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Resumo
As PMEs (Pequenas e Médias empresas)  têm desempenhado um papel relevante

na economia nacional, mas também tem sido vistas como um desafio às tantas dificuldades
econômicas e administrativas. Os fatores econômicos têm sido apontados como razão mais
freqüente para o fracasso de tantas  pequenas empresas, no entanto, é possível que a
fraqueza gerencial seja a principal causa subjacente. Assim, o objetivo do trabalho foi
conhecer quais informações gerenciais estão sendo disponibilizadas aos empresários das
pequenas indústrias de calçados de Franca e como eles estão fazendo uso destas
informações na gestão da empresa. São apresentados como resultado (i) o perfil destes
empresários e (ii) da respectiva amostra de empresas, (iiii) o recebimento e uso das
informações contábeis e controles gerenciais, e a influência da (iv) escolaridade dos
empresários bem como do (v) tamanho e do (vi) tempo de atividade da empresa no uso da
contabilidade gerencial.

Palavras chave : Contabilidade Gerencial na PME, Contabilidade nas Empresas
de Calçado
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I. Introdução

Este trabalho apresenta um estudo sobre as informações contábeis que estão

sendo disponibilizadas aos empresários das indústrias de calçados de Franca, enquadradas

como ME e EPP (Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), e a sua percepção da

utilidade destas informações.

Considerando-se que a pequena empresa tem características de empresa familiar,

muitos autores da literatura dedicada à administração destas empresa pressupõem que os

pequenos empresários adotam técnicas administrativas com base em experiências

empíricas, e não utilizam controles formais para a gestão do negócio. Por outro lado, é

difícil para o microempresário por si só conscientizar-se das vantagens da utilização das

informações contábeis para tomada de decisões.

Desta forma, este estudo busca responder a perguntas tais como:

 Quais as características da gestão das ME e EPP do setor calçadista de Franca?

 Quais informações contábeis estão sendo disponibilizadas ao empresário destas

empresas?

 Qual é a importância que os empreendedores destas empresas dão à contabilidade?

 A utilização das informações contábeis no processo de tomada de decisões na gestão da

pequena empresa depende da disponibilização das informações pelo contador, ou das

características do microempresário que o impedem ou o incentivam a utilizá-las?

Por outro lado, o tema escolhido para a pesquisa justifica-se também pela

importante participação das pequenas indústrias do setor de calçados na economia de

Franca, onde do total de 650 indústrias de calçados, formalmente constituídas e em

atividade, 70% são ME e EPP (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte).

O trabalho parte das seguintes pressupostos e conseqüentes limitações:

 Considera-se como ME e EPP (Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), aquelas

enquadradas na legislação federal como ME ou EPP e que sejam optantes do

SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições;

 Trata-se da realidade brasileira onde a escrituração contábil é dispensada perante a

Legislação do Imposto de Renda, existindo uma má interpretação de que não há

obrigatoriedade de manter as escriturações contábeis para todos os demais fins.

 Os resultados referem-se à prática contábil nas pequenas indústrias de calçados de

Franca, estado de São Paulo;
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Buscando esclarecer  as questões levantadas a respeito da utilização das

informações contábeis na gestão das pequenas indústrias de calçados de Franca, foi

aplicado um formulário em determinada amostra de empresas, conforme detalhado ao

longo do artigo.

II. A Importância da Contabilidade Gerencial na Pequena Empresa

A Contabilidade Gerencial é voltada essencialmente aos usuários internos, como

apoio na tomada de decisão, sendo geradas para atender às necessidades de cada empresa.

Parece clara a importância da contabilidade gerencial para a pequena empresa, mas segundo

RESNIK (1991) o empresário da pequena empresa parece não estar convencido da

importância da administração contábil como instrumento administrativo e menos ainda no

processo decisório.

Para RESNIK (1991), muitos proprietários-gerentes consideram os dados e a

função da contabilidade como "um mal necessário". Muitos ainda definem como "chato",

devido ao fato de que muitos deles chegam ao mundo das pequenas empresas, ignorando os

números e com uma sutil aversão numérica. Em geral, a sua formação foi constituída em

áreas técnicas de produção ou de serviço, interessando-se apenas pelos números das vendas

e pelo lucro líquido, subestimando a complexidade de um sistema contábil bom e prático

que pode contribuir com o um bom desempenho administrativo.

RESNIK (1991) justifica esta não apreciação pelos proprietários-gerentes das

funções e do processo de um sistema eficaz de contabilidade, não pelo desdém, mas atribui

a uma simples insensibilidade ao que eles não conhecem ou não se sentem à vontade.

Muitos empresários de pequenas empresas ainda atribuem esta falta de interesse

por se acharem envolvidos demais com a área produtiva da empresa, não sobrando tempo

para se dedicar aos relatórios contábeis. Vemos que no ponto de vista deles: " As funções

contábeis e de controle são tidas como não produtivas," segundo RESNIK, (1991, p. 139),

subestimando sua contribuição ao desempenho administrativo e seus reflexos na eficiência

produtiva.

Ainda segundo o autor, há dois fatores que implicam na não utilização da

contabilidade gerencial pelas pequenas empresas; como foi visto um dos fatores é a falta de

conhecimento por parte dos proprietários-gerentes para a devida apreciação da informação

contábil. Mas temos ainda o fato de muitos contadores se dedicarem apenas à contabilidade

fiscal, agindo como meros despachantes do governo, tendo como justificativa a burocracia
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e as instabilidades das normas e procedimentos legais e tributários que envolvem a rotina

contábil.

Mas é visto que as práticas tradicionais da profissão estão relacionadas às

características atuais da profissão contábil: a profissionalização dos escritórios de

contabilidade, ou seja, a terceirização na profissão contábil. A posição atual do contador é

de intermediário entre o poder público e as empresas, devido principalmente às

regulamentações fiscais e sociais. As facilidades oriundas da utilização da informática têm

beneficiado mais o poder público do que o próprio cliente do serviço contábil. Por motivo

de personalidade ou pela grande burocracia e medidas provisórias que envolvem a rotina do

contador, este se recusa em avançar além do limite restrito da apuração contábil, ficando

limitado a aspectos tributários e jurídicos, mantendo a parte de consultoria gerencial

totalmente fora de seu portfólio de atividades e, com isto, servindo muito mais ao governo,

por estar moldando o seu cliente, segundo as normas e as orientações do poder público, ao

invés de atender às necessidades gerenciais de seus clientes.

Assim, ao montar uma estrutura de registros contábeis com a finalidade de

atendimento das exigências dos diversos órgãos governamentais, tal estrutura não oferece

respaldo na gestão da pequena empresa, permanecendo a situação que ocorreu com as

grandes empresas que passaram a se dedicar aos informes financeiros em vista de fornecer

informações aos investidores e auditores, como já vimos anteriormente, e a situação se

repete junto às pequenas empresas, onde acontece a inversão da função da contabilidade de

servir ao gestor, passando a servir aos diversos órgãos governamentais.

O contador que ainda mantém a postura tradicional, já comentada, tem muito a

refletir, pois não se pode conceber que um empresário possa manter toda a estrutura

necessária para obtenção de informações contábeis apenas para recolher impostos aos

cofres do Estado, impondo procedimentos prejudiciais à utilização do sistema contábil para

fins gerenciais.

O contador da pequena empresa deste novo cenário econômico que, em sua

maioria, oferece o serviço contábil através da terceirização, tem que incluir ou manter, em

seu portfólio de atividades, a consultoria, com o objetivo de suprir as necessidades

gerenciais de seus gestores e, algumas vezes, terão o desafio de convencer a alguns

proprietários-gerentes a deixarem de negligenciar a função da contabilidade como

instrumento importante para a administração empresarial. Segundo RESNIK (1991) cabe

aos contadores auxiliarem os proprietários-gerentes a entenderem que superestimar a

complexidade de um sistema bom e prático é subestimar sua contribuição ao desempenho

administrativo.
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E o autor continua a afirmar que este entendimento aconteça o contador precisa

ser experiente e de primeira categoria, e que deve haver uma relação de confiança com o

dirigente da empresa para subsidiar o contador em uma consultoria eficiente que vai ocorrer

somente se houver: contato regular com a empresa; acesso às fontes de informações de

gestão da empresa; competência ao instalar um sistema adequado de contabilidade e

atenção ao mostrar como tirar o máximo proveito dele; relatórios apropriados, precisos e

pontuais atendendo à necessidade da empresa; rapidez e eficácia na realização de

diagnóstico e na implementação das recomendações.

A partir do momento que o contador deixar de apenas cumprir as exigências da

legislação das microempresas e das empresas de pequeno porte e começar a oferecer

relatórios financeiros e controles gerenciais que são indispensáveis para administração

eficiente da empresa, eles estarão experimentando a oportunidade de mostrar como a

contabilidade pode ser útil à gestão das pequenas empresas, deixando de ser meros

despachantes, passando a ser consultor de negócios, e exercendo, assim, a função da

contabilidade que foi concebida segundo GUAGLIARDI (1992, p. 66) "como instrumento

que permitisse ao dono do empreendimento acompanhar o desenvolvimento de seu

negócio. Isto é, os registros contábeis de uma empresa deveriam servir para o

gerenciamento de suas atividades. Era de se esperar, portanto, que os chamados

escritórios de contabilidade desempenhassem o papel de apoio à tomada de decisão pelo

pequenos empreendedores."

Para RESNIK (1991), os relatórios financeiros, como Balanço Patrimonial e

Demonstração de Resultados do Exercício são fontes primordiais para entender e

administrar um negócio, são eles que fornecem sinais de problemas e alterações que

indicam a necessidade de uma ação de acompanhamento, portanto, estes relatórios têm que

ser pontuais, consistentes e úteis.

Segundo o autor, a execução destes relatórios não deve ultrapassar a três

semanas após o final do mês encerrado, a pontualidade pode ajudar a detectar e sanar

rapidamente problemas como o custo das mercadorias vendidas estarem substancialmente

altos, e se os relatórios forem consistentes, ou seja, apurados mensalmente da mesma

forma, pode-se comparar, por exemplo, este custo das mercadorias vendidas

substancialmente alto num período com o custo apurado nos períodos anteriores, para

detectar o porquê de tal variação.

Quanto à utilidade dos relatórios, está na especificidade de cada empresa, ou

seja, em direcionar informações para necessidades especificas do porte e tipo de atividade

operacional de cada empresa.
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Segundo TRANJAN (1996), os dirigentes de empresa devem conhecer as

informações que trarão o devido julgamento empresarial a respeito de seu negócio,

conhecimento de fatos relativos ao mercado, a fornecedores, ao comprador e a outros

fatores relacionados à empresa. Um sistema gerencial caracteriza-se por ser um

planejamento e é, sem dúvida, uma importante ferramenta para o dirigente de empresa de

qualquer tamanho.

O autor ainda afirma que é o sistema contábil elaborado para fins gerenciais que

vai fornecer informações como: taxa de retorno da empresa e o que significa esta taxa em

relação a outras opções do mercado; se o desempenho está equivalente com os objetivos da

empresa; condições de comparar o valor orçado com o valor realmente gasto e conclui que

fica difícil planejar sem um sistema de informações que permita o planejamento e o

acompanhamento desse programa, corrigindo desvios, erros e contribuindo no processo

decisório.

Visto que a legislação comercial exige, anualmente, a elaboração de um Balanço

Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, fica certa a obrigatoriedade da

escrituração contábil para qualquer porte de empresa, e esta servirá como um banco de

dados para elaboração de inúmeros controles e relatórios destinados a orientar o

microempresário.

Segundo COELHO NETO (1998) a criatividade no tratamento dos dados

processados pela escrituração contábil é, hoje, cobrada dos profissionais acusados de só

trabalharem para atender ao fisco.

Uma empresa talvez venha a sobreviver sem uma contabilidade ou com controles

financeiros caóticos e desatualizados, mas, segundo RESNIK (1990), esta sobrevivência é

por um tempo determinado, enquanto as vendas forem suficientes para cobrirem os

desperdícios aparentemente invisíveis, o empresário estará iludido de que a situação da

empresa vai bem, isto até o dia em que as vendas sofrerem redução seja por motivo de

sazonalidade ou instabilidade econômica, ou seja por uma simples queda na vendas vai

trazer à tona a real situação financeira da empresa.

Segundo PIZZOLATO (1998), atualmente, deve-se sistematizar e implantar

técnicas de apoio aos processos decisórios derivadas da escrita contábil, que

tradicionalmente tinha como produto final dois documentos exigidos pela legislação

comercial e tributária: o Balanço Patrimonial e os Lucros e Perdas, este último agora

conhecido como Demonstrativo de Resultados do Exercício.

É unânime a opinião entre os autores que se dedicaram ao estudo da pequena

empresa de que se não for estabelecido um sistema eficaz de contabilidade gerencial e este
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não for utilizado conscientemente como ferramenta básica de administração, esta

negligência penalizará as empresas.

III. Pesquisa : O Papel da Informação Contábil para o Empresário da PME de

Calçado de Franca.

A pesquisa sobre as informações contábeis foi realizada com empresários das

industrias de calçados de Franca, enquadradas como ME e EPP (Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte), constituiu-se da análise de características técnicas utilizadas

pelos empresários das pequenas empresas na condução de seus negócios, em relação às

informações geradas pelo sistema contábil. Teve como objetivo descrever o tipo de relação

existente entre a contabilidade e a pequena empresa,.fornecendo respostas a respeito da

utilização das informações contábeis na gestão das pequenas indústrias de calçados de

Franca.

O número de empresas participantes na pesquisa ficou concretizado com 61

entrevistas, representando 13% do total das 458 empresas classificadas como MPEs do

setor calçadista de Franca em 1999 e ao mesmo tempo representando 91% das 81 Micro e

Empresas de Pequeno Porte associadas ao sindicado das indústrias de calçados de Franca.

Variáveis Estudadas

São as seguintes as variáveis pesquisadas, do qual o artigo se restringe a discutir

os temas ligados a  contabilidade gerencial,

Q Entidade/Tema Variáveis pesquisadas

1 EMPRESA – INFORMAÇÕES GERAIS  Inicio das atividades (Tempo)
 Número de empregados em dezembro/1999:

2 EMPRESA – CONTABILIDADE –
GERAIS

 A contabilidade é feita na empresa?
 As guias para recolhimento de impostos são

apresentadas em dia?
 Quanto aos prazos a serem cumpridos pela

exigências legais e fiscais.
3 EMPRESA – CONTABILIDADE –

PAPEL
 Qual é a principal função dos serviços

contábeis para a empresa,?
4 EMPRESA – CONTROLES – ESTOQUE  A empresa faz controle de estoque?

 Qual a periodicidade?
 Qual critério é utilizado?

5 EMPRESA - CONTROLES –
ORÇAMENTO

 A empresa trabalha com orçamento? Se não,
justificativas.

 Que tipo de orçamento?
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Q Entidade/Tema Variáveis pesquisadas

6 EMPRESA – CONTROLES –
PRAZOS

 Qual o período possível de saber quantos reais a
empresa precisa pagar e tem para receber?

7 EMPRESA – CRITÉRIOS  Como é calculado o custo dos Produtos Acabados?
 Como é calculado o preço de venda?

8 EMPRESA - RELATÓRIOS
CONTÁBEIS – ANÁLISE
RENTABILIDADE

 A empresa recebe do setor contábil análise de
rentabilidade? Se não, justificativas.

 Qual a periodicidade?
 Este relatório é utilizado para tomada de decisões? Se

não, justificativas.
 Como é utilizado?

9 EMPRESA – RELATÓRIOS
CONTÁBEIS – BALANÇO

 A empresa recebe do setor contábil o Balanço
Patrimonial? Se não, justificativas.

 Qual a periodicidade?
 O Balanço Patrimonial é utilizado para tomada de

decisões? Se não, justificativas.
 Como é utilizado?

10 EMPRESA - RELATÓRIOS
CONTÁBEIS – DRE

 A empresa recebe do setor contábil a Demonstração de
Resultados? Se não, justificativas.

 Qual a periodicidade?
 A DRE é utilizado para tomada de decisões? Se não,

justificativas.
 Como é utilizado?

11 EMPRESA - RELATÓRIOS
CONTÁBEIS – IMOBILIZAÇÕES

 A empresa recebe do setor contábil análise de
imobilização? Se não, justificativas.

 Qual a periodicidade?
 Este relatório é utilizado para tomada de decisões? Se

não, justificativas.
 Como é utilizado?

12 EMPRESA - RELATÓRIOS
CONTÁBEIS –FLUXO DE CAIXA

 A empresa utiliza fluxo de caixa para tomada de
decisões? Se não, justificativas.

 Como é utilizado?
13 EMPRESA RELATÓRIOS

CONTÁBEIS – IMPORTÂNCIA
 Os relatórios e controles gerenciais são importantes e

válidos no momento de tomar decisões para o porte
dessa empresa.

14 EMPRESÁRIO – INFORMAÇÕES
GERAIS

 Idade
 Grau de escolaridade
 Função e tarefas na empresa
 Atividade exercidas antes
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 Herdeiro ou fundador
15 EMPRESÁRIO – CONTROLES  O diretor/proprietário gostaria de maior apoio do contador,

para orientação na administração do negocio?

Seguindo a metodologia científica, este trabalho é de natureza quantitativa, tendo

em vista o seu objetivo e o problema de pesquisa é de quantificar determinados atributos

das micro e pequenas empresas, dos empresários e da sua relação com a contabilidade.

Foram feitas análises univariadas de cada variável pesquisada apresentada anteriormente,

bem como análises bivariadas explicando as relações entre as variáveis consideradas  mais

importantes.Desta forma, os dados foram agrupados e apresentados de forma estruturada

para facilitar a análise e discussão dos resultados.

IV. Análise e Discussão dos Resultados da Pesquisa

IV.1. Perfil do Empresário da Amostra Estudada dos ME e EPP do Setor Calçadista

de Franca

A TABELA 1 resume o perfil dos empresários da amostra estudada.

1. Idade Média de 40 anos, entre 22 e 70 anos.
2.Grau Escolaridade 87% dos empresários concluíram no mínimo o segundo

grau.
3.Área de Formação dos Empresários de Nível
Superior

Negócios (37%), Direito (21%) e Engenharia e
Informática(21%)

4. Origem – Experiência Anterior Oriundos da própria indústria de calçados (57%).
5. Nível em que exerce tarefas operacionais 80% dos empresários estão envolvidos nas tarefas

operacionais “ apagando incêndios” do dia-a-dia.
TABELA 1 –Perfil do Empresário das ME e EPP do Setor Calçadista de Franca

IV.2. . Perfil da Amostra das Empresas ME e EPP do Setor Calçadista de Franca

A TABELA 2 resume as características gerais das empresas  da amostra

estudada.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 11 / 16 -

1. Tempo Atividade 34%  tem até 5  anos de atividade
2. No. Empregados (tamanho) 51% têm entre 10 e 29 empregados
3. Localização da Área de Contabilidade 97% terceiriza (usa prestação de serviço dos escritórios)
4. Pontualidade Pagamento Impostos 98% disseram pagar os impostos em dia.
5. Pontualidade Cumprimento exigências
Fiscais

95% das empresas disseram ser pontuais no cumprimento das
exigências fiscais.

TABELA 2–Características Gerais das Empresas ME e EPP do Setor Calçadista de Franca

IV.3. Recebimento e Uso Informações Contábeis da amostra das ME e EPP do Setor

Calçadista de Franca

As tabelas a seguir mostram o resultado da pesquisa com relação às

variáveis que indicam o recebimento e uso das informações contábeis.

ITENS Recebimento Uso dos que Recebem
 Opinião sobre a Utilidade da

Contabilidade
Função:

 93% Obrigações Fiscais
 7 % Fiscal + gerencial

Importância dada
 93% acha importante
 7 % não acha

importante

Deseja maior apoio
 72% sim
 28% não

Tem Não tem Critério
 CONTROLE ESTOQUE 93% tem

77% mensal
7% não tem 81% ficha

19% visual
 CÁLCULO DE CUSTOS 87% tem 13% não tema

 11%usa experiência
 2% mercado

69% Diretos (simples)
18% Totais (completo)

 FORMAÇAO DE PREÇO DE VENDA 84% tem 16 não tem
 6% usa experiência
 10% mercado

 ORÇAMENTO 54 % tem 46 % não tem
 54% usa experiência
 25% não acha útil
 21% não conhece

 FLUXO DE CAIXA- Utilização 84% tem 16 não tem
 90% usa experiência
 10% não acha útil

TABELA 3 – Opinião sobre a Utilidade da Contabilidade pela  amostra das ME e
EPP do Setor Calçadista de Franca
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É constatado que a grande maioria das empresas que dispensa estes informações

(cerca de 80%) , alega o fato de preferir usar a experiência para tomar decisão ao invés de

buscar apoio nas informações contábil.

Dentro deste raciocínio, foi analisada a opinião das empresas sobre a utilização da

contabilidade, onde foi constatado que a grande maioria considera que nos dias atuais a

principal função da contabilidade é cumprir as exigências fiscais. (93%). Dos entrevistados

93% acham que os relatórios e controles gerenciais são importantes e válidos no momento

de tomar decisões, mesmo sendo uma pequena empresa contabilidade. Mesmo assim, uma

parcela relativamente menor (72%) gostaria de receber maior apoio do contador para

orientação do negócio, quanto à utilidade dos relatórios e controles. Vale salientar que este

índice de  72% mostra que ainda pode ser explorado pelos serviços contábeis, visando

suprir como uma necessidade do cliente não satisfeita.

Quanto aos controles de estoque, custo, preço de venda, e fluxo de caixa, foi

constatado que a maioria (cerca de 85%) faz uso destes controles. Acredita-se que são

estruturados de uma forma simples e informal, elaborados pela própria empresa, sem o

auxilio do setor contábil, tendo em vista a constatação de que o contador só faz a parte

fiscal. Quanto ao orçamento, onde já exige uma maior demanda de informações contábeis

para elaboração , nota-se que apenas cerca da metade das empresas tem este tipo de

controle

IV.4. Impacto do Grau de Escolaridade no Uso da Contabilidade Gerencial

Conforme mostra a TABELA 4, pode-se concluir com base nos dados que os

empresários com curso superior são mais propensos à utilização relatórios de cálculo de

custo mais complexos, formação de preço e fluxo de caixa, do que os empresários com

apenas primeiro ou segundo grau.

Forma de Cálculo dos
custos

Os de primeiro grau usam Sistema de custos mais simples
tem apenas, enquanto os empresários com  curso superior
usam  sistemas de custos complexos.

Preço de Venda Apenas uma leve diferença  proporcional entre o grau de
escolaridade e utilização do custo

Fluxo de Caixa A parcela de empresários com curso superior usa mais o
fluxo de caixa do que os demais.

Importância de Relatório O pessoal de nível superior acha mais importante o relatório
do que o primeiro grau.

TABELA 4 - Relação do Grau de Escolaridade com Outras Variáveis
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IV.5. Impacto do Tamanho da Empresa no Uso da Contabilidade Gerencial

Controle de Estoque Grandes empresa (acima de 29) são mais preocupadas em
controlar o estoque

Critério de Custo As empresa menores utilizam critérios mais simples para cálculo
de custo e as maiores mais complexas

Critério de formação do Preço
de Venda

O tamanho da empresa não influencia o tipo de critério

Utilização do Orçamento Quanto maior a empresa, maior está sendo a utilização deste
controle

Importância dos Relatórios Não há uma relação entre o tamanho da empresa e a atribuição
de importância aos relatórios e controles gerenciais

Disposição a Receber Ajuda Quem menos deseja apoio do contador são as fabricas menores
TABELA 5 - Relação do Tamanho da Empresa com Outras Variáveis

Pode-se concluir com base nos dados da TABELA 5 que as maiores empresas têm

um  maior controle de estoque, maior utilização de orçamento e utilizam critérios mais

complexos de cálculo de custos . Quanto às outras variáveis, elas não são influenciadas pelo

tamanho da empresa.

IV.6. Impacto do Tempo de Atividade no Uso da Contabilidade Gerencial

Desta forma, conforme mostra a TABELA 6, as empresas mais antigas têm uma

tendência maior de  recebimento de balanço, de utilização de critérios de custos mais

complexos e ainda da utilização de orçamento para controle gerencial.

Critério de Custo As empresa mais antigas utilizam sistemas de cálculo de
custos mais complexos.

Utilização do Orçamento As empresa acima de 11 anos têm maior preocupação em
utilizar orçamento.

TABELA 6 - Relação do Tempo Atividade com Outras Variáveis
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V. Conclusão

Buscando compreender o perfil dos empresários das ME e EPP do Setor

Calçadista de Franca e das pequenas empresas de calçado em Franca, de uma forma

genérica e especificamente tocante à utilização da contabilidade na tomada de decisão, foi

realizada uma pesquisa com uma amostra destas empresas. A pesquisa mostrou que a idade

média destes empresários é de 40 anos sendo que a maioria conclui no mínimo o segundo

grau. A maior concentração da área de formação dos empresários de nível superior é em

Negócios. Foi constatado ainda que o maior número dos empresários entrevistados são

oriundos da própria indústria de calçados e  estão envolvidos nas tarefas operacionais “

apagando incêndios” do dia-a-dia.

A maioria das empresas pesquisadas tem até 5 anos de atividade, empregam de

10 a 29 empregados e terceiriza o serviço contábil. Embora a maioria  das empresas

entrevistadas julgue que os relatórios e controles gerenciais sejam importantes e válidos no

momento de tomar decisões, mesmo para uma pequena empresa, apenas uma parcela

relativamente menor destes empresários gostariam de receber maior apoio do contador

quanto ao uso dos relatórios e controles para orientação administrativa.

Quanto aos controles de estoque, custo, preço de venda e fluxo de caixa, foi

constatado que a maioria dos entrevistados faz uso destes controles. Tudo indica que são

estruturados de uma forma simples e informal, elaborados pela própria empresa, sem o

auxilio do setor contábil, tendo em vista a constatação de que o contador só faz a parte

fiscal. Quanto ao orçamento, onde há exigência maior de informações contábeis para sua

elaboração, verificou-se que apenas cerca da metade das empresas tem este tipo de

controle.

A análise ainda mostrou que as maiores empresas são as que mais utilizam as

ferramentas de planejamento e controle e que a maioria das empresas que recebe o balanço

patrimonial e que faz uso de critérios de custos mais complexos são aquelas com maior

tempo no mercado.

Nota-se portanto, que as empresas estão vendo apenas o curto prazo, trabalhando

com improvisação e intuição. Estas situações imediatistas têm trazido conseqüências

drásticas, à empresa que não inova e fica presa a procedimentos antigos, se expondo a “

risco de vida”.

É preciso lembrar que uma empresa talvez venha a sobreviver sem uma

contabilidade ou com controles financeiros caóticos e desatualizados. No entanto, esta

sobrevivência é por um tempo determinado, enquanto as vendas forem suficientes para

cobrirem os desperdícios aparentemente invisíveis.
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