporção de: assessoria contábil, dificuldade na gestão, pontos fracos da empresa
Fonte: dados da pesquisa

Neste bloco de questões retornou-se ao papel da contabilidade no ciclo inicial de
vida das pequenas organizações, pois sendo a contabilidade parte integrante do processo de
controle pode, desta forma, buscar minimizar os infortúnios. Tendo em vista que 90% dos
empresários questionados afirmam não receberem assessoria para o entendimento dos
relatórios contábeis, com auxilio dos contadores sera possível interpretar os dados, visando
substanciar o processo de gestão, conforme orienta Crozatti (1997). Os gráficos constantes
das figuras 27 a 29 mostram mais ricamente o resultado obtido com a pesquisa.

IlY3b

o Não
()Sim

90%

Figura 27: 0 escritório fornece assessoria na análise dos relatórios
Fonte: dados da pesquisa
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O Controle de

16%

estoque

18%

o Controle de
funcionário

8%

III Controle do
fluxo de caixa
O Controle do

36%
22%

giro de caixa
O Falta de
Capital de Giro

Figura 28: As principais dificuldades apontadas na gestão das empresas
pesquisadas

Fonte: dados da pesquisa
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Figura 29: Pontos fracos apontados pelas empresas pesquisadas
Fonte: dados da pesquisa

O gráfico da figura 29 retorna à questão da preocupação principal dos

empresários, que é administrar crise a crise, fato característico do ciclo de crescimento
chamado de lnfãncia por Adizes (1993).
N°

DESCRICAO

ESPECIFICAÇÃO

Instrumento utilizado para planejamento 40% utilizam a sensibilidade
comercial
24 Controle feito na empresa
43% fluxo de caixa
25 Area da empresa que mais preocupa
34% área financeira
23

26

Característica que melhor define o
empreendimento

21% afirmam que os documentos
contábeis ajudam a conseguir créditos

27 Principal motivo que levou ao
encerramento das atividades
60% falta de controle financeiro
Figura 30: Proporção de: instrumento utilizado para o planejamento, e do controle financeiro
Fonte: dados da pesquisa
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As respostas obtidas evidenciam a necessidade de se praticar o atual papel da
contabilidade, que 6, segundo Beurem (1998), gerar informações que dêem sustentabilidade
ao processo de tomada de decisão. Setenta e sete por cento dos entrevistados responderam que
em sua empresa fazem o controle do fluxo de caixa, mas quando foram questionados sobre
qual instrumento utilizavam para o planejamento, 40% dos empresários responderam que sua
sensibilidade comercial era o principal para o planejamento. Percebe-se, assim, a contradição
existente entre o verdadeiro objetivo do fluxo de caixa e sua utilização na pi -Mica, visto que
ele permite ao gestor planejar, organizar e controlar os recursos financeiros, de acordo com
Zdanowicz (2000) e, no entanto, constata-se a sua subutilização, servindo apenas para um
controle diário.
A questão 27 retrata a pergunta feita a empresários que já encerram suas
atividades: destes, 60% concluíram que o principal motivo que os levaram a essa atitude foi a
falta de controle financeiro. Faltou a eles orçarem suas receitas e despesas, faltou a orientação
técnica para o bom uso dos instrumentos contábeis.
Os gráficos constantes nas figuras 31 a 35 mostram de forma detalhada o
constante na figura 30 acima.

Pesquisa de mercado
El Posicionamento dos
concorrentes
E Relatórios contábeis

O Sensibilidade
comercial
Figura 31: Instrument os utilizados para o planejamento das empresas
pesquisadas
Fonte: dados da pesquisa
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Figura 32: Controles feitos nas empresas pesquisadas
Fonte: dados da pesquisa

o Estoque
El Financeira
112 Fiscal
▪ Pessoal

Figura 33: Áreas da empresa que mais preocupa os empresários
Fonte: dados da pesquisa
Et Busca ajuda
SB3RAE
o Empresa c/ acesso a
créditos
9%

L3 Sem problemas de
capital de giro
ID Ocorreu inovações
tecnolOgicas

/28cY0

o Doctos. Contáb
facilita créditos
▪ Doctos. Contab.
auxiliam decisões
o Empreg. com curso
de aperfeiçoamento
o Prego

Figura 34: Características que definem os negócios

Fonte: dados da pesquisa

43

O falta de controle

financeiro
El falta de inf do

contador

In Contas

pessoas

e

empresas
misturadas

Figura 35: Em atividades encerradas quais os principais motivos apontados

Fonte: dados da pesquisa

Neste conjunto de questões verificou-se que a maioria dos entrevistados não
utiliza o potencial contábil para a tomada de decisões, relegando à contabilidade apenas o
papel de atender às legislações.

3.2 Análise das Informações

O cenário econômico é cada vez mais instável e as organizações devem se
adaptar. Somente reagindo rapidamente, e até antecipadamente, é que as empresas tell()
aumento das chances de operar com sucesso.
Por apresentar, em várias questões, exemplificando as de nUmeros 25 e 27,
problemas relacionados a controle financeiro faz-se um estudo sobre esta problemática.
Para uma empresa em seu estágio inicial de vida, contratar um consultor
financeiro, ou um gerente financeiro talvez seja inviável, porém todas as empresas deverão,
por meta, ter ao seu dispor um profissional da Area contábil. Este poderá assessorar o
proprietário na elaboração de um controle financeiro que permita de forma rápida e simples
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administrar os recursos disponíveis.
O orçamento pode ser um instrumento indispensável ao bom controle das
atividades da organização. Com ele os gestores buscam aplicar os recursos na execução dos
objetivos da empresa, antecipar-se aos problemas e tomar atitudes corretivas. Deve-se
destacar que o orçamento não é rígido a ponto de engessar uma administração e sim trata-se
de um recurso auxiliador.
Neste estudo mostra-se, então, o orçamento financeiro, pois este possibilita
reduzir o ciclo de caixa, aumentando a liquidez, através das seguintes ações:
a) Retardar o pagamento das duplicatas, sem prejudicar o crédito da empresa;
b) Girar os estoques com maior rapidez, sem provocar problemas operacionais;
c) Antecipar os recebimentos.
Conforme Resnik (1990, p. 270) o fluxo de caixa é fundamental no orçamento.
Para ele todas as empresas inexperientes ou com caixa baixo deveriam implantá-lo.
Para Zdanowicz (2000, p.23) "Fluxo de caixa é o instrumento que relaciona o
futuro conjunto de ingressos e de desembolsos de recursos financeiros pela empresa em
determinado período". De acordo com o autor, se o fluxo de caixa for elaborado para curto
prazo servirá para controlar o capital de giro, e se for projetado para longo prazo atenderá as
necessidades para fins de investimento.
De forma sintetizada pode-se resumir o fluxo de caixa conforme figura 36
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Figura 36: Fluxo financeiro de uma empresa
Fonte: Zclanowicz (2000)

0 fluxo de caixa, de acordo com Zda.nowicz (2000, p.41), tem alguns objetivos
básicos, entre os quais destaca-se:

- facilitar a análise e o cálculo na seleção das linhas de crédito a serem obtidas junto
as instituições;
- Programar os ingressos e os desembolsos de caixa, de forma criteriosa, permitindo
determinar o período em que deverá ocorrer carência de recursos e o montante;
- Permitir o planejamento dos desembolsos de acordo com as disponibilidades de
caixa, evitando-se o acúmulo e compromissos vultosos em época de pouco encaixe;
Determinar quanto de recursos próprios a empresa dispõe cm dado periodo, c
aplicá-los de forma mais rentável possível, bem como analisar os recursos de
terceiros que satisfaçam as necessidades da empresa;
- Desenvolver o uso eficiente e racional do disponível.

necessário que a empresa possua uma política de prazos de recebimento
adequada à de prazos de pagamento, e ao controlar seu fluxo de caixa tell grandes chances de
praticar essas políticas de forma saudável para a organização. É apropriado destacar que não é

só o controle do fluxo de caixa que determinará a liquidez da empresa, porém esse é de
grande importância, sendo, muitas vezes, relegado a segundo plano.
Convém que a contabilidade, por meio dos contadores, possa auxiliar o
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empreendedor no controle do fluxo de caixa e dos estoques, pois essas são as portas por onde
a empresa perde muito capital. Embora o controle dos estoques seja oneroso existe o beneficio
de que estoques bem controlados evitarão perdas, e, conseqüentemente, desembolsos
desnecessários do caixa. Este trabalho se concentrará apenas na situação financeira das
empresas, logo o controle dos estoques não sera trabalhado, já que não faz parte do objetivo
deste.
Sendo o Fluxo de Caixa um importante instrumento de gerenciamento financeiro,
principalmente para as pequenas organizações, as empresas deveriam utilizá-lo como
ferramenta para tomada de decisões em todos os níveis de crescimento da empresa.
Como modelo de fluxo de caixa o proposto na figura 37 é abrangente, permitindo
a inclusão de outros dados, conforme a necessidade da empresa. Cabe ressaltar que a
organização deve incluir no fluxo todos os valores a receber ou a pagar.
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MODELO DE FLUXO DE CAIXA
MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAIS
ITENS
1 INGRESSOS
1.1 - Vendas A Vista
1.1.1 - Vendas A Prazo
1.2 - Integralização de Capital
-

1.3 - Financiamentos/externos
1.4 - Vendas de Ações

TOTAL DE INGRESSSOS
2- DESEMBOLSOS
2.1 - Pagamento de Salários
2.2 - Compra Material A Vista
2.2.1 - Compra Material A Prazo
2.3 - Serviços de Terceiros
2.4 - Despesas Gerais
2.5 - Pagamento de Obras
2.6 - Compra de Equipamentos
2.7 - Pgto. de Financiamentos
2.8 - Despesas Financeiras
3- TOTAL DE DESEMBOLSOS
4- VARIAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA
5- SALDO INICIAL DE CAIXA
6- SALDO MÍNIMO DE CAIXA
6- SALDO FINAL DE CAIXA
7- EXCESSO/DEFICT DE CAIXA

Figura 37: Modelo de Fluxo de Caixa
Fonte: Adaptado de Material de aula de Adrninstr. Financ. Aplicada à Contabilidade do Curso de Ciência
Contábeis da UFSC

O fluxo de caixa quando projetado define parâmetros que vão nortear o

desempenho da empresa. Define a forma como a empresa pretende financiar suas atividades,
faz com que o gestor saiba qual a fonte de recurso esta financiando suas operações, saberá
ainda essa fonte é a mais vantajosa para a organização. Possibilitará anteceder as necessidades
de recursos e assim poderá buscar no mercado unia instituição financeira mais adequada.
preciso destacar que ao gerenciar utilizando como ferramenta o fluxo de caixa o
empresário não deve burocratizar demais suas operações para não engessar suas atividades, o

detalhamento excessivo do fluxo pode levar ao não entendimento e conseqüentemente a não
análise e ao abandono da pratica.
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3.3 Proposta de Modelo de Gestão

A fim de entender as empresas e proporcionar a elas este conhecimento sugerido
por Adizes (1993), apresenta-se a Figura 38, para aplicação em um estudo de caso, mostrado
no capitulo quatro.
Planejamento e
Comprom isso

Manutenção
do Controle

Etapa I
NAMORO

Não
Ação de Convencimento

Sim
Tornada de Decisão
Etapa 2
INFÂNCIA
Geraglo de Caixa

rtunidade de

Nericio
Adaptação do Fluxo de
Caixa

Renascimento

Etapa 3
TOCA-TOCA

Etapa 4
ADOLESCÊNCIA

Equilibrio

DAN 5
PLENITUDE
Auto Controle

Figura 38: Proposta de modelo de gestão para avaliação de empresas no estágio inicial de
vida

Fonte: adaptado de Adizes (1993)

Esta proposta é composta de 5 etapas. A primeira se refere ao ciclo de vida
chamado pelo autor de Namoro, a partir do momenta que a organização está formalmente
constituída com a tomada de decisão a empresa ultrapassa essa fase alcançando a Infância —
Etapa 2. Ao se entrevistar o gestor de uma empresa é possível identificar este ciclo e então
atuar de forma a antecipar-se aos problemas a fim de conseguir obter vantagens competitivas

49

para a empresa.
Ao se superar as crises do dia a dia, quando a preocupação não é apenas vender, e
o empresário começar a sentir a arrogância natural dessa fase, o contador poderá também
auxiliar o empresário a identificar em qual momento está sua empresa representada, através
da Etapa 3, chamada de Toca-toca. Superá-la e conseguir alcançar a Etapa 4 - Adolescência
significa que a organização já começa a traçar seus caminhos de forma mais independente do
fundador. Também nesse instante uma assessoria profissional poderá auxiliar o gestor a
superar a crise de independência da empresa.
Finalmente, ultrapassado o período de conflitos entre novas e antigas gerações
dentro da empresa, esta estará pronta a atingir a quinta e promissora Etapa, não significando
que poderá dispensar a assessoria contábil que auxiliou a atingir o sucesso.
0 modelo proposto na figura 38 é uma forma pratica de visualizar as fases por
onde passa uma empresa.

4 ESTUDO DE CASO

Neste capitulo tem-se um breve histórico da empresa com as suas
particularidades. Após no item 4.2 será mostrado as vantagens e desvantagens desta proposta
de modelo. Convém destacar que a proprietária da empresa aqui estudada autorizou a
divulgação do nome do colégio.

4.1 Breve Histórico

Em 1984, foi inaugurado o colégio que, na época, não foi legalizado e apenas
funcionava como jardim de infância. Pertencia à irmã da atual proprietária, embora, na
prática, o colégio fosse de propriedade e responsabilidade da família. Em 05/03/1985 a
instituição foi legalizada e foi registrada como firma individual.
Em 02/01/1993 a atual proprietária assumiu a escola juntamente com sua mãe,
sendo que sua experiência era na Area administrativa: Para melhor entender os procedimentos
da Area de educação, ela então resolveu se preparar cursando a faculdade de pedagogia.
No ano de 1997 a empresa passa por um processo, implantando da la a 4' séries.
Sua razão social foi alterada para "Escola ,k Nova Dimensão". De acordo com a proprietária a
crase no nome estava relacionada a idéia de educar para uma nova dimensão.
No período de 1999 a 2000 pensou em encerrar as atividades com o falecimento
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da mãe e com a política praticada pelo poder público em relação à cobrança de impostos, mas
motivada pela determinação e pela implantação do Sistema SIMPLES decidiu continuar, pois
agora 25% da carga tributária seria poupada e retornaria a escola possibilitando novos
investimentos.
No ano de 2001 respondendo seus próprios anseios e aos dos alunos que queriam
permanecer no colégio implantou o ensino da 5' a 8' séries. Adquiriu também todas as cotas
da sociedade.
Hoje o colégio esta sendo reescrito com a implantação de um novo Projeto
Politico Pedagógico que objetiva promover além da educação proposta pelo Ministério da
Educação a "Educação para Paz" que visa a formação do Ser.
Tem como Missão, segundo Silva (2005) 1 "Produzir conhecimento com
qualidade, de forma comprometida, responsável, organizada

e eficiente. Buscando a

satisfação de nossos clientes internos e externos, e principalmente, propiciar ao aluno um
ambiente agradável e harmonioso."
Assim verifica-se que essa Instituição tem interesse não s6 na geração de caixa,
como também em bem estar dos clientes internos e externos. Já possui uma missão buscando
atingir novos objetivos.

I

SILVA. Miriam Sue li da: proprie4ria da Escola

A Nova Dimensào.
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4.2 Aplicação da Proposta do Modelo de Gestão

Ao aplicar o modelo de gestão proposto na figura 38 verificou-se que a empresária
em questão guarda, ainda, a paixão inicial do ciclo do namoro, embora sua empresa esteja em
estagio de vida mais avançado. De acordo com Adizes (1993) esta paixão não pode e não
deve acabar, pois é ela que permite o crescimento.
Quanto aos problemas de caixa, que são características da fase da infancia, a
empresária apesar de ter tomado empréstimos para algumas inovações tecnológicas e para a
ampliação da empresa, o fez cautelosamente, ou seja, não tomou empréstimos à curto prazo
para beneficios a longo prazo. Segundo ela, o crescimento ocorreu dentro das reais
possibilidades.
Seu fluxo de caixa é feito visando ao controle mensal. Não há aplicação deste
recurso contábil objetivando previsão orçamentária a longo prazo.
0 estabelecimento possui um sistema de regras e diretrizes implantadas na area
administrativa, com manuais que foram sendo confeccionados conforme a necessidade, mas
na área pedagógica ainda percebe-se certa centralização na figura da proprietária.
Existem elementos característicos da fase do ciclo de vida chamado Adolescência,
Etapa 4, como por exemplo, o renascimento que a proprietária deseja para a organização com
a implantação do novo Plano Politico Pedagógico, a tentativa de descentralizar na área
pedagógica, a nova geração tentando estabelecer sua marca.
Percebe-se que a Instituição ainda está ligada à figura do fundador, mas a
delegação de autoridade já se faz presente, pois o colégio tem dois pedagogos contratados
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para assumir funções antes exclusivas da empresária. E notório que, embora a empresária
queira dar mais autonomia, ao mesmo tempo alega que, sem a sua figura, a escola "perderia
uma perna".
Todas as características verificadas no momento atual comprovam que a
organização esta na fase da Adolescência, mas corn muita vontade de ultrapassá-la.
Observe-se, ainda que, para chegar à Plenitude — Etapa 5, a Instituição necessita
contar com a assessoria de um contador que promova a criação de sistemas de controle
orçamentário, apuração dos custos e calculo das mensalidades, ou seja, a instituição necessita
de um contador que faça uso das ferramentas da contabilidade gerencial, que permitam urn
crescimento cercado de cuidados financeiros, imprescindíveis para garantir a longevidade.
Em entrevista a proprietária informou que o apoio que atualmente recebe nesta
área é pequeno, motivo pelo qual seu filho realiza o curso de Ciências Contábeis a fim de
suprir essa carência. Isso, mais uma vez, retrata o que foi mencionado no capitulo 3,
especificamente nas figuras 12 e 13, onde se constata que 64% das empresas não recebem
informações úteis dos escritórios contábeis.
Com este estudo de caso e aplicação do modelo observa-se a deficiência
administrativa da empresa. Este assunto é descrito no item 4.3.
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4.3 Vantagens e Desvantagens da Proposta do Modelo de Gestão

A aplicação deste modelo trará vantagens e desvantagens conforme a utilização.
Assim, os beneficios serão sentidos à medida que se buscar coordenar seu uso com a
contabilidade gerencial.

4.3.1 Vantagens

•

Possibilitar ao contador identificar de forma ágil o estagio do ciclo de vida
em que se encontra a empresa analisada, podendo desta forma tomar atitudes
que possibilitem minimizar os riscos típicos de cada fase;

•

Possibilitar o entendimento do próprio empresário do estagio de vida de sua
empresa, fazendo-o compreender a necessidade da antecipação aos
problemas, através do orçamento, do planejamento e de uma aplicação ampla
do fluxo de caixa;

•

Fornecer ao gestor uma vi são ampla de sua organização — passado, presente e
futuro;

•

Provocar o entendimento de que os problemas que ele porventura estiver ou
vier a atravessar não são exclusividade de sua empresa, e que, dispondo de
uma assessoria contábil, a organização terá maiores oportunidades de
alcançar o sucesso;

•

A aplicação deste modelo facilita a percepção do custo/beneficio de urn
trabalho especializado na área contábil.
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4.3.2 Desvantagens
•

0 uso do modelo, de forma rígida, poderá engessar a administração;

•

A aplicação do modelo por profissionais não especializados poderá causar a
perda de espaço para a criatividade e autonomia tanto do empresário quanto
dos empregados;

•

A falta de atenção quanto As característica e a história da empresa fará com
que a identificação do ciclo seja errônea;
necessário para o bom uso deste modelo que a assessoria contábil e o

empreendedor estejam em plena sintonia e acordo. Aplicando o modelo e concluindo que há
necessidade de mudanças administrativas ou operacionais, elas deverão ser postas em prática
de forma harmoniosa. Também a aplicação do modelo sugere a antecipação dos problemas e
busca das soluções por todos da equipe.

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES

A realização da pesquisa de campo foi fundamental ao desenvolvimento deste
trabalho, pois facilitou o entendimento sobre a visão que alguns gestores possuem da
contabilidade.
O trabalho de campo permitiu, ainda, verificar que muitos gestores, para a tomada
de decisão, não recorrem aos relatórios contábeis, buscando na sensibilidade comercial ou na
posição da concorrência argumentos que justifiquem as decisões.

5.1 Quanto à Questão Problema

A questão problema deste trabalho: "Quais subsídios os contadores podem
fornecer e que as empresas necessitam para maximizar o sucesso nas fases iniciais do ciclo de
vida e permanecer no mercado?", passa a ser assim respondida:
Entre os empresários que encerraram suas atividades, 60% afirmaram que a falta
de controle financeiro foi a causa do insucesso. A falta de informações da contabilidade e a
ocorrência de contas pessoais misturadas a contas da empresa também foram apontadas como
motivos.
Instrumentos contábeis como o Fluxo de Caixa são relegados A posição de meros
controladores do caixa diário, no máximo mensal. Outro instrumento contábil subutilizado foi
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o orçamento a longo prazo. Dentre os gestores entrevistados, 79% dos gestores entrevistados
procuravam financiamento por uma necessidade do momento, e quando questionados sobre
qual instrumento utilizavam para o planejamento, 40% responderam que baseavam suas
decisões na sensibilidade comercial contra apenas 12 % que afirmaram utilizar como base os
relatórios contábeis.
Constatou-se que a figura do contador para esses empresários de pequeno porte so
tem a função de cumprir a legislação. Na percepção desses empresários, a contabilidade não é
nada mais que mero instrumento de controle fiscal, pois a eles não é dada a visão gerencial
que as ciências contábeis possuem.

5.2 Quanto aos Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é analisar o papel da contabilidade nas pequenas
empresas em seu estagio inicial de vida.
A contabilidade é parte integrante do processo de controle, buscando minimizar os
infortúnios. 0 contador é o profissional que pode assessorar e que mais perto está desses
empresários.
Diferentemente dos grandes empresários, os de pequeno porte não têm acesso a
profissionais que prestam assessoria especializada. Assim, cabe ao contador verificar a
necessidade e o anseio dos seus clientes e então prestar um serviço diferenciado, fornecendo,
além dos relatórios previstos em lei, outros que possibilitarão uma melhor visão do negócio
Cabe, também, auxiliar o gestor no entendimento desses relatórios
Ao utilizar o modelo proposto neste trabalho verificou-se a facilidade de entender
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o ciclo de vida em que se encontra a empresa, logo também será possível anteceder os
problemas que a empresa estará incorrendo, e desta forma, anteceder ações para diminuir os
riscos. E necessário que os contadores dêem mais atenção a esse seguimento, auxiliando com
todo potencial que a contabilidade possui, possibilitando assim um maior e melhor
reconhecimento da profissão.

5.3 Quanto a Sugestões para Futuros Trabalhos

Este trabalho não esgota o tema, podendo e devendo merecer outros estudos que
sirvam para conscientizar a classe contábil da necessidade de se prestar um serviço
diferenciado A pequena organização, tendo em vista que esta gera postos de trabalho,
movimentando a economia. Pesquisar temas que possibilitem destacar a importância do
contador para as pequenas organizações deve ser uma preocupação constante. Outro assunto
que no decorrer deste trabalho tomou lugar central nas entrevistas realizadas

e que é

merecedor de um estudo é a relação positiva que existe entre determinada forma de cobrança
de impostos e o crescimento da pequena organização.
Realizar um estudo, aplicando o modelo proposto neste trabalho, com empresas de
ramos de atividade diferentes, verificando as diferenças encontradas nas etapas sugeridas fica
como sugestão para futuros trabalhos.
E vasto o universo para pesquisa voltada a beneficiar as pequenas empresas, basta
ao estudante visualizar nelas o potencial econômico que possuem.
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APÊNDICE A — Instrumento de análise com gestores de empresas de pequeno porte

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Roteiro de questões:

1 — HA quanto tempo está no mercado?
Q 1 ano ( ) De 5 a 10 anos

( ) De 1 a3 anos ( ) Mais de 10 anos
( )De 3 a 5 anos
2 - Quais motivos o levaram a escolher este ramo de atividade?
( ) Já possuía experiência anterior
( ) Considerava lucrativo
( ) Não havia concorrência representativa
( ) Herança
( ) Outros

3 - Qual o número de sócios?

4 — Seu negócio está focado somente num segmento do mercado, ou você procura atuar em
diferentes Areas?
( ) Focado em 1 segmento ( ) Focado em mais de 1 segmento
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5 - Existe separação entre as contas a pagar da empresa e as contas a pagar pessoais?
0 Sim 0 Não

6 - Identifique os pontos fortes de sua empresa:
( ) Controle na qualidade dos serviços ( ) Controle de estoque
( ) Treinamento para os empregados

( )Bom atendimento

( ) Controle do fluxo de caixa

( ) Boa localização

( ) Ser o único na localidade a prestar os serviços
( )Outros. Qual

7— Quando foi necessário buscar financiamento externo (Bancos ou Fornecedores) voa o fez
baseado num orçamento anterior ou baseado na necessidade do momento?

( ) Orçamento anterior

( ) Necessidade do momento

8 - Quais os tipos de controle a empresa possui?
( ) Controle de Estoque
( ) Controle de Fluxo de Caixa
( ) Controle Índice de Liquidez
( ) Controle Índice de Endividamento
( ) Controle de Recursos Humanos
( )Outros. Qual

9 - O escritório contábil fornece informações úteis?
)Sim

Não
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10 - Além das informações fornecidas pelo escritório existe a necessidade de outros tipos de
informações?
( ) Sim

( ) Muito

()Não

( ) Pouco

11 - Quantos funcionários trabalham na empresa'?

12 — Como você define o seu perfil?
( ) Empreendedor

( ) Liberal

( ) Operacional

( ) Controlador

( ) Organizado

( ) Delega autoridade

( ) Permite autonomia ( ) Centralizador
( ) Aceita sugestão

( ) Planejador

( ) Aceita sugestão, mas não as analisa

( )Não gosta que outras pessoas opinem na parte operacional de sua empresa
( ) Incentiva a participação dos empregados
( ) Faz previsão de receitas e despesas
( ) Dedica poucas horas diárias a empresa

13 - Quem atua como gerente?
( ) Sócio

( ) Terceiro ( ) Membro da Família

14 — Qual a formação do gerente?
( ) 1° Grau

( ) Técnico

( ) 2° Grau

( ) Curso Superior
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15 — 0 movimento encaminhado pelo escritório contábil reflete a realidade da empresa?

( ) Sim

( ) Não

16 — Em algum momento a tomada de decisão foi baseada no planejamento do orçamento a
longo prazo?
( ) Sim ( ) Não

17 — Caso sim, quais os relatórios são utilizados?
( ) Demonstração dos Resultados do Exercício
( ) Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados
( ) Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos
( ) FLUXO DE CAIXA
( ) CONTROLE DE ESTOQUE
( ) BALANÇO PATRIMONIAL

18 — Qual o uso pratico que se faz desses relatórios?
( ) Imposto de Renda
( ) Financiamento
( ) Tomada de Decisão
( ) Investimento
( ) Aplicações
( ) Outros

19— Os demonstrativos encaminhados pelo escritório contábil são facilmente compreendidos?
( ) Sim

( )Não
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20 — Caso não, o escritório fornece assessoria neste sentido?
( ) Sim

( ) Mao

21 - Qual a principal dificuldade na gestão da empresa?
( ) Controle do fluxo de caixa
( ) Controle do giro de caixa
( ) Controle de funcionário
( ) Controle de estoque
( ) Falta de Capital de Giro

22 — Você sabe quais os fracos de sua empresa?
( ) Boa localização

( ) Possuir muitos concorrentes

( ) Treinamento para os empregados

( ) Bom atendimento

( ) Controle na qualidade dos serviços ( ) Falta de controle de estoque
( ) Controle dos pagamentos e recebimentos
23 — Qual o instrumento que é utilizado para o planejamento?
( ) Sensibilidade comercial

( ) Assessoria profissional

( ) Relatórios contábeis

( ) Pesquisa de mercado

( ) Posicionamento dos concorrentes

24 — Qual o controle que é feito na sua empresa?

25 — Qual a Area da sua empresa que mais lhe preocupa?
( ) Pessoal

( ) Financeira
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( ) Estoque

( ) Fiscal

26 - Assinale quais as características que melhor definem seu negócio
( ) empresa com fácil acesso aos créditos das instituições
( ) busca ajuda do SEBRAE sempre que necessário
( ) seus funcionários têm curso de aperfeiçoamento
( ) os documentos fornecidos pela contabilidade ajudam a conseguir créditos
( ) os documentos fornecidos pela contabilidade ajudam na tomada de decisões
( ) ocorreram algumas inovações tecnológicas
( ) não ha problemas de capital de giro

27 — Se você já encerrou suas atividades, quais os principais motivos que o encaminharam
para isso?
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APÊNDICE B. Tabulação dos Dados dos Que.stIonanos

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Total

1 — Hit quanto tempo esta no inercado?
-

1

lano

De I ii 3 anos
De 3 ii 5 anos
De 5 a I 0 anos
Mais de ID anos
, 2 Quais motivos o levaram a escolher este
ramo de atividade?

1

1

1

1

1

2

1

1

1

4
4
5
7

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

-

Considerava lucrativo
Herança
Possue experiência anterior
Sem concoirência
Trabalhar cm casa
3

-

_
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

1
1

1

2

1

1

Qual o mimero de socios?

1 Sócio
2 Sócios
3 Sócios

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

I segmento
Mais de I semento
5 - Existe separação entre as contas a pagar
da empresa e as contas a pagar pessoais?

11
9

1
-

3 ou mais sócios
4 — Seu negócio esta focado somente num
semento do mercado, ou você procura atuar
em diferentes areas?

Não
Sim

1

1

1

1
-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

11

1
1

1
1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

17
4

1

13

9
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6 - Identi fi que os pontos fortes de sua
empresa:
Boa localizaçâo
Bom atendimento
Controle de estoque
Controle do fluxo de caixa
Controle na qualidade dos serviços
Único na localidade coin o serviço
Treinamento para os empregados
Politica RH
Caixa diário
7 — Quando foi necessário buscar
financiamento externo (Bancos ou
Fornecedores) você o fez baseado num
orçamento anterior ou baseado na
necessidade do momento?

_
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10
18
6
8
16
2
9
2
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

_
Nexessidade do momento

1

1

1

1

1
1

1

Orçamento anterior

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

3

8 - Quais os tipos de controle a empresa
possui?
Oantrole Estoque
Cte trole Fluxo Caixa
Goatrole RH
Controle Endividamento
iddice Liquidez
(ladros. Qual?

4

1

1

1

Mo busca

1

1

_
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

11
17
7

1
1

3
2

1

1

1
_

9- 0 escritório contábil fornece informações
úteis?

Nto

&mn

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

14

1
1

8
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10 - Além das informay8es fornecidas pelo
escritório existe a necessidade de outros
tipos de informac8es?
Não

-

1

1

Sim

1

Muito

1

1

1

1

1

1
1

Pouco

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

9

13

1

11 - Quantos funcionários trabalham na
empresa?
menos de 5
de5a10
mais de 10

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

8
9

1

1

1

5

1

13

12 — Como você define o seu perfil?
Aceita sugestão
Aceita sugestão, mas não as analisa
Centralizador

1
1
1

1

Controlador
Dedica poucas horas diárias a empresa
Delega autoridade
Empreendedor
Faz previsão de receitas e despesas
Incentiva a participação dos empregados

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

Liberal

Não gosta que outras pessoas opinem na pant.
Operacional
1 Organizado
Permite autonomia
Planejador

1

1
1

1

1
A

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

8

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

7

4
1

1
1

1
1

2
4
13
10

1
1

1
1

12

1

8

1

9 1
7
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OBSERVAÇÃO: Dados agrupados para
facilitar confecção do gráfico
Controlador e Centralizador - 31

Incentiva participação - 20
Planejador - 18
Dedica poucas horas diárias - 2
Operacional - 12
Empreendedor - 22

Delega autoridade e permite autonomia - 11
Liberal - 4

13 - Quem atua como gerente?
Membro da Família
Sócio
Terceiro
14 — Qual formação do gerente?
I° Grau
2° Grau
Curso Técnico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
-

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

Superior

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
12
3
8

1
1

15 — 0 movimento encaminhado pelo
escritório contábil reflete a realidade da
empresa?

_

1

Não

Sim

4
21

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

11
11

1

16 — Em algum momento a tornada de
decisão foi baseada no planejamento do
orçamento a longo prazo?
_
Não

Sim

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

1

7
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17 — Caso sim, quais os relatórios são
utilizados?
Balanço Patrimonial
Controle de Estoque

1

DI,PA
DOAR
PDRE
Fluxo de Caixa

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

2
2
2
2
5
9

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

18— Qual o uso pratico que se luz desses

relatórios?
Aplicações
Financiamento
Imposto de Renda

_
1

1

1

1

Investimento
Twnada de Decisão

r

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

.1i
1

1

1
1
1
1
_

utros

19

—

4
11
18
4
8

1

1
1
1

Os demonstrativos encaminhados pelo

escritório contábil são facilmente
compreendidos?
1

Não

1

1

1

1

20

—

Não
Sim

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20
2

1

1

1

Sim
Caso não, o escritório fornece assessoria
neste sentido?

_
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

18
2

7")

2 I - Qual a principal dificuldade na gestiio
da empresa?
Controle de estoque
Controle de funcionário
Controle do fluxo de caixa
Controle do giro de caixa
Falta de Capital de Giro
22 - Você sabe quais os fracos de sua
empresa?
Boa localização
Bom atendimento
Controle dos pagtos/recebtos
Controle qualidade
Sem controle de estoque
Possuir muitos concorrentes
Treinamento de =pi egados

_
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

4
11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

17
8

1
_

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

i

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

23 - Qual o instrumento que é utilizado para
o planejamento?
Assessoria profissional
Pesquisa de mercado
Posicionamento dos concorrentes
Relatórios contábeis
Sensibilidade comercial

_
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

7
5
17

1

24 - Qual o controle que 6. feito na sua
empresa?
Controle Estoque
Controle Fluxo Caixa
Controle RH
Controle Endividamento
indice Liquidez

9
1
6
2
5
16
6

_
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

11
17
7
3
2
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—
25 — Qual a area da sua empresa que mais
lhe preocupa'?
listoque
Financeira
Fiscal

_

1
1
1

Pessoal

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

6

1
1

1

1
1

16

15

26 - Assinale quais as características melhor
definem seu negócio
Busca ajuda SEBRAF,
Empresa c/ acesso a créditos
Sem problemas de capital de giro
Ocorreu inovações tecnológicas
Doctos. Contab. facilita créditos
Doctos. Contdb. auxiliam decisões
Empreg. com curso de aperfeiçoamento
Preço
Variedade de mercadorias
falta de controle

_
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

Contas pessoas e empresas misturadas

2
3

1
1

1

1

10
7
4
4
1
1

1
1

1
1
1

27 — Se você já encerrou suas atividades,
quais os principais motivos que o
encaminharam para isso'?
falta de controle financeiro
falta de inf do contador

10

1

_

1

1

1
1

1

3
1

1

