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RESUMO
VIEIRA, Myrian Besen. Proposta de controles operacionais e estratégicos para
uma empresa de pequeno porte do ramo de materiais de construção. 2006, 62
p. Monografia do Curso de Bacharel em Ciências Contábeis, Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis. 2006.

O usuário atual da contabilidade tem descoberto a importância das informações
contábeis, e o profissional contábil como agente ativo na organização, vem trazer
elementos que despertam ânimo ao processo de tomada de decisões. Baseado
neste fator nasceu o desejo de apresentar uma contribuição contábil que venha a
acrescentar valor ao sistema de gestão de uma organização de pequeno porte do
ramo de materiais de construção, e fazer um adendo apresentando um breve
histórico da contabilidade e sua aplicabilidade no mercado. 0 produto final desta
pesquisa é uma proposta de controles operacionais e estratégicos detectados como
necessários para acrescentar ao sistema de gestão já existente, proposta
especifica para a empresa de referência. A proposta visa facilitar os processos de
forma que devidamente monitorados venham assegurar vantagens competitivas
que resultem na otimização e no grau de eficácia da empresa. As áreas que
demonstraram precisar de maior atenção foram a de logística, estoques e estratégia
comercial.

Palavras-chave: Gestão. Controle operacional. Controle estratégico.

ABSTRACT
VIEIRA, Myrian Besen. Proposal of operational and strategical controls for a
small business company of the branch of construction materials. 2006, 62 p.
Monograph in the Course of Bachelor in Countable Sciences, Federal University of
Santa Catarina, Florianópolis. 2006.

The current user of the accounting has discovered the importance of the countable
information, and the countable professional as active agent in the organization, that
comes to bring elements that make the process of taking decisions easier. Based on
this factor the intention has developed to present a countable contribution that
comes to add value to the system of management of an organization of small
transport of the branch of construction materials, and to make an addend presenting
a historical briefing of the accounting and its applicability in the market. The final
product of this research is a proposal of detected operational and strategical controls
as necessary to add to the system of existing management already, proposal
specific for the reference company. The proposal aims at to facilitate the form
processes that duly monitored come to assure competitive advantages that result in
the best use and the degree of effectiveness of the company. The areas that had
demonstrated to need bigger attention had been of logistic, supplies and commercial
strategy.
Key- words: Management. Operational control. Strategical control.
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I INTRODUÇÃO

"Ciência

é

saber, tecnologia fazer,

e

pesquisa é a busca do desconhecido."
Jacques Marcovitch

No mundo contemporâneo a informação tem uma velocidade surpreendente
tendo em vista

o desenvolvimento da tecnologia. Cada vez mais ágil e

transformadora, a tecnologia vem trazendo inúmeras mudanças para a sociedade.
dentre estas mudanças está a economia que vem se globalizando e alterando o
conceito tanto do consumidor quanto do empresário. Estas transformações
impactam as empresas no que tange aos seus planejamentos, contextos e forma de
trabalho, colocando-as em constante adaptação as novas realidades do mercado,
muitas vezes exigindo que elas modi fiquem sua postura de trabalho.
Têm-se abordado a importância da micro e pequena empresa no cenário
econômico da sociedade. Para atender as exigências trazidas por um mercado
competitivo, as empresas precisam adaptar-se as transformações econômicas e as
exigências do consumidor. Seria utopia pensar que esta adaptação se faz
automaticamente. A pequena empresa convive dia-a-dia com a escassez de
recursos, sejam eles de capital, físico ou humano. No entanto para manter-se no
mercado elas necessitam de uma postura de gestão diferenciada.
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.

O gestor da pequena empresa geralmente conhece bem todos os processos

de sua empresa, praticamente como a palma de sua própria mão, afinal
costumeiramente o gestor, o empresário, o empreendedor se confunde na figura de
uma única pessoa. Sendo assim, ele é o detentor da maioria das informações que
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dizem respeito a empresa. E, é exatamente neste aspecto que surge o risco, pois
as informações ficam centralizadas em uma única pessoa e automaticamente as
decisões e oportunidades são visualizadas apenas de um ponto de vista.
Observando tais aspectos, a presente pesquisa está direcionada para a
gestão da pequena empresa, que precisa sobreviver em meio a tantas
concorrências e mutações do mercado, trazendo instrumentos de controle, para o
melhor desempenho na gestão.

1.1 Tema e problema de pesquisa
Devido a sua forma de nascimento, que geralmente provém de um
investimento de empreendedores que nem sempre são preparados para tal
negócio, observa-se as dificuldades encontradas pelos gestores para manterem sua
empresa e desenvolvê-la de forma a vencer as expectativas de mercado.
Buscando sobreviver no mercado, percebe-se a necessidade das pequenas
empresas terem um planejamento para se firmarem no mercado e poderem atingir
seus objetivos, vencendo desa fi os e prosperando.
Em virtude da deficiência encontrada neste setor e da parcela fundamental
trazida pelas ferramentas gerenciais na tomada de decisão, busca-se estruturar
instrumentos que, devidamente acompanhados, proporcionam ao gestor uma visão
mais ampla de seu empreendimento abordando seus processos operacionais e
estratégicos. Deste modo, busca-se nesse trabalho responder a seguinte pergunta
de pesquisa: De que modo os controles operacionais e estratégicos de gestão são

necessários para contribuir no processo decisório de uma Empresa Comercial de
Pequeno Porte do ramo de materiais de construção?

1.2 Objetivos da pesquisa
0 objetivo geral desta pesquisa é identificar um conjunto de controles
operacionais e estratégicos que contribuam na gestão de uma Empresa Comercial
de Pequeno Porte.
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A fim de verificar as informações necessárias para criar controles
operacionais e estratégicos para auxiliar os gestores no desenvolvimento e na
tomada de decisão serão delineados os seguintes objetivos específicos:
✓ Descrever um breve histórico da contabilidade e sua aplicabilidade;
•

Conceituar pequena empresa, gestão e controle de gestão;

•

Verificar as necessidades de uma Empresa Comercial de Pequeno Porte no
tocante ao processo decisório;

sf Propor controles operacionais e estratégicos de gestão para uma Empresa
Comercial de Pequeno Porte;

1.3 Justificativa do estudo
Apesar de serem maioria no mercado brasileiro, as micro

e pequenas

empresas tem carências relacionadas aos sistemas de gestão. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o indice de mortalidade das empresas
é muito elevado. 0 IBGE divulgou, em agosto de 2002, que, no ano de 2000, para
cada 10 novas empresas outras seis são fechadas. Suas estruturas organizadas
na maioria das vezes por empreendedores que não tem um conhecimento de
gestão ou não sabem como interpretar as informações contábeis, ficam a mercê de
um sistema arcaico e sem muita funcionalidade, pois não demonstram a verdadeira
visão dos processos da empresa.
Tendo em vista que as pequenas empresas percebem a contabilidade
apenas como medidor de grandezas monetárias voltadas apenas para o fisco
procura-se mostrar um pouco do diferencial que a contabilidade gerencial oferece
para as empresas, independente do porte, para Nunes (2005, p. 22):
É importante que a mentalidade dos empresários brasileiros,
amadureçam [...] e comecem a enxergar a contabilidade não
somente como ferramenta para atender as exigências do fi sco, mas
sim como uma ferramenta essencial que serve de controle
patrimonial, de base para relatórios que servem para evidenciar os
aspectos positivos e negativos da organização, ajudando na
otimização dos recursos e alavancagem operacional e financeira da
empresa.
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A presente pesquisa busca auxiliar na implantação de um sistema de
controle de gestão, onde sejam atendidas as necessidades operacionais e
estratégicas de uma empresa Comercial de Pequeno Porte. Considera-se que
munidas de instrumentos gerenciais tais empresas obtenham melhor desempenho
tanto internamente quanto no mercado.
Para isso, pretende-se aplicar os controles identificados em uma empresa do
ramo de comércio de materiais de construção, situada na cidade de Biguaçu,
Grande Florianópolis, a fim de verificar as informações necessárias para criar
controles operacionais e estratégicos para auxiliar os gestores no desenvolvimento
e na tomada de decisão.

1.4 Metodologia da pesquisa

Para elaboração de um trabalho de pesquisa cienti fica faz-se necessário o
entendimento de ciência que, segundo Fachin (2002, p. 15), "[...]é constituída pela
observação sistemática dos fatos. Por meio da análise e experimentação, extrai
resultados que passem a ser validades universalmente".
Segundo Selltiz (1987, p. 35), "A ciência não começa nem termina com
experimentos propriamente ditos, mas é um processo de descoberta no qual
usamos os melhores instrumentos e ferramentas para responder a nossas
questões".
Exposto o signi fi cado de ciência é preciso definir a modalidade da pesquisa a
ser utilizada. De acordo com Gil (1994, p. 43), "Pode-se definir pesquisa como
processo formal de desenvolvimento do método cientifico. 0 objetivo fundamental
da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de
procedimentos científicos".
O presente trabalho consiste numa pesquisa em bibliografia existente

buscando conhecer e aprofundar conhecimentos sobre os conceitos de controles
de gestão, objetivando contribuir para melhoria do perfil existente. Gil (1999 apud
RAUPP e BEUREN, 2003), explicam que:
[...] a pesquisa exploratória

é desenvolvida no sentido de
proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Portanto
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esse tipo de pesquisa é realizado, sobretudo, quanto o tema
escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular hipóteses
precisas e operacionalizáveis.

Tem-se portanto, uma pesquisa de caráter exploratória que visa a proposição
de um instrumento que servirá de orientação à gestão, por mostrar uma visão geral
de controles que embora existentes na bibliografia de pequenas empresas, é um
assunto não muito explorado.
Em relação aos procedimentos da pesquisa caracteriza-se como um estudo
de caso. Gil (1994, p. 78) observa que o "estudo de caso é caracterizado pelo
estado profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir
conhecimento amplo e detalhado do mesmo".
A tipologia da pesquisa quanto à abordagem do problema é qualitativa.
Segundo Richardson (1999, p. 80 apud RAUPP e BEUREN, 2003) "[...] os estudos
que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de
determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e
classi fi car processos dinâmicos vividos por grupos sociais".
0 trabalho de pesquisa, portanto, tem como finalidade desenvolver respostas
para questões definidas no mesmo, através da aplicação de métodos que
expliquem o objetivo geral a ser alcançado.
Então após isto, para obter os dados necessários da pesquisa são feitas
entrevistas com fontes primárias (Apêndices A ao E), com a finalidade de
aprofundar-se ao cotidiano da empresa. Assim, a fim de identificar os quesitos da
pesquisa envia-se um oficio (Apêndice A), para solicitar ao gestor da empresa
pesquisada autorização para realizar o estudo.
Quanto a tipologia da entrevista será usada a semi-estruturada, que,
segundo Trivihos (1987, apud COLAUTO e BEUREN, 2003),
[...] é a que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em
teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida,
acionam-se a uma grande quantidade de interrogativas, frutos de
novas hipóteses que surgem no transcorrer da entrevista.

Para desenvolver a presente pesquisa serão feitas análises de dados, sendo
análises de conteúdo e documentais. A análise de conteúdo para Richardson

(1999, P. 224 apud COLAUTO e BEUREN, 2003), busca compreender melhor um

discurso, aprofundar suas características "gramaticais, fonológicas, cognitivas.
ideológicas" e extrair os momentos mais importantes. Ainda segundo os autores a
análise documental é feita através uma série de operações que abordam dados

qualitativos e quantitativos coletados em materiais e documentos escritos.
Pretende-se realizar esta pesquisa em uma empresa do ramo de materiais
de construção na região da grande Florianópolis, onde, buscar-se-6, identificar as
necessidades de controles operacionais e estratégicos e estudar a cultura da
empresa para propor controles de gestão, afim de, obter melhores resultados na
tomada de decisão.

1.5 Limitações do trabalho
0 assunto abordado é bastante complexo e extenso, portanto, este trabalho

é limitado aos conceitos teóricos e ao estudo de caso desenvolvido numa empresa
comercial no ramo de materiais de construção, podendo não ter o mesmo efeito

para outras empresas.
0 estudo de caso em si é uma das limitações por estar focado nas

características e no modelo de gestão da empresa em estudo.
A utilização dos controles operacionais e estratégicos evidenciado no
trabalho poderão servir de modelo à empresas do mesmo ramo desde que
adaptados às características e peculiaridades de cada uma.
Para tanto, convém destacar que o trabalho será tratado por um enfoque
teórico e prático, mas não encerra as possibilidades de novos estudos.

1.6 Estrutura e descrição dos capítulos
Para melhor atender aos objetivos estabelecidos, a presente pesquisa foi
estruturado em quatro capítulos.
No primeiro capitulo apresenta-se a introdução do trabalho onde encontra-se
a abordagem do tema e problema da pesquisa, seguido da contextualização dos
objetivos geral e específicos, justificativa, metodologia e limitações da pesquisa.
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A fundamentação teórica é abordada no segundo capitulo. Inicia-se com um
breve histórico da contabilidade bem como sua apiicabilidade no mercado. Em
seguida como apoio teórico faz-se uma incursão na definição de pequena empresa
e controles de gestão, onde

fi cam abordados os controles operacionais e

estratégicos.
No terceiro capitulo é apresentado um breve histórico da empresa
pesquisada, com respostas dos Apêndices B, C e D utilizados e uma avaliação
preliminar. Após sugere-se uma proposta controles operacionais e estratégicos para
auxiliar na gestão.
0 quarto capitulo finaliza o trabalho, apresentando as conclusões, sugestões
para futuros trabalhos e as referências utilizadas para a fundamentação
elaboração do estudo. Adicionalmente estão inclusos os apêndices elaborados.

e

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A presente pesquisa busca elaborar uma proposta de controles. Para tanto
neste capitulo pretende-se discutir as bases conceituais deste processo com o
objetivo de delinear as principais características do tema abordado de forma que se
obtenha um suporte adequado na compreensão do estudo.
Preliminarmente apresenta-se um breve histórico da contabilidade, sua
aplicabilidade no mercado e conceitos de pequena empresa.
No decorrer do estudo também serão expostas as idéias e proposições de
vários estudiosos com o intuito de definir os controles de gestão operacionais e
estratégicos.

2.1

Breve histórico da contabilidade
Quando se pensa contabilidade, inicia-se uma viagem no tempo. A

contabilidade nos leva a milênios atrás, sem dúvida é uma das ciências mais
antigas do mundo, sua origem é comparada á história da civilização. Costuma-se
dizer que seu surgimento se dá quando o homem começa a fazer contas. Marion
(2005, p. 30) vai mais além e diz que "a contabilidade é tão antiga quanto a origem
do homem".
Foi a necessidade de cuidar de suas posses, controlar e proteger, o desejo
de crescer e prosperar que fizeram com que o homem começasse a registrar os
bens. É nesse contexto que se vê o começo do pensar contabilmente, de acordo
com os meios disponíveis na época.
Com registros rudimentares, a contabilidade primitiva, se é assim que podese chamá-la, teve seu inicio, com a evolução da história humana foi se
desenvolvendo e aprimorando seu raciocínio.
A Bíblia relata em diversos períodos controles contábeis, dos quais cita-se
alguns. Em Gênesis, livro que conta o inicio da história de um período que
especula-se ser do século XV a.C. , conta que "José juntou muitíssimo cereal. (...),

-
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até perder a conta, porque ia além das medidas ." ( GÊNESIS, 41-49). Este
episódio relata o uso de controle, numa época em que a Bíblia relata o inicio das
gerações.
Mais adiante num período estimado ser dos tempos patriarcais, percebe-se o
controle através de inventário, no livro de Jó, que era considerado o homem mais
rico do Oriente, vê-se a descrição exata de seus bens (Jó 1.3). Já no final do livro
uma nova relação de bens é demonstrada (J6 42.12), isto nos faz pensar na figura
de um contador que inventariava seu patrimônio.
Assim, no decorrer dos períodos registrados na Bíblia: pode-se comprovar
um controle de bens. A existência de impostos como vê-se em Marcos 12.14, enfim
a figura de "contadores", para fazer controles quantitativos, cálculos de impostos e
demais atribuições, são percebidas ao longo da história.
Sem dúvidas o aprimoramento dos conhecimentos foi fi rmando cada vez
mais a contabilidade como ciência que reporta informações financeiras, econômicas
e sociais. Embora a contabilidade tenha sido voltada a um único usuário, que era o
proprietário de terras, bens e outros, com o desenvolver da história ela estendeu-se
a um leque de usuários de suas informações.
Foi com mercantilismo que surgiu a necessidade de um controle mais
complexo, neste período começaram a aparecer registros como os de custos
comerciais, tornando a contabilidade mais eficaz, ludicibus (1997, p. 31), relata que:
[...] a Contabilidade teve seu florescer, como disciplina adulta e
completa, nas cidades italianas de Veneza, Genova. Florença. Pisa
e outras. Estas cidades e outras da Europa fervilhavam de atividade
mercantil, econômica e cultural, mormente a partir do século XIII.
Representavam o que demais avançado poderia existir, na época,

em termos de empreendimentos comerciais e industriais incipientes.

Nessa época de descobrimentos , renascimento que foi publicado um dos
primeiros impressos técnicos do mundo, em 1494, Veneza

o

Summa de

arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, obra do Frei Luca Pacioli.
Com a publicação desta obra nos primórdios da imprensa mundial pode-se
perceber a antiguidade da ciência contábil. Pacioli, apresenta o método das
partidas dobradas, que foi adotado e difundido por todo o mundo. Para Marion
(2005, p. 31), esta publicação consolida a maturidade da contabilidade.

Provavelmente foi nesse tratado que pela primeira vez foi explicado integralmente a
partir do inventário.
Também na Itália que surgiu o termo Contabilitá, que em português
contabilidade. Nunes (2005, p. 24) destaca a escolas europeias de contabilidade
como referencial para os demais 'Daises, estas que foram as primeiras escolas e
que dominaram o cenário mundial até o inicio do século XX, quando "a escola norte
americana passou a influenciar a contabilidade e a estrutura dos órgãos de
contadores em praticamente todo o mundo".
A Revolução Industrial foi o advento que deu inicio a profissão contábil,
Hendriksen e Breda (1999, p. 47) afirmam que "os efeitos sobre a contabilidade
foram tanto diretos quanto indiretos."
Assim, no decorrer do desenvolvimento humano, com o crescimento de suas
necessidades, desenvolvimento do comércio. das instituições, dos mercados,
nações, a contabilidade precisou se estruturar e desenvolver sua forma e função
para responder as novas aspirações e necessidades.
A história da contabilidade é longa e fascinante, poderia ao longo de seu
desenvolvimento ser falado nas escolas contábeis no desenvolvimento das normas
e princípios, dentre diversos outros fatos importantes no desenvolver da ciência
contábil para que ela obtivesse as características que tem hoje. Mas, fugiria da
intenção da pesquisa, para tanto, optou-se por falar apenas no seu surgimento e
fatos iniciais de sua importância para a sociedade.
A forma com que as informações contábeis são transmitidas vem se
aprimorando com a evolução da contabilidade. Contudo, estendeu-se de forma
considerável seu campo de atuação assim como seus usuários, que precisam
encontrar na informação contábil um conteúdo completo embora objetivo,
compreensível, justo e sem dúvida significativo como se observa no próximo tópico.

2.2 Aplicabilidade da contabilidade no mercado

0 mercado contábil é um mercado crescente e que tem obtido seu
reconhecimento nas mais diversas áreas de trabalho. Isto se dá por causa da
globalização, da cobrança de controles e clareza nas informações.
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A figura do contador esta se desvinculando do antigo guarda-livros", do
profissional que escritura bens e calcula impostos, hoje o contador assume um
papel importante na gestão das organizações.
Oliveira, Hernandez e Silva (2002, p. 10) comentam que: ... a contabilidade
tradicional. executada apenas para cumprir exigências da legislação comercial,
raramente acrescenta valor as atividades ernpresariais."
A visão de um contador voltado para atendei apenas obrigações legais está
sendo descaracterizada de um profissional contábil. Tendo em vista a constante
mutação nos mercados, nas organizações, metas e objetivos tem feito corn que
este pro fi ssional se empenhe na constante atualização e aperfeiçoamento. Sendo
assim o contador pode optar por diversos setores, tais como, as areas de contador,
perito, auditor, consultor, pesquisador e professor são as mais comuns. mas
existem muitas outras areas como mostra o quadro abaixo.

Planejador
Tributário

Analista Financeiro

"73

71
+.1

=
0

Li)

co
cn

Analista de: Crédito, Desempenho,
Capitais, Investimentos. Custos

Mercado

de

Contador Geral

Poderá
especializar
em
Rural,
Contabilidade:
Hospitalar, Fiscal, Imobiliária, Hoteleira, Industrial,
Securitaria, de Condomínio, Comercial, de Empresas
Transportadoras, Bancária. Pública. de Empresas sem
Fins Lucrativos, de Empresas de Turismo, de Empresas
Mineradoras, Cooperativas.

Cargos
Administrativos

Area Financ., Corm Exterior, CIO (Chef Information
Officer), Executivo, Logística.

Auditor Interno

Auditoria de Sistema. Auditoria de Gestão, Controle
Interno

Z.0

Orientador dos Processos Tributários/ICMS/IR/e outros.
bem corno o Especialista nas Fusões, Incorporações e
Cisões.
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Contador de Custo

Custos de Empresa Prestadora de Serviços, Custos
Industriais, Análise de Custos, Orçamentos, Custos do
Serviço Público.

Contador
Gerencial

Controladoria,
Contabilidade
Internacional,
Cont.
Ambiental, Cont. Estratégica, Controladoria Estratégica.
Balanço Social, "Accountability .'

Atujrio

Contador que se especializa em Previdência Privada.
Pública e Seguros.

Auditor Independente Especialização em Sistemas, Tributos, Custos.
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Consultor

4...
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Empresário

Contábil
Perito Contábil

Escritório de Contabilidade, "Despachante" (Serviços
Fiscal, Depart. Pessoal,
Centro de Treinamento.
...),

Perícia Contábil, Judicial, Fiscal, Extrajudicial.

Invest
de Fraude

Detecta o lado 'podre" da empresa. Empresas na
Europa e EUA contratam as vezes até semestralmente
estes serviços.

Professor

Cursos Técnicos, Cursos Especiais ("In Company'',
Concursos Públicos, .) Carreira Acadêmica (Mestre.
Doutor, ...)

Pesquisador
o

Pesquisa Autônoma (Recursos FAPESP, CNPq.
Empresas ...). Fundação de Pesquisa (Fipecafi, FIA,
FIPE, ...), Pesquisas para Sindicatos, Instituições de
Ensino, Orgãos de Classe.

Escritor

Ha revistas/boletins que remuneram os escassos
escritores contábeis. Livros Didáticos e Técnicos.
Articulista Contábil / Financeiro / Tributário p/ jornais,
revisão de livros.

Parecerista

Docente e Pesquisador com curriculo notável. Parecer
sobre: laudo pericial, causa judicial envolvendo
empresas, avaliação de empresas, questões contábeis.

C
LU

o

"Expert" em Avaliação de Empresas, Tributos,
Comercio Exterior. Informática, Sistemas. Custos,
Controiadoria, Qualidade Total, Planej. Estratégico.
Orçamento.

Conferencista
Contador Público

Palestra em Universidades. Empresas. Convenções.
Congressos.
Gerenciar as finanças dos órgãos públicos.

Agente Fisc. de Renda Agente Fiscal de Municípios, Estado e União.
o •—
g

Controlador de Arrecadação, Contador do Ministério
Diversos Conc. Público Público da União, Fiscal do Ministério do Trabalho.
Banco Central, Analista de Finanças e Controle, ...

•c) a.
Tribunal
de Contas

Controladoria,
Fiscalização,
Parecerista,
Analista
Contábil,
Auditoria
Pública,
Contabilidade
Orçamentária.

Oficial
Contador

Policial militar, exercito. contador e auditor com a
patente de general de divisão

Quadro I — Visão Geral da Profissão Contábil
Fonte: Adaptado de Palestra Marion (2005)

0 professor Dr. Jose Carlos Marion especifica cada uma destas vertentes do

contador em uma de suas palestras onde aborda a relevancia da profissão contabil,
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afinal são diversas as areas onde o contador pode atuar e desenvolver suas
habilidades,
0 contador tem percebido que deve usar de suas informações para que os
aspectos relativos ao gerenciamento empresarial sejam utilizados como ferramenta
de apoio às necessidades do usuário.
As características do contador precisam ser observadas por um novo
enfoque, para Kraemer (2000, p. 54), "6 efetivamente importante que o contabilista
venha a ser reconhecido como profissional que adiciona valor ao processo
produtivo como avaliador das demonstrações financeiras e contábeis nos seus
aspectos formais e nos compromissos sociais".
Basta olhar para trás e perceber um aumento gradativo das funções de um
contador. Aquele que antes apenas coletava dados

e

os mensurava

monetariamente, hoje, com relatórios e informações precisas, ajuda na tomada de
decisões, avalia fatos passados, é detentor de habilidades para prever eventos
futuros, entretanto segundo Ribeiro (2001, p. 31) o profissional contábil precisa
"manter uma postura ativa e muita perspicácia para compreender a sistemática
econômico-financeira, política e social, em nível local, regional ou mesmo
internacional".
0 profissional contábil esta vendo ao longo dos anos uma modificação em
suas funções, seus atributos e até mesmo no que os usuários da contabilidade
esperam dele.
Merlo, (2006) em um de seus artigos ao descrever o contabilista do século
XXI afirma que é fundamental que o contador se torne um consultor para que possa
oferecer o suporte necessário à gestão através de controles

e informações

adaptadas a cada tipo de usuário. Para que o contador desempenhe sua função
Merlo fez um comparativo do que se esperava, daquilo que se espera hoje e no
futuro de um pro fi ssional contábil, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Ontem

Hoje

Baixa competitividade
Comércio

Competitivo
loções comerciais

tradicional
Ênfase na escrituragao
Ensino comercial

Busca pela padronizaçao
Pouco envolvimento nos

complexas
Ênfase no registro
Ensino técnico
Padronizagao legal
Acompanhamento da gestao

Arnanha

Alto competitividade
Globalizaçao /
desregulamentagao
Enfase nos negócios

Ensino de gestao
Adaptada aos negócios
Proposigao de soluções

negócios

Baixa complexidade acts

Operações complexes

Operações virtuais

operações
Nao utilizaçao da TI

Uso intensivo da TI
Business Intel igence
Prof issao reconhecida
Prof issao fundamental
Quadro 2— Comparativo do profissional de contabilidade
Fonte: Adaptado de Artigo de Merlo (2006)

Luta pelo reconhecimento

Merlo (2006) conclui que apesar de a contabilidade oferecer diversas
alternativas ao seu profissional, de ser uma atividade moderna e necessária, este
precisa sempre "primar pela ética, seriedade e comprometimento com seus clientes
e usuários; perceber as demandas da sociedade e atendê-las de forma ágil.

simples, objetiva e com visão dos negócios".
Essas habilidades do contador, a capacidade de ver soluções, fazer uma
leitura mais precisa do desenvolvimento de uma organização que fazem com que
sua presença seja imprescindível na vida das empresas, seja ela de pequeno ou
grande porte.
Verifica-se então, que o contador de "amanhã" será responsável por
Business inteligence, estará centrado na ênfase dos negócios, mostrando uma
gestão eficiente na administração das empresas.

2.3

Pequena empresa

No Brasil são diferentes os critérios de classi fi cação de micros e pequenas
empresas, a definição pode ser feita através do faturamento anual, que é a forma
determinada pelo fisco, como também pelo número de funcionários, o SEBRAE faz
este tipo de classificação.
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Para Longenecker e Moore (1997), qualquer padrão de tamanho designado
para a empresa é algo necessariamente arbitrário, sendo que são adotados
padrões diferentes para propósitos diferentes.
Embora com padrões diferenciados não se discute a participação da
pequena empresa no mercado, a forte concorrência obrigou a pequena empresa a
inovar, buscando estar sempre a frente do cliente para conquistá-lo. Nessa busca
por eficiência e inovação, seu trabalho diferenciado marcou espaço e conquistou
sua participação no sistema econômico. Solomon (1986, p. 243) cita que:
desde os dias em que o armazém de secos e molhados do interior
era a principal fonte de suprimentos, muitas vezes a única fonte de
crédito, e o local de reunião social para se ouvir as últimas noticias

e bater papo, a pequena empresa tem sido um elemento vital da
economia e da vida da pequena cidade e da cidade rural.

Atualmente ainda percebe-se a presença marcante da pequena empresa,
não apenas nas pequenas cidades, mas na economia do pals. Castor (2000, p. 51)
descreve que dados do Ministério da Previdência Social informam que as pequenas
empresas que são optantes pelo Simples empregam 17 milhões de trabalhadores
com carteira assinada. Este dado é bastante significativo em se tratando de
empresas limitadas tanto financeira quanto administrativamente.
Para Soifer (2002, p. 108), "o pequeno empresário está exposto a uma
brutal concorrência e, por isso, precisa sempre racionalizar sua atuação, ele é mais
criativo no marketing, mais atencioso no atendimento, mas procura, sobretudo
inovar".
Assim micros e pequenas empresas fizeram vários avanços, suas criações
inovaram em muitos setores, atualmente, seus produtos são indispensáveis
sociedade. Embora tenha encontrado seu espaço no mercado a pequena empresa
enfrenta dificuldades para se manter,

e um dos motivos é a forma de

gerenciamento limitado de seu gestor. Segundo Resnik (1990, p. 8) "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".
Justamente por causa do pequeno porte, as características do fundador são
facilmente detectadas na cultura da empresa. 0 fundador participa de todos os
processos operacionais da empresa deixando seu toque pessoal.
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2.4

Controles de gestão

Segundo lshikawa (1985, P. 215) "se você não tem item de controle, você
não gerencia". Para gerenciar uma empresa são necessários controles internos que
mostrem o que ocorre com a mesma para detectar problemas com antecedência ou
prevenir possíveis alterações, dando aos gestores maior segurança na tomada de
decisões.
Algumas afirmações por terem reflexo no atual mercado e crescimento da
empresa. Para Johnson (1994, p. 65/72):
Os imperativos dominantes de concorrência na economia global são
sensibilidade e flexibilidade. As tecnologias de informação (e de
comunicação) geradas pelo computador dão poder às pessoas, aos
clientes, trabalhadores, investidores e membros do público em geral
afetados por uma empresa.
Hoje as empresas precisam compreender o que significa ter o cliente no
comando do mercado e a forge de trabalho no comando de processos.

Ao arrancar o controle do mercado dos produtores, na verdade os clientes
introduziram a economia global. A excelência competitiva numa economia
global nada mais é do que ter o poder de satisfazer e exceder, com lucro a
expectativas de clientes que podem obter o melhor daquilo que desejam
onde quer que esteja no mundo.

Assim, o autor descreve a necessidade do acompanhamento dos gestores
das empresas e dos profissionais da área de Ciências Contábeis para satisfazer as
necessidades dos clientes e obter ganhos para as empresas, tornado-se então,
mais competitivas.
Antes de falar sobre controles de gestão propriamente dito faz-se necessário
conceituar controle e gestão.

2.4.1. Conceito de gestão e controle
Entende-se gestão pelo ato de administrar com eficácia trazendo bons
resultados para a empresa. 0 Novo dicionário Aurélio da Lingua Portuguesa (1986,
p. 849), diz que a palavra gestão, "deriva do latim gestione, que quer dizer ato de
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gerir; gerência, administração".

No mesmo dicionário a palavra administração,

derivada do latim administratione, dentre os significados encontramos ação de
administrar, gestão de negócios públicos ou particulares, e função de administrador;

gestão, gerência.
Observa-se que as palavras gestão e administração se misturam em seus
significados.
Para Robbins (1978, apud MOSIMANN e FISCH, 1999), administração é o
processo universal de completar eficientemente atividades, com e através de outras

pessoas.
Conforme Beuren (1998, p. 38), "peio sistema de gestão, a empresa busca
cumprir sua missão e assegurar sua continuidade[...]". Salienta ainda "que esse
sistema orienta o processo de gestão operacional[...] onde são contempladas as
etapas do planejamento estratégico, operacional, execução e controle".
Analisando

gestão de forma mais ampla pode-se entender que as

informações internas e externas da empresa, quando analisadas, demonstram
oportunidades e possíveis ameaças, que vistas antecipadamente auxiliam no
processo de tomada de decisões, podendo dar ênfase aos pontos fortes da
empresa e tomar providências para que sejam neutralizados os pontos fracos.
Por mais arcaico e ineficiente que seja, as empresas sempre possuem um

tipo de gestão. Mosimann e Fisch (1999, p. 28), defendem que "existe sempre na
empresa um modelo de gestão, embora nem sempre de fi nido formalmente".
Por tanto, para que a empresa implante um sistema de gestão de sucesso
deve ser administrada com eficácia para obter resultados positivos.

0 conceito de Controle é definido por Gomes e Salas (2001, p. 22) da
seguinte forma:
O controle, seja muito ou pouco formalizado, é fundamental para
assegurar que as atividades de uma empresa se realizem da forma
desejada pelos membros da organização e contribuam para a
manutenção e melhoria da posição competitiva e a consecução das
estratégias, planos, programas, e operações, consentâneos com as
necessidades identificadas pelos clientes.
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0 controle é parte do processo de gestão. Portanto, deve ser acompanhado
e qualquer desvio verificado para que se possa ajustar o sistema. Para Welsch
(1992, p.41) controle 6:
[.. .] a ação necessária para verificar se os objetivos, planos políticas
e padrões estão sendo obedecidos. 0 controle pressupõe o
estabelecimento e a comunicação dos objetivos, planos, políticas e
padrões aos administradores responsáveis pela sua realização.

Assim os controles mostram a política e a missão da empresa, bem como os
controles operacionais e os estratégicos, que serão mencionados a seguir.

2.4.2 Controle de gestão

Observa-se que o controle tem uma função gerencial indispensável para que
se alcance um bom desempenho em meio as constantes mudanças da empresa.
Esta necessidade de obter dados que auxiliem na gestão pode ser
observada ao longo do desenvolvimento do comércio. Gomes e Salas (2001, p.
29), mostram que "em 1916 Fayol já havia detectado que programar e controlar as
operações eram fases essenciais da função administrativa empresarial".
Faz-se necessário a organização de dados e o monitoramento dos controles
para que se obtenha resultados eficientes na gestão.
Segundo Campos (2003, p. 96):
É necessário ter os processos críticos de trabalho padronizados, as
pessoas bem treinadas, fazer a análise de risco, supervisionar o
trabalho. E fundamental ter os principais indicadores estabelecidos
e acompanhados e atuar em todas as anomalias que ocorrem para
aperfeiçoar constantemente a operação. [...] Só uma metodologia
detalhada de gestão potencializa tudo isso. As empresas precisam
entender que a excelência se faz com método. Sem método, tudo o
que elas têm a fazer é torcer pelos resultados acontecer.

Para gerenciar uma empresa é preciso ter um sistema de gestão eficiente,
este sistema é a reunião das partes de um todo direcionadas para um único alvo,
que deve ser atingir os objetivos comuns.
Para Campiglia e Campiglia (1994, p. 1 1 ), "o Controle da Gestão deve ser
entendido como o conjunto de informações e de ações cujo objetivo é manter o
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curso das operações dentro de um rumo desejado" (grifo do autor), salienta ainda
que os desvios de rumo, quando ocorrem precisam ser, rapidamente detectados,
medidos, investigados para identificação de suas causas e corrigidos, por meio de
ações eficazes.

Gomes e Salas (2001, p. 71), exemplificam na estrutura de controle de
gestão (Figura 1), que é necessário um sistema de informação que permita o

acompanhamento

periódico

das

transformações

da empresa,

mensuração,

evolução, isto 6, todos os dados que possibilitem uma rápida adaptação a

mudanças.

1. Mudanças no meio ambiente
tecnológico, social, politico,
econômico
- Dinamismo
lmprevisibilidade
- Pressão competitiva

A administração das
organizações enfrenta
incerteza crescente

2. Crecente Complexidade
-

Maior descentralização
Maior amplitude de atividades

Melhora dos quadros de
indicadores

Necessidade de melhora
da informação para a
administração e para
facilitar o controle por
exceção

Perspectiva estratégica da
informação: Seleção de
variáveis relevantes
*Financeiras — Não financeiras
*Internas — Externas
Figura 1 — Desenho da estrutura de controle de gestão

Fonte: Adaptado de Gomes e Salas (2001, p. 71)
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O reconhecimento da importância deste conjunto de informações como
prevenção e correção de possíveis desvios, devem ser vistos como uma tempestiva
disponibilidade de informações referentes ao desenvolvimento e execução das
operações, é mais recente o controle de gestão que era percebido como uma
avaliação após os resultados , analisando apenas as informações contábeis de final
de ano. Desta forma não havia uma prevenção de problemas ou correção imediata.
A informação e o levantamento continuo de resultados são muito importantes
para que se obtenha êxito no desenvolvimento do sistema e a empresa seja
mantida na direção desejada.
Panegalli (2004, p. 41), diz que :

As pessoas da empresa devem fazer o diagnóstico estratégico,
operacional e organizacional, seguido do processo de formulação
de estratégias, [...], formulam o planejamento operacional,
organizacional e funcional, para possibilitar implementar os
negócios e as estratégias escolhidas, de maneira integrada e
compartilhada, com adequados procedimentos de avaliação do
desempenho.

Com o envolvimento das pessoas que trabalham na empresa o controle de
gestão formulado apresentará um sistema mais coerente com as prioridades do dia
a dia e terá maior aceitação durante o período de implementação. Sem a
participação das pessoas envolvidas no processo cria-se uma confusão onde uns
irão avançar para a nova direção e outros resistirão a ela, fazendo com que a
empresa não evolua.

2.4.3 Controles de gestão operacionais
Os controles internos que possibilitam uma análise constante de dados que
refletem a situação financeira e operacional da empresa em qualquer momento,
são considerados controles de gestão operacionais.
Franco (1991, p. 35) defende que "a gestão da empresa comercial decorre
da natureza de sua atividade, que se caracteriza pela compra e venda de
mercadorias, com o objetivo de lucro".
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É com esta visão que o pequeno empresário acaba tendo como imperativo
vender, vender e vender. Torna-se comum o abandono da organização, tendo em
vista que todo o sistema acaba se centralizando na figura do fundador.
Desta forma a empresa caminha sem conhecer seus pontos fortes e fracos,
com grandes riscos de erros e sem direção equilibrada na tomada de decisão.
Portanto, para uma obter administração de sucesso faz-se necessário que os
processos de compra

e venda

de mercadorias sejam devidamente

operacionalizados, para que a empresa desempenhe suas tarefas de modo eficaz e
eficiente.
Segundo Gomes e Salas (2001, p. 114) a finalidade do controle operacional
é ''fixar e avaliar procedimentos operacionais. Influenciar o comportamento para
motivar a melhora contínua". Descrevem ainda o controle operacional como sendo
de baixa complexidade, com uma estrutura de decisão muito estruturada, que tem
como ponto de partida as metas operacionais.
É preciso controlar as atividades da empresa para que se tenham
documentos de comparação, possibilitando a volta para pianos originais, a análise
de processos e sem demora pode-se fazer os ajustes necessários.
O processo de preparação, montagem e monitoramento do controles
operacionais têm importância vital para a empresa, afinal são eles que formam a
ferramenta básica do planejamento e do real conhecimento da estrutura da
empresa. E são esses controles que servem de base para a avaliação de cada
departamento, tendo em vista sua operacionalização, o cumprimento de funções e
metas.

2.4.4 Controles de gestão estratégicos
Para falar de controles de gestão estratégicos é preciso definir estratégia,
quem mais se aproximou da definição necessária para aplicar estratégia em um
controle de gestão foi aquele que é conhecido como "Sr. Estratégia" OHMAE (2002,
p. 102) "estratégia trata-se de um plano de ação para a companhia elaborado a
partir das necessidades do consumidor, ou seja, cria-se um programa para atender
melhor a suas necessidades e, detalhe importante, um programa que seja diferente
do dos concorrentes".
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Os controles estratégicos auxiliam na criação de um plano de ação para a
empresa de acordo com sua meta, seus objetivos de curto e longo prazo.
Segundo Certo (1993, p. 198), "o controle estratégico é um tipo especial de
controle organizacional que se concentra no monitoramento e avaliação do
processo de administração estratégica para garantir que está funcionando
apropriadamente".

Contabilidade
Estratégica

Figura 2 : Enfoques da Contabilidade
Fonte: Elaboração da autora

Analisando o enfoque da contabilidade pode-se separar em duas estruturas:
Contabilidade tradicional e Contabilidade estratégica. Na primeira faz-se ações
gerenciais e fiscais. Ela é realizada mais para atender ao fisco. Quanto a segunda,
é voltada ao "negócio da empresa" não deixa, entretanto, de valorizar as questões
do fisco, mas isto seria somente uma parte da gestão e não o fim.
Assim a gestão estratégica permite atender ao mercado de forma competitiva, ter
uma estratégia de negócios, com controles que possibilitam não perder negócios e
ganhar o mercado concorrente.
Portanto, a função do controle estratégico é acompanhar as estratégias da
empresa e controlar para que os objetivos sejam desenvolvidos conforme
esperado.
Para Gomes e Salas (2001, p. 114), a finalidade do Controle estratégico b.
"fixar e avaliar objetivos e estratégias. Facilitar a adaptação ao meio ambiente e
promover melhora continua da posição competitiva".
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Observa-se ainda que diferentemente do controle operacional

o controle

estratégico tem uma complexidade elevada, o ponto de partida é a análise do meio
ambiente da organização e que a estrutura de decisão não é programada, mas

imprevisível.
A fim de conhecer e implementar controles operacionais e estratégicos;
apresenta-se o estudo de caso de uma empresa de materiais de construção

estabelecida na cidade de Biguagu, Santa Catarina.

3

ESTUDO DE CASO
Este capitulo tem o intuito de apresentar a empresa pesquisada, trazendo as

informações julgadas importantes para o desenvolvimento da presente pesquisa. e
a partir destas informações apresentar a proposta de gestão desenvolvida para a
mesma. Para direcionar o estudo no item 3.1 são respondidos as questões do
Apêndice "B e C". No item 3.2 são elencadas as respostas do Apêndice "D".

3.1

Breve histórico da empresa
Em outubro de 1991 após ter vendido uma empresa do ramo de vigilância, o

proprietário da empresa estudada, viu como nicho de mercado o ramo de materiais
de construção na região de Biguaçu.
O conteúdo deste item foi obtido com as respostas do "Apêndice B". A razão
social da empresa pesquisada não está sendo divulgada, por conter informações
sigilosas e para também tornar o trabalho coerente com seu objetivo fim , preferiu-se
analisar os dados reais de uma empresa deste porte, não informando o nome da
empresa.
A empresa possui atualmente 2 sócios, tem como tempo de atividade quinze
anos, com treze funcionários, sendo que destes oito trabalham na matriz e cinco na
filial, conforme Figura 3.

1
I

Sócios

Diretor Geral

Lojas
Gerentes Lojas

I

Depto de Vendas

I
I

; Gerente Administrativo

Depto de Entregas

Figura 3: Organograma atual

Fonte: Elaborado pela autora
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O proprietário da empresa possui a função de Diretor Geral, seu grau de
escolaridade é o Ensino Fundamental e seus conhecimentos são ampliados através
da prática diária e de alguns cursos promovidos pelo CDL - Clube de Diretores
lojistas, e SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio As Micro e Pequenas Empresas.
0 outro sócio é sua esposa, que faz parte da empresa apenas juridicamente. No
que se refere A escolha deste ramo de atividade, se deu por uma percepção do
empresário em que os produtos comercializados pelo ramo da construção em sua
maioria não são perecíveis e por entender ser um ramo de atividade em expansão
para a região.
Assim, resolveu abrir sua empresa para obter sucesso pro fissional e
financeiro, promovendo também empregabilidade A sociedade. Segundo

o

empresário os pontos positivos e negativos da empresa são determinados da
seguinte forma, os positivos são caracterizados pelos produtos comercializados que
em maioria não são perecíveis, tornando o negócio bastante rentável, pois o grau
de perda de produto é muito baixo, Já os negativos são os níveis sociais e culturais
da maioria de seus funcionários, pois mudanças não são fáceis quando se lida com
mão-de-obra de pessoas com nível cultural baixo (pedreiros, carregadores de
materiais).
Quando questionado sobre a questão 2.9: "0 que acha que precisa melhorar
na gestão da empresa?"; o mesmo respondeu que gostaria que a empresa
funcionasse sem sua presença, hoje ele não pode tirar ferias ou sequer se afastar
da empresa por uns dias.
Ao entrevistar os funcionários "Apêndice C", verificou-se que dos treze
funcionários, têm quatro vendedores e um administrativo. A maioria, trabalha na
empresa a mais de cinco anos, possuem idade na faixa etária de vinte a cinqüenta
anos com grau de escolaridade desde o analfabeto até o especialista em
Administração.
Dolabela (1999), ao definir empreendedor dá a idéia de alguém muito
criativo, que consegue ver as oportunidades onde os outros nada vêem, sendo
capaz de definir algo a partir do nada, do indefinido. E foi isso que o proprietário da
empresa pesquisada neste trabalho fez.
Para espanto das pessoas que o rodeavam a idéia foi colocada em prática
numa área que era o sitio da família, num bairro retirado do centro. Onde pouco se
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via expectativa para crescimento de uma empresa. Mas confiante em seu feeling o
empresário abriu uma loja de materiais de construção (ramo pelo qual nunca havia

trabalhado). Segundo ele a opção por este ramo foi as características dos produtos.
pois em maioria não são perecíveis, sendo assim não se tem muitas perdas de
mercadorias.
Uma pessoa que sempre tem idéias, cria, observa e busca saber tudo com
relação ao mercado , foi essa a impressão que ficou do empresário, sem dúvidas ele

detecta oportunidades e age para alcançá-las. 0 desenvolvimento e crescimento
desta loja demonstram o sucesso do mesmo, que sendo um empreendedor nato.
superou a falta conhecimento técnico sobre gestão e fez da pratica um caso de
sucesso.
Na figura do empreendedor esta um dos responsáveis pelas mudanças de
mercado, com visão de negócio ele inova, cria novas oportunidades, abre novos
caminhos. Desta forma obteve-se o crescimento e a ampliação do patrimônio da
empresa. A partir do empreendimento nos fundos de Biguagu nasceram outros
empreendimentos, destes apenas um foi formalizado como filial da empresa.
Em julho de 1994 foi implantada uma nova loja num bairro vizinho, mas esta
tornou-se um empreendimento a parte, apesar de ter o mesmo ramo ficou sobre a
administração de seu filho tornando-se uma empresa distinta. Quatro anos mais

tarde o mesmo empresário montou outra loja, desta vez com um sócio que já
trabalhava no ramo. Esta nova sociedade já cresceu e três anos depois como
resultado abriu uma filial. Embora não estejam legalmente vinculadas à primeira
loja, vale destacar pois estas são frutos da mesma.
Em março de 2001, numa oportunidade de negócios foi alugado um terreno
no centro de Biguagu, onde seria montada oficialmente a primeira filial da empresa.
Parece estranho, pois uma empresa que deu origem a pelo menos outras três do
mesmo ramo, e que, acabaram de uma forma ou de outra sendo geridas pelo
mesmo empresário, foi ter sua filial somente dez anos mais tarde. Hoje esta filial
não funciona mais em urn terreno alugado, já inaugurou sua sede própria e tem o

objetivo de ser modelo para as demais.
A empresa hoje tem apenas um se dedica a area gerencial, conforme mostra
a figura 3. Verifica-se, então, que a empresa possui ao todo 13 funcionários, sendo
que destes oito trabalham na matriz e cinco na filial.
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Notifica-se ainda que a empresa apresentou um crescimento de 35% nos
últimos 3 anos e acredita-se que se houvesse uma interferência maior da área de
contabilidade, poderia ter um crescimento ainda mais significativo. Hoje a
contabilidade é exercida por um escritório de contabilidade, e os serviços prestados
são direcionados a atender as exigências legais.

3.2 Análise de controles
Para dar continuidade são elencadas as respostas do "Apêndice D".
Em se tratando da primeira questão do Apêndice D "Questões da Pesquisa"
que indaga a respeito dos controles necessários para a gestão da empresa, o
gestor respondeu que são considerados necessários controles de estoque, de
recursos e de recursos humanos, sendo que atualmente o mais carente na empresa
é o de estoques.
Ao relatar a segunda questão deste mesmo apêndice que diz respeito a
forma de estabelecer os pregos o gestor discorreu sobre os produtos
comercializados que são todos os tipos de materiais de construção, decoração,
revestimentos, material elétrico, hidráulico, tintas, madeiras, ferragens, ferramentas
entre outros. E explicou que para uma linha tão ampla de produtos com um estoque
que cerca de quatro mil itens, fica complicado estabelecer apenas um método de
definição de prego, sendo assim, a definição de prego varia de acordo com o
produto, tendo, portanto, margens de lucro bastante diferenciadas dos produtos.
Quanto as terceira e quarta questões deste apêndice, viu-se que a empresa
está adotando recentemente a contagem física de estoque, e tem como meta
recontar anualmente os itens menores e com baixo custo e trimestralmente os itens
de maior circulação e mais signi ficativos para a empresa.
Entre o período em que o projeto desta pesquisa foi elaborado e a pesquisa
propriamente dita a empresa adquiriu um software de gerenciamento, em conjunto
com o contador, foi escolhido um modelo que mais se adapta ao ramo de materiais
de construção. Embora a aquisição deste software e a contratação de um
administrador tenham melhorado bastante os processos da empresa, viu-se que
ainda falta muito para que o sistema seja alimentado de forma correta e seus dados
sejam confiáveis,

4;

Com a aquisição do software citado acima os controles de que se trata a
quinta questão do Apêndice D a respeito da disponibilidade de controles como os
de contas a receber, contas a pagar, controles de caixa, estoques, custos e
despesas, estão sendo monitorados apesar de o controle de estoques ser o que
ainda não tem um ciclo que funcione eficientemente.
Com relação a sexta questão, se possui cadastro de clientes, a empresa
pesquisada conhece a maior parte de seus clientes, porém torna-se necessário um
cadastro melhor estruturado.
Quanto a sétima questão que objetiva saber sobre

o cadastro de

fornecedores, ficou claro que a empresa possui um cadastro muito antigo, que
precisa ser renovado e atualizado.
No que se refere a questão oitava sobre a forma em que as compras são
efetuadas, tem-se a idéia de que a empresa estagnou este processo, afinal o
proprietário da empresa que continua sendo o em maioria das vezes efetuadas pelo
proprietário da empresa, muitas destas vezes para suprir necessidades
momentâneas. Esta parte de compras não possui um controle, geralmente apenas
o comprador sabe o que comprou e quando será entregue a mercadoria, quando é
anotado o pedido ou o fornecedor manda uma copia essa documentação vai toda
para uma gaveta na sala do gestor e ninguém faz a organização destes materiais.

3.3 Avaliação preliminar e proposta de gestão
Foram encontradas na empresa formas de controles bastante rudimentares e
a administração da empresa girando em torno de seu proprietário. Em se tratando
de uma pequena empresa, a referida sociedade não foge as características do
empreendimento de pequeno porte.
As contas bancárias, atendimento a fornecedores, pagamento de
funcionários, grandes vendas, pagamentos de contas, despesas, enfim, todo
controle financeiro, de materiais e pessoal de uma forma ou de outra acaba
dependendo de um único gestor que também é o sócio majoritário da empresa.
O controle de estoque na maioria das vezes se mostra ineficiente tendo em

vista que não são raras as decisões de compra ou não de determinado produto que
são embasadas em dados obtidos pelo estoque. É comum ver o estoque sendo
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verifi cado quando representante comercial de determinado produto visita a
empresa, neste caso é determinado na hora se é preciso ou não fazer a compra.
Sendo assim percebe-se que não é muito difícil que a falta de determinado produto
em estoque seja percebida apenas quando o cliente procura.
Outro registro de suma importância é a venda perdida, ou seja produtos que
o cliente solicita e a loja não possui. Não existe um controle que identifique tais
fatos.
Muitas vezes os clientes não são cadastrados, e isto dificulta a cobrança em
caso de cheques devolvidos, ou até mesmo de aviso de promoções ou um trabalho
de pós-venda.
Os funcionários por mais antigos e competentes que sejam, não tem
autonomia para gerir a empresa, sem a dependência do proprietário que tem quase
tudo em mente. Esse fato é preocupante, pois o bom andamento do negócio acaba
dependendo de uma única pessoa.
Os dados fornecidos pela empresa demonstraram uma carência no de
controles da área fiscal. Por ser de pequeno porte, a empresa acaba comprando e
vendendo produtos sem notas fiscais, isto acarreta numa dificuldade de
gerenciamento, pois fica mais difícil controlar, afinal o vicio rotineiro de vender sem
nota e sem registrar a saída do produto acaba tornando irreais as demonstrações
contábeis.
A empresa comercial quando pequena tem a facilidade de conhecer seu
cliente e saber sua personalidade, saber até mesmo características de cunho não
comercial, isto se dá pelo bate papo de balcão, pela amizade que o cliente e o
empresário ou seus funcionários acabam desenvolvendo, isto não é o suficiente.
Verificou-se a necessidade de reestruturação, pois a medida que a empresa vai
crescendo faz-se necessário um estudo de sua atual estrutura e percebe-se que
esta é a época de fazer uma reestruturação da liderança empresarial, de forma que
sejam encarados com profundidade os objetivos da empresa para que haja uma
reorganização face â nova era do mercado.
O objetivo principal desta reestruturação é dar maior segurança no processo
de tomada de decisões tendo em vista o prévio entendimento e a interpretação da
estrutura a ser adotada. Para isso faz-se necessário criar novos hábitos analisando
as políticas internas e externas da empresa.
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Sendo o cliente o fator principal de um comércio a atenção despendida a ele
deve ser maior, a busca de um cliente satisfeito precisa fazer parte do dia a dia de
todos os envolvidos com o processo de compra, venda e administração da
organização.
A fim de atender a necessidade da empresa apresenta-se a proposta de
gestão para que com um acompanhamento, seja estabelecido assim como Oliveira.
Hernandez e Silva (2002, p. 18) demonstram através deste ciclo de aprimoramento
continuo (Figura 2), a empresa poderá aprimorar seus controles à medida que vão
ocorrendo transformações de mercado.

ia fase

2a fase

3 a fase

4a fase

Conscientização da
empresa para o
aprimoramento continuo

Análise das
atividades e
processos

Identificação das
oportunidades para
o aprimoramento

Eliminação de
falhas e
desperdicios

Figura 4 Ciclo de aprimoramento continuo
Fonte: Adaptado de Hernandez e Silva (2002, p. 18)

sugerida a determinação da missão da empresa, para que esta seja
referência em todo o processo de reestruturação de controle de gestão. Quando
visualiza a missão da empresa o colaborador, cliente e fornecedor podem ver de

forma clara o perfil da empresa assim como sua preocupação com as necessidades
do mercado, a natureza de seu negócio e sua forma de atuação.
Embora o novo sistema adquirido pela empresa venha a organizar os
processos e gerenciar dados, se não for alimentado devidamente acaba se
tornando mais um custo para a empresa. Sendo assim sugere-se que sejam
aplicados alguns controles internos que estão dispostos a seguir.
A principio é sugerida uma alteração na distribuição do quadro de
funcionários conforme organograma a seguir:
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Sócios
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Direção Gerar
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Figura 5: Organograma sugerido

Fonte: Elaborado pela autora

Quanto as compras de mercadorias são necessários alguns cuidados para
evitar falta de produtos, entregas indevidas , previsão de chegada para que na hora
da venda o vendedor possa dar um posicionamento ao cliente em caso de não ter o
produto à pronta entrega.
É inaceitável que o vendedor tenha que ligar para o gestor para saber se
determinado produto foi comprado e previsão de entrega, informações estas que
deveriam estar no sistema da empresa disponível a todos os usuários.
Para tanto destacam-se alguns procedimentos considerados necessários
para que se alimente o sistema e crie-se o hábito de documentar os procedimentos
de compras criando um departamento que tem o propósito de auxiliar o gestor e dar
aos usuários das informações necessárias ao bom andamento do sistema.
Estes procedimentos são:
•

Cadastro de fornecedores;

•

Cotações;

•

Ordem de Compra.

p- No cadastro de fornecedores são sugeridos alguns itens básicos para se
identificar os fornecedores, contatos, ramos de atuação e dados gerais de
cadastro.

45

Cadastro de Fornecedores

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:

I E•

Bairro:
CEP:
Telefone:
e-mail:
Linha de Produtos:
Contato:
Outros:

idade:
Complemento:
Fax:

Quadro 3 — Cadastro de Fornecedores

Fonte: Elaboração proposta pela autora

Com esse cadastro o departamento de compras poderá ter maior controle de
seus fornecedores, organizar os fornecedores de acordo com os produtos
fornecidos e ganhar agilidade na hora da compra.
As cotações são necessárias pois pesquisando pode-se encontrar o melhor
preço. Para isso é sugerido um formulário para melhor organizar os produtos
e fornecedores pesquisados.

Cotações
Data:
Qtdade Código

Produto

Marca

Ultimo
Valor Pago

Valor a
Pagar Unit.

Cond.
de Pagto

/

/

Fornecedor

Quadro 4 — Cotações

Fonte: Elaboração proposta pela autora

Antes das compras ao efetuar as cotações, o departamento de compra pode
documenta-las de forma a apresentar quando solicitado os motivos pelos quais o
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motivaram a comprar de determinado fornecedor, além de organizar seus
procedimentos.

p.

Também conhecidas como ordens de fornecimento as ordens de compra
servem para registrar as compras efetuadas, determinar prazo de entrega,
quantidades de produtos, marcas e detalhes combinados no momento da
compra. Servem também para que seja conferido com a nota fiscal na hora
de entrega do produto.

Ordem de Compra N°
Data:
Fornecedor:
Qtdade Código

Produto

Valor Total do Pedido:
Observações:

Marca

Valor a Pagar
Unitário

Condições de
Pagamento

Previsão de Entrega:

—

Quadro 5 — Ordem de Compra
Fonte: Elaboração proposta pela autora

A Ordem de Compra vem fechar o ciclo de compras podendo ser utilizada na
conferência de produtos pedidos e entregues com a nota fiscal após esta
conferência e devidos ajustes o sistema ser devidamente alimentado. Desta forma,
sera resolvido o problema que os colaboradores da empresa enfrentam quando
precisam saber de compras de produtos e previsão de entrega e ficam a mercê das
informações de uma única pessoa.
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Figura 6: Ciclo de Entrada de Mercadorias

Fonte: Elaborado pela autora

Nos controles estratégicos viu-se a necessidade da criação da missão e

visão da empresa assim como o estabelecimento de objetivos, juntamente com o
gestor da empresa chegou-se a proposta a seguir.

Missão:
"Assegurar o fornecimento de materiais de construção de acordo com
a solicitação do cliente melhorando continuamente o sistema de gestão afim de
atingir os seguintes objetivos:

Satisfação dos clientes; e
V Satisfação dos colaboradores."
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Visão:

Uma organização comercial em busca de urn aprimoramento continuo que
desenvolva um relacionamento eficaz entre empresa-cliente, cliente-empresa e
empresa-fornecedor, fornecedor-empresa.
Os recursos que a empresa dispõe possibilitam que ela forneça um
atendimento diferenciado dos concorrentes, obtendo rapidez na entrega

e

competitividade de preços. Para isso a equipe de pro fi ssionais da empresa precisa
mais do que a capacitação técnica que adquiriram ao longo dos anos, mas também
treinamentos continuos e empenho nesta nova fase em que a empresa estará
implantando sua missão, visão e objetivos.
Os objetivos são: atuar em conjunto com os fornecedores, para manter e
adquirir confiabilidade e parcerias no intuito de reduzir pregos e custos tornando os
produtos mais acessíveis que o mercado concorrente; expandir sua clientela nas
cidades vizinhas de Antônio Carlos, Governador Celso Ramos, Tijucas

e

Florianópolis; atingir o mercado domestico, profissional e industrial; ampliar o

marketing; entrar no mercado de eletrodomésticos; adaptar-se e evoluir o mercado
consumidor; aumentar suas lojas, atuando de maneira e fi caz, ágil e satisfatória.
Para tanto, a empresa precisa ter

o

compromisso de documentar,

implementar, gerenciar seus processos de forma que haja uma melhora continua
em seu sistema. 0 planejamento do sistema de gestão deverá ser realizado de
modo a satisfazer as necessidades, tendo em vista a cultura da empresa. 0 sistema
da empresa terá sua integridade mantida quando mudanças no sistema de gestão
forem planejadas e implementadas.
O gestor da empresa deve manter um membro da organização com

responsabilidade e autoridade para assegurar que os processos necessários para
que o sistema de gestão seja estabelecido, implementado, mantido, conscientizado
em toda a organização e relatado ao gestor o desempenho do mesmo. Deve
também assegurar que as responsabilidades e autoridades serão definidas e
comunicadas na empresa através do organograma.
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O sistema de gestão da empresa deve ser analisado criticamente pela
direção em intervalos planejados
adequação e eficácia.

para assegurar sua continua

pertinência,

4 CONCLUSÃO E SUGESTÕES
"Melhor é ouvir a repreensão do sábio do
que ouvir a canção do insensato."
Eclesiastes 7.5

Para ser um empreendedor não basta apenas ter uma idéia, mas sim
encaixar esta idéia na oportunidade certa e, de preferência, ter exclusividade na
oportunidade. Além disso, é necessário organizar, indagar, projetar, desenvolver,
delinear tudo para que esta idéia possa ser desenvolvida.
Um empresário não pode pensar que determinado método deu certo nos
últimos anos e por isso dará certo nos próximos. Pelo contrario, o que da certo hoje,
pode não dar amanhã, as necessidades do mercado mudam. Assim, também os
gestores das empresas devem ficar atentos às mudanças, que podem proporcionar
melhor rentabilidade as suas organizações.

4.1 Quanto à questão problema

A problemática desta pesquisa: "De que modo os controles operacionais e
estratégicos de gestão são necessários para contribuir no processo decisório de
uma Empresa Comercial de Pequeno Porte do ramo de materiais de construção?"
Numa empresa de Pequeno Porte nem sempre os controles são
documentados e avaliados. Por mais que seja uma organização estruturada, muitas
vezes as decisões acabam ficando a critério de uma única pessoa que fica
sobrecarregada acumulando diversas funções.
Um dos motivos para que exista esta sobrecarga é a necessidade de que
haja um trabalho de convencimento do gestor, o funcionário que trabalha
diretamente na gestão precisa provar ao proprietário da empresa que é possivel
transferir a responsabilidade sem que ele perca o domínio das informações e da
gestão, é preciso mostrar que é possível melhorar sem que perder o controle. Uma
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grande vitória neste sentido foi ter conseguido desvincular o caixa da empresa do
caixa do proprietário. Outro aspecto importante nesta fase de mudanças foi à
aquisição de um novo software de gerenciamento tendo em vista que o
empreendedor é leigo em informática.
São sinais como estes que demonstram a abertura do empresário para
mudanças, o convívio com ele durante a pesquisa revelaram uma pessoa com
bastantes idéias e vontade de mudar, de crescer e de ver o seu negócio
caminhando sozinho.
Para se obter um sistema eficaz é necessário o planejamento, o controle e
o envolvimento de todos para que os controles respondam às mudanças ocorridas
e que o sistema como todo seja reavaliado periodicamente, assim poderão ser
detectadas possíveis falhas e as alterações ocorridas em tempo hábil.

4.2

Quanto aos objetivos

0 objetivo geral desta pesquisa foi de ''propor um conjunto de controles
operacionais e estratégicos que contribuam na gestão de uma Empresa Comercial
de Pequeno Porte a fim de verificar as informações necessárias para criar controles
operacionais e estratégicos para auxiliar os gestores no desenvolvimento e na
tomada de decisão"
Ao analisar a empresa, nota-se que são necessários controles operacionais
ligados à compra de mercadorias que automaticamente contribuem para o controle
de estoques da empresa. E criação de um controle estratégico, onde a empresa
possa relatar seus objetivos e metas.
De certa forma o direcionamento da pesquisa para o controle de compras
veio de uma solicitação do próprio empresário ao sentir que hoje este é o setor mais
deficiente da empresa. Optou-se por documentar cada passo de forma que o
empresário possa acompanhar no papel tudo o que está acontecendo e perceba
que está funcionando para então confiar o departamento de compras a um
funcionário. E que o software de gerenciamento que a empresa possui seja
devidamente alimentado, podendo assim dar suporte ao gerenciamento da
empresa.

A proposta estratégica é uma inovação, dentre tantas mudanças ocorridas
na empresa desde sua criação nunca se havia pensado em documentar e analisar
seus planejamentos e objetivos. Com a implantação da proposta espera-se um
maior entrosamento entre a empresa e seus usuários internos e externos, pois
todos saberão o rumo que a empresa deseja tomar, sendo assim estabelecido o
mesmo norte para todos.
0 controle estratégico sugerido não foi muito amplo, tendo em vista que
pela cultura da empresa pesquisada, limitou-se a sugerir algo de fácil compreensão
e aplicabilidade. Sendo assim o modelo proposto é um ponto inicial, não final.
Para todo processo de mudanças mesmo que sejam melhorias para todos
os envolvidos na empresa é necessário que haja um período de adaptação cultural.
antes de identificar os controles observou-se o gestor assim como os colaboradores
e a empresa como um todo. Isto foi possível pelas visitações, pois a verificação in
/oco favorece o entendimento.

4.3

Parecer do gestor

O desenvolvimento desta pesquisa fez com que a empresa se envolvesse
em reavaliar os processos. Já se vê uma diferença nas decisões e maneiras de
pensar da empresa, isto ocorreu pelo fato de que com o trabalho desenvolvido foi
possível pensar em conjunto para futuras transformações, a proposta estratégica já
está sendo trabalhada de forma que comece a mudar determinados itens na cultura
da empresa e faça com que a implantação da proposta operacional tenha sucesso.

4.4 Quanto à sugestão para trabalhos futuros

Ao término trabalho verificou-se a necessidade de um processo de melhoria
continua e surgiram sugestões para novos trabalhos, tais como:
•

Realizar estudo com aplicabilidade da proposta efetivamente,
analisando a viabilidade ou não de sua utilização;

•

Pesquisa de um controle de Recursos Humanos que poderia
contribuir para um plano de cargos e salários;
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•

Desenvolver um trabalho visando alterações na cultura da empresa:
verificar uma proposta onde

o contador possa participar mais

diretamente das tomadas de decisões ou até mesmo implantar um
departamento contábil, onde a empresa não utilize mais um serviço
de terceiro, mas tenha um contador no próprio estabelecimento.
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APÊNDICE A — Carta de Apresentação

São José, . de

de

Ao
Sr.
Cargo
Empresa

Prezado Senhor
Como aluna da Universidade Federal de Santa Catarina e com a finalidade
de cumprir as exigências para obtenção do titulo de bacharel em Ciências
Contábeis, estou realizando um trabalho acadêmico, que visa analisar o sistema de
gestão empresarial de uma empresa de pequeno porte e propor um sistema de
controle operacional e estratégico, de forma que possa auxiliar no desempenho das
atividades da empresa assim como evidenciar dados que auxiliem na tomada de
decisão.
Para tanto o estudo baseia-se na análise da realidade da empresa, visando
entender o funcionamento, em termos organizacional e operacional da área
contábil.
A coleta de informações será feita com base em entrevista com V. Sa.,
entrevista com funcionários e visitas a empresa para melhor identificar

o

funcionamento. A identificação da empresa somente sera feita se houver a

respectiva autorização. Caso contrário , os dados mostrados no trabalho não
possibilitarão qualquer identificação da empresa.

No aguardo da confirmação por parte de V.Sa. agradeço antecipadamente
sua atenção.

Myrian Besen Vieira

Fone: (48) xxxxxxxx
E-mail: myrianbesen@gmail.com
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APÊNDICE B — Entrevista ao Proprietário

1. Dados da empresa
1.1 Razão Social:
1.2 Endereço:
1.3 Sócios:
1.4 Tempo de Atividade:
1.5 Número de Empregados:
1.6 Instalações:

2. Dados Gerais do Proprietário
2.1 Função que ocupa na empresa:
2.2 Idade:
2.3 Grau de escolaridade:
2.4 Por que escolheu este ramo?
2.5 Objetivo ao abrir a empresa:
2.6 Participação em Cursos/Treinamentos:
2.7 Quais pontos positivos da empresa?
2.8 Quais pontos negativos?
2.9 0 que acha que precisa melhorar na gestão da empresa?

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

APÊNDICE C — Entrevista para Funcionários

1. Dados gerais do entrevistado

1.1 Função que ocupa na empresa:
1.2

Desde quando?

1.3 fdade do entrevistado:
1.4 Grau de escolaridade:
1.5 Participação em Cursos/Treinamentos:
1.6 Quais pontos positivos da empresa?
1.7

Quais pontos negativos?

1.8 0 que acha que precisa melhorar na gestão da empresa?
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APÊNDICE D — Questões da Pesquisa

1. Dados gerais da gestão da empresa

1.1

Que controles são considerados necessários para a gestão da empresa?

1.2 Como é definido o prego de venda?
( ) de acordo com a concorrência
( ) margem de lucro sobre o custo da mercadoria
( ) aleatoriamente
( ) outras formas Quais?
1.3 É realizada contagem física do estoque?
1.4 Qual a freqüência?
1.5 Quanto a disponibilidade de controles de gestão:
Controle de contas a receber:
Controle de contas a pagar:
Controle de estoques:
Controle de caixa:
Controle de custos:
Controle de despesas:
1.6 Possui cadastro de clientes?
1.7 Possui cadastro de fornecedores?
1.8 De que forma são efetuadas as compras?

