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CONTABILIDADE GERENCIAL: UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA DE
AUXÍLIO NA TOMADA DE DECISÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
ALLAN HASSAN FERREIRA
DAYSE RAYANNE DA SILVA LIMA
JOÃO VICTOR FERREIRA DA SILVA DE FREITAS
Professora Orientadora: Me. Milena Rayane Lopes dos Santos

RESUMO
Acredita-se que a gestão efetiva é o caminho para que as organizações,
independente de seu tamanho, tenham saúde financeira e sejam capazes de
crescerem e se manterem no mercado. Tal realidade se faz evidente quando
analisamos as altas porcentagens de empresas que fecham suas portas todos os
anos no Brasil, tendo a falta de organização e gestão como principais motivos.
Isso ocorre quando as empresas não têm um planejamento estratégico eficaz
para as tomadas de decisões. Organizações falham ao contratar consultorias para
atuar nesse problema, a fim de evitar o fechamento precoce de seu negócio, ao
sentirem que num período de curto prazo a consultoria está dando retorno positivo, e
por consequência, suspendem os serviços contratados.
O objetivo geral do presente trabalho é colocar a contabilidade gerencial e suas
ramificações como uma ferramenta importante para as tomadas estratégicas de
decisões nas micro e pequenas empresas. A revisão bibliográfica aqui produzida foi
capaz de concluir que a gestão, quando feita da maneira correta, é capaz de garantir
a sobrevivência das empresas no meio corporativo que tem a competitividade como
uma de suas principais características.
Palavras-chave: Gestão de Custos; Recursos; Projetos; Planejamento estratégico.
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ABSTRACT
It is believed that effective management is the way for associations, regardless of their
size, to be financially healthy and able to grow and remain in the market. The reality is
evident when we analyze how high percentages of companies close their doors every
year in Brazil, with the lack of organization and management as the main reasons.
This occurs when companies do not have effective strategic planning for decision
making. Organizations fail to hire consultants to work on this problem, in order to avoid
the early closure of their business, when they feel that in a short term the consultancy
is giving positive return, and consequently, suspend the contracted services.
The general objective of this work is to place management accounting and its
ramifications as an important tool for strategic decision making in micro and small
companies. The bibliographic review here was able to conclude that management,
when done correctly, is able to guarantee companies in the corporate environment that
results in one of its main characteristics.
Keywords: Cost Management; Resources; Projects; Strategic planning.
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1 INTRODUÇÃO
O meio corporativo tem como maior característica a competitividade entre as
empresas, isso porque o desenvolvimento estrutural das cidades e a globalização das
relações fez com que cada vez mais empresas se desenvolvessem comercializando
os mesmos produtos e oferecendo os mesmos serviços.
Para Churchill (2017) deve ser de conhecimento geral que uma disputa de
preços não é o caminho mais viável para o meio corporativo, devido ao fato de que o
resultado desse mecanismo de marketing é apenas um: a diminuição gradativa do
preço final de venda, reduzindo assim o lucro empregado sobre os produtos e
serviços.
Sendo assim, se torna necessário que as empresas procurem, desenvolvam e
selecionem outras formas de manter o orçamento final positivo e lucrativo. Para
cumprir esse objetivo, a gestão e o reaproveitamento de recursos são opções
extremamente viáveis para as organizações modernas, bem como a importância da
inovação diante da competitividade crescente no meio corporativo.
É necessário que o conceito de “recursos” dentro de uma empresa esteja bem
claro, visto que os recursos, nesse caso, são todas as ferramentas utilizadas para a
produção e a disponibilização de serviços. Incluindo desde os funcionários e
colaboradores, até o papel e a água utilizada na empresa. Todos esses recursos
geram custos e por isso é fundamental que a empresa conte com uma gestão de
custos efetiva.
O microempreendedor é cercado por vários desafios ao longo dos anos,
estando sempre em busca de possuir previsões positivas de crescimento futuro,
estando suscetível a mudanças que podem alterar tais previsões, transformando-as
em uma realidade difícil: como manter o negócio na qualidade de empresa saudável
financeiramente

mediante

as

dificuldades

do

mercado?

Dessa

forma,

o

gerenciamento de custos, através da gestão de pessoas, de recursos e de projetos,
comprovou sua importância.
Nesse cenário, a contabilidade gerencial se coloca como fundamental para
direcionar o microempreendedor para um caminho de recuperação e reestruturação

9

financeira, por meio da redução e redirecionamento de custos e dos recursos
utilizados. Bem como, controlar e analisar todas as entradas e saídas financeiras, a
fim de elaborar planos estratégicos de ação que garantam o seguimento e o
crescimento das empresas.

O presente estudo é de natureza descritiva e faz parte da classe das pesquisas
bibliográficas. A base dos dados utilizados foi encontrada e retirada de plataformas
para pesquisas acadêmicas como ScientificElectronic Library Online (SCIELO) e
Google Acadêmico, com datas de publicação entre 2010 e 2020.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral
Neste contexto, o objetivo geral deste estudo é realizar uma pesquisa
bibliográfica sobre a forma como a gestão de pessoas, projetos e recursos, pode
impactar nos custos e no gerenciamento para o microempreendedor.

1.1.2 Objetivos específicos
● Pontuar conceitos como o de gestão de pessoas e recursos e como
estes impactam nos custos de uma organização;
● Discorrer sobre a importância da contabilidade gerencial para os
microempreendedores frente às implicações desafiadoras do mercado.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 O meio empresarial
Este tópico compreende uma revisão teórica do trabalho, ou seja, um
levantamento bibliográfico sobre o tema através da análise e interpretação de artigos
e demais trabalhos acadêmicos já publicados sobre o mercado para os
microempreendedores no Brasil, gestão de custos, de recursos, de pessoas e de
projetos, sendo essas áreas interligadas.

2.2 Valorização moderna de capital humano
Para que o presente tópico seja iniciado é preciso que haja a compreensão da
importância que o capital humano tem para uma organização, principalmente aquelas
que lidam diretamente com o consumidor final. O autor Andrade (2012) salienta para
o modo como as pessoas, na qualidade de funcionários, são vistas pelas empresas
como recursos a serem utilizados, isto é, são meios que podem ser utilizados – de
maneiras mais simples ou mais complexas – para que se atinjam os objetivos já
estabelecidos pelos seus idealizadores. No entanto, tal visão reforça a desqualificação
desse profissional como ser humano antes de qualquer outra classificação em que
possa se enquadrar. Mesmo que esteja ocupando um cargo junto a uma corporação,
esse funcionário continua sendo um cidadão e precisa ter sua integridade física e
mental respeitadas e preservadas.

“A organização necessita de pessoas competentes e criativas para enfrentar
as dificuldades do mercado atual. Os funcionários podem constituir-se em
elementos alavancadores de resultados dentro da organização; constituem a
vantagem competitiva que representa o “algo mais” que uma empresa pode
oferecer ao mercado e mostrar-se competitiva; são, ainda, os que fazem a
diferença e personalizam-na, fazendo-a distinguir-se de todas as demais. Para
que isso aconteça, é necessário que as pessoas sejam selecionadas,
integradas socialmente, treinadas, desenvolvidas, lideradas, motivadas,
comunicadas, avaliadas, remuneradas, recebam feedback de seu
desempenho, participem das decisões que as afetem direta ou indiretamente
e possam externar suas opiniões” (VANDERLEY, 2001).
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Caso haja descaso por parte dos ocupantes de cargos elevados
hierarquicamente com a qualidade do ambiente de trabalho onde os demais
funcionários se encontram, é natural que cresça a sensação de desmotivação e
insatisfação em relação à empresa em que trabalha. Tais sensações negativas podem
interferir diretamente no exercício das funções desses funcionários, o que pode
prejudicar o faturamento e funcionamento geral da empresa. Cabe aos gestores a
busca por técnicas e metodologias que contribuam para o bem estar profissional
desse funcionário, de modo que ele volte a se sentir motivado e acredite nos objetivos
da empresa (ANTUNES, 2000).
É de suma importância que os aspectos que correspondem aos fatores
psicológicos desses funcionários sejam levados em conta. Além de melhorias
necessárias ao ambiente físico, que possam ser identificadas e sanadas, os aspectos
que comprometem a saúde mental desses trabalhadores devem ser igualmente
avaliados.
Aliando esses dois aspectos que resultam na melhora material e imaterial do
ambiente de trabalho, a empresa como um todo tende a apresentar crescimento.
Antunes (2000), explica que a grande busca do ser humano pela melhora de sua
qualidade de vida depende, em grande parte, de fatores que estejam relacionados às
suas vivências profissionais e o lugar social em que ocupa. O objetivo central é
equiparar todos os aspectos da vida humana em sociedade, sendo eles o bem-estar
do corpo, da mente, e das relações sociais.
A motivação sempre foi um fator de extrema importância para o
desenvolvimento das atividades do dia a dia de uma empresa. Entretanto, a mesma
se tornou fundamental devido às alterações sociais ocorridas nos últimos anos, que
tornaram o meio corporativo extremamente competitivo e impassível a erros.
Devido ao fato de a globalização empresarial ter se instalado no território
brasileiro com grande intensidade até meados de 2012 e seguir ativa até os dias de
hoje, as empresas precisam estar sempre prontas para satisfazer o cliente e manter
boas relações internas profissionais, para que possam se consolidar no mercado. Um
funcionário motivado, entrosado com o restante da equipe e ciente de todas as suas
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funções dentro do ambiente de trabalho, melhora a saúde dos negócios e tem
consequências positivas para o faturamento da empresa (CHIAVENATO, 1999).
O profissional quando se encontra dentro da empresa, isso é, quando
compreende de forma ampla as suas funções, deveres e direitos dentro daquele
ambiente e passa a ser uma engrenagem funcional de todo o mecanismo que
corresponde a uma empresa, se torna fundamental para o sucesso e a consolidação
da mesma no mercado. Mantendo assim as relações profissionais com os demais
indivíduos que compõem o quadro de funcionários em estado de pleno funcionamento
e também as relações com os clientes e consumidores finais que são tendidos a fechar
negócios.
Sendo o capital humano o medidor do preparo e da qualidade de produção dos
funcionários, é extremamente importante que os mesmos se encontrem motivados e
engajados para que possam produzir de maneira saudável e satisfatória. Deve ser
prioridade das empresas demonstrar para seus funcionários que seus objetivos estão
equiparados, uma vez que conforme a empresa cresce, esse colaborador pode
crescer também.

2.3 O mercado de Micro empresas

O crescimento dos microempreendedores é perceptível, cada vez mais essa
classe vem se destacando no mercado, seja pela busca de autonomia ou pelos
impactos financeiros causados pela crise no país que pressiona a abrir seu próprio
negócio.
Segundo o levantamento do SEBRAE a atividade mais comum entre os MEI é
a de Cabeleireiro. Em segundo lugar vem o comércio varejista de artigos de vestuário
e acessórios, exercida por mais de 650 mil empreendedores. Entre outras atividades
mais frequentes estão Obras de alvenaria (4,5%) e Promoção de vendas (2,8%).
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Gráfico 01 – 20 atividades econômicas mais frequentes entre os MEI

O Sebrae coloca ainda que algumas medidas devem ser tomadas para que o
microempreendedor possa se reerguer mediante crise ou dificuldade que possa surgir:
o principal deles é a revisão e a adoção de uma gestão de custos efetiva que passe
pela gestão de recursos, pessoas e projetos. Ou seja, seria preciso realizar um novo
planejamento empresarial, baseado na análise do desempenho de todas as áreas da
empresa, focando no que se refere ao capital humano, os recursos utilizados, a
efetividade dos projetos em progresso e o uso dos recursos, o que impactaria
diretamente em uma redução de custos.
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2.3.1 A importância da gestão de pessoas na organização
Como citado anteriormente, os funcionários são fundamentais para o pleno
funcionamento de uma empresa (ainda que a mesma seja composta por apenas
sócios com funções operacionais). Vendem o seu tempo e a sua mão de obra em
troca de um retorno financeiro, ou seja, são um dos custos que as empresas possuem
e a forma mais inteligente de gerir esse custo é fazer com que ele seja plenamente
rentável, isso é trazer mais lucros do que os custos envolvidos. Por isso, a gestão de
pessoas é tão importante quando tratamos da gestão de custos.
A gestão de pessoas efetiva é importante para uma relação custo x benefício
positiva, impactando na gestão de custos.
É importante pontuar que a gestão de pessoas efetiva, é muito mais do que
apenas vistoriar e analisar a rentabilidade dos serviços prestados. Consiste em
observar, analisar, organizar e orientar os funcionários em direção de ações que
sejam mais rentáveis para todas as partes envolvidas: a empresa, o funcionário e os
consumidores. A gestão de pessoas deve se preocupar com a saúde, motivação e o
desenvolvimento dos colaboradores dentro da organização:
As políticas de gestão de pessoas desenham as regras com as quais a
empresa pretende administrar seus colaboradores para atingir os seus
objetivos individuais e os da organização e tem a finalidade de orientar e criar
uma linha de atuação [...] com base nas políticas de gestão de pessoas são
elaborados os procedimentos que servem de guia para orientar as pessoas
no seu trabalho. (KNAPIK, 2011, p.57).

Devido às diversas ocorrências no dia a dia, é fundamental que a empresa
promova capacitação e desenvolva seus líderes para que consigam gerir toda essa
diversidade e fazer a gestão correta de pessoas. Dentro da gestão de pessoas ainda
existem várias outras metodologias de gestão que, quando bem aplicadas, trazem
resultados satisfatórios para as organizações.
Apesar de os seres humanos serem categorizados como racionais, ainda
contam com uma infinidade de emoções que são extremamente complexas e que
podem motivar a execução de ações que nem sempre são benéficas para si e para
aqueles que convivem com os mesmos, principalmente tratando-se da relação
profissional.
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Em busca de controlar essa situação, a inteligência emocional é um conceito
desenvolvido dentro da psicologia que tem por definição o ensinamento da forma
correta e saudável de lidar com as emoções. Como bem explica Shim (2018), a
inteligência emocional não consiste no silenciamento de emoções, mas sim no
desenvolvimento do controle das mesmas a fim de usá-las com objetivos individuais
e coletivos benéficos.
Quando fortalecida, a inteligência emocional traz diversos benefícios para os
indivíduos. Não apenas no tratamento de sofrimentos emocionais já consolidados,
como também na prevenção do desenvolvimento de transtornos, distúrbios e até
doenças psicológicas de natureza emocional. De modo que a convivência e a
socialização são facilitadas através do autoconhecimento e da compreensão das
sensações e emoções vividas por terceiros (GUEBUR et al., 2012).
Apesar das emoções serem completamente naturais à existência humana,
muitas vezes não há um direcionamento correto da forma como essas emoções
devem ser conduzidas, logo, ao se apresentar os padrões comportamentais exigidos
no desenvolvimento da atividade da empresa, determinadas emoções são restritas à
serem manifestadas. Para Goleman (2015) a maioria das pessoas que não
desenvolvem a inteligência emocional passa a desenvolver uma valorização
constante de emoções negativas e tóxicas ao seu desenvolvimento pessoal,
profissional e até mesmo de suas relações sociais.
O foco da inteligência emocional é ajudar o indivíduo a controlar suas emoções
e fazer com que as mesmas sejam utilizadas para que possa usar essa energia para
atividades positivas e que promovam sua evolução em todos os aspectos de sua vida.
Podemos levar para a prática profissional nas micro e pequenas empresas, pois os
resultados são promovidos pelas ideias dos indivíduos que estão à frente do negócio.
Conforme mostra Chiavenato (2005), essa influência interpessoal no processo
comunicativo é a devida noção sobre liderança. Com isso, é crucial também discorrer
sobre os saberes no que tange a motivação e satisfação do funcionário.
Por meio de uma boa liderança, as pessoas são influenciadas a trabalharem
entusiasticamente para atingir objetivos organizacionais comuns, e através das
atitudes e do caráter do líder inspirar e servir de exemplo, para todas as suas equipes
e parceiros.
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Para Oliveira e Marinho: “liderança é o que dá a uma organização sua visão e
capacidade para transformar essa visão em realidade” (OLIVEIRA, MARINHO,2006,
p. 18).
Um bom líder sempre tem uma boa visão, consegue demonstrar e passar essa
visão para os funcionários, mas do que isso consegue transformar esta visão em
realidade, atingindo junto com suas equipes e parceiros todas as metas e objetivos
planejados da organização.
“Ser líder significa ser uma pessoa a serviço de outras, tendo como satisfação
pessoal a satisfação dos companheiros, vendo no crescimento e progresso
dos seus seguidores o seu próprio progresso e crescimento, e, no bem-estar
de cada um, o seu próprio bem-estar” (OLIVEIRA; MARINHO. 2006, p. 21).

Ser líder é promover crescimento e progresso da sua equipe, é se preocupar
com a qualidade de vida e com o bem-estar de todos.
Para Chiavenato (2014, p. 436):
“Podemos definir liderança como uma influência interpessoal exercida em
uma dada situação e dirigida por meio do processo de comunicação humana
para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Os elementos que
caracterizam a liderança são, portanto, quatro: a influência, a situação, a
comunicação, e os objetivos. Ou seja, a influência, em determinada situação,
exercida por meio da comunicação, visa os objetivos a serem alcançados”
(CHIAVENATO, 2014, p. 436).

Liderança é uma forma de influenciar os funcionários e equipes a atingirem
seus determinados objetivos, a comunicação é uma ferramenta importante nesse
processo, quando passada de forma assertiva para seus funcionários, se obtém os
resultados esperados. Através de uma liderança efetiva, que também é um custo para
a empresa, é possível que os funcionários sejam direcionados de uma forma mais
adequada e cumpram suas atividades profissionais de forma mais satisfatória,
resultando em funcionários que trazem um retorno financeiro muito maior do que o
valor pelo qual são pagos todos os meses.
2.4 A influência da gestão de recursos e de projetos nos custos
Para que haja o aproveitamento efetivo de recursos é preciso que o quadro de
funcionários passe a ser melhor analisado, em busca de descobrir a existência de
funcionários sobrecarregados, bem como também aqueles que não estejam
produzindo o esperado, independente da quantidade que há na empresa. Iniciando
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um processo de melhora do ambiente de trabalho, das condições e motivações, bem
como a exclusão de funcionários que não se encaixam mais com o perfil da empresa.
Dentro dos setores operantes das organizações o resultado final que será
apresentado ao cliente depende inteiramente das ações realizadas pelos funcionários
durante a produção dos produtos ou a prestação de serviços. Sendo assim, a gestão
de pessoas é fundamental para que os resultados apresentados sejam satisfatórios.
A gestão de custos depende totalmente da gestão efetiva de recursos, isso
porque caso haja um aproveitamento completo dos recursos disponíveis, os custos
são reduzidos e excessos não prejudicam mais o orçamento final de uma organização
ou de qualquer outro empreendimento. Para que haja compreensão do que são os
recursos sustentáveis é preciso que se defina o que são os recursos naturais. O autor
Brito (2006, p. 72), define que: “recursos são elementos de que o homem se vale para
satisfazer suas necessidades. Os recursos naturais são aqueles que se originam sem
qualquer intervenção humana”. É possível ainda fazer distinções quanto à definição
de recursos naturais próprios de um Estado, os compartilháveis entre Estados e os
que são patrimônio comum da humanidade.
As empresas que são consideradas sustentáveis e agem de tal forma precisam
adotar algumas medidas dentro de seus ambientes de produção, esse conjunto de
medidas pode ser chamado de Gestão de Recursos Naturais. A (GRN) é o conjunto
de ações destinadas a regular o uso, o controle e a proteção dos recursos naturais.
Sua necessidade emergiu nos debates científico e político, principalmente nas
décadas de 1960 e 1970, acerca do interesse e da preocupação de movimentos
ambientalistas, regulamentações, organizações não-governamentais, organizações
internacionais, dentre outros, quanto às questões ambientais e ao uso desordenado e
devastador dos recursos naturais (CARVALHO et al. 2013, p. 13).
Essas medidas de utilização sustentável de recursos naturais são variadas,
porém entre as principais está o uso de fontes de energia renovável como a eólica e
solar, suavizar, controlar e racionalizar a extração de recursos minerais, reciclagem
de lixo dentro e fora das dependências da empresa, adotar sistemas de reutilização
de água e realizar o reflorestamento de regiões verdes desmatadas (FORTI, 2014, p.
16).
Aligleri (2009) inicia sua reflexão partindo do princípio de que não existe
evolução humana sem que se faça uso dos recursos presentes na natureza, esse é
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um fato que justifica o aproveitamento desses recursos e ao mesmo tempo demonstra
a importância da sustentabilidade.
A consolidação do capitalismo e o aumento do consumo fez com que a
exploração de recursos naturais aumentasse muito em um curto período de tempo.
Passamos a utilizar os recursos naturais sem ao menos nos preocuparmos em
fornecer a base para que a natureza se construísse, muitos anos se passaram até que
a mesma desde os primeiros sinais de esgotamento (ALIGLERI, 2009).Careon (2001)
afirma que os resultados da utilização dos recursos naturais para atender a demanda
da produção acelerada do meio corporativo vão além do desmatamento e da poluição
de rios. A real problemática está no fato de que essas ações muitas vezes são
irreversíveis, isso porque muitas das ferramentas e métodos utilizados para fazer essa
retirada de matéria-prima fazem com que a natureza seja incapaz de se refazer. Mais
do que tirar árvores e retirar minérios, as ações humanas fazem com que esse solo
se torne infértil, bem como acontece com a poluição nos rios que causam a morte de
espécies marinhas inteiras por durarem centenas de anos.
Sendo assim, é possível concluir que os benefícios da adoção de um sistema
consciente de utilização de recursos naturais podem ser definidos pela não
degradação do meio ambiente, mantendo possível a reconstrução natural desse meio.
Porém, essas são medidas que só podem ser aplicadas quando se alterarem as
ideologias de consumo da sociedade em geral. Por isso, é tão importante investir em
conscientização ambiental, não só em empresas, mas também dentro das escolas e
faculdades.
A água é considerada um recurso utilizado por todas as organizações e o fato
de seu uso ser indispensável, faz com que a mesma seja considerada um recurso
básico. Logo, existem diversas formas de fazer o reaproveitamento da mesma, em
busca de aproveitar melhor os recursos e também ajudar o meio ambiente. Bem como
também ocorre com processos de reciclagem que podem ser adotados nas empresas,
como a reutilização de produtos que iriam para o lixo através da ressignificação dos
mesmos.
Para que compreendamos a importância de uma gestão de recursos efetivos
para a gestão de custos de uma empresa, precisamos ter em mente que tudo que for
utilizado durante a produção ou a prestação de serviços é um custo para a empresa.
Desde o papel para anotações, até a água utilizada na empresa. Logo, quando há
uma otimização do gasto desses recursos ocorre uma diminuição direta nos custos
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das empresas, resultando em uma melhora significativa no faturamento e na gestão
de custos organizacionais.
Em um primeiro momento se faz necessário que se compreenda que um projeto
se trata de um processo, ou seja, deve possuir etapas a serem cumpridas até que
possa ser considerado completo. Para Keeling (2017) as etapas correspondem a:
iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e enceramento.
Para o PMBOK, projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas
em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado único, envolvendo
grupos de atividades coordenadas e controladas com prazos para início e término,
atendendo à requisitos solicitados pelos stakeholders, sujeito a limitações de tempo,
custo e recursos. Um projeto é considerado temporário no sentido de ter um início e
fim definidos no tempo, e, por isso também, um escopo e recursos definidos, e é único
por não se tratar de um fluxo de rotina, apenas um fluxo de atividades destinado a
atingir um objetivo em particular.
O PMBOK (2017) aponta que dependendo do nível de complexidade do projeto,
existe a possibilidade de dividi-lo em partes mais fáceis de gerenciar ou subprojetos,
e que podem ser contratados de uma outra empresa ou da própria organização
executora.
Se o projeto for um empreendimento com início e fim determinados e
estabelecidos, significa que o projeto possui um ciclo de vida que ao ser conduzido
por pessoas deve atingir, quando concluído, os objetivos de acordo com o prazo, custo
e qualidade estabelecidos anteriormente (MENEZES, 2007).
Com o crescimento agressivo da competitividade diária, as empresas de um
modo geral vêm se preparando cada vez mais para atender de maneira eficaz as
demandas imediatistas do mercado. Preocupam-se em avaliar as reais necessidades
para manter-se competitiva, por esse motivo tem investido com grande peso para
olhar para as entregas da empresa como um projeto, e além da gestão dos
considerados projetos, acompanhando não somente as atividades ou resultados de
seus produtos ou serviços finais. E ainda, cuidando de cada passo que seu produto
ou serviço passa, agregando maior visibilidade e valor na entrega.
De maneira geral, os projetos dentro de uma empresa podem ser de todos os
tipos e tamanhos, a ideia de que um projeto precisa ser de grande magnitude e alterar
a empresa de dentro para fora, é no mínimo incompleta e equivocada. O projeto,
dentro de uma empresa, pode corresponder ao planejamento e a implementação de
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qualquer tipo de alteração na empresa, seja qual for sua intensidade, duração ou a
qual setor pertencem (KERZNER, 2016).
Partindo do princípio de que o projeto está associado a basicamente todos os
setores e ações de uma empresa, é extremamente necessário que haja um rigoroso
e efetivo gerenciamento de projeto para que a empresa consiga diminuir tempo,
custos e reduzir a porcentagem de risco de falhas. Segundo Menezes (2005), muitas
empresas perdem capital de investimento, tempo de execução e sacrificam capital
humano em projetos que não vão apresentar o lucro necessário ou que não tenham
sido executados da maneira correta em alguma das etapas escritas. No caso de
empresas de pequeno porte ou que estejam passando por uma crise financeira, tais
erros podem significar a falência. Outro fator que contribui para a mortalidade das
pequenas empresas é que os proprietários na maioria das vezes não utilizam a
contabilidade gerencial como ferramenta de gestão na empresa. Isso ocorre pela
escassez de recursos financeiros ou até mesmo a falta de conhecimento para
contratar assessoria específica resultando num dos fatores que contribuem para sua
mortalidade. (SILVA, 2014).
Dessa forma, a função da gestão de projetos dentro de uma empresa é a de
garantir que todas as etapas do projeto sejam cumpridas da maneira mais adequada
possível, desde a identificação da necessidade, até as análises da eficácia do mesmo
(MENEZES, 2005).
“Partindo do pressuposto de que nenhuma empresa pode sobreviver sem uma
gestão adequada de informações, recursos e processos de tomada de
decisões efetivos, o entendimento sobre a importância de como a
contabilidade gerencial pode auxiliar os gestores e as organizações a serem
mais efetivos torna-se vital.” (AMORIM, 2015)

Uma gestão de projeto efetiva é plenamente capaz de mapear e analisar todos
os recursos que serão utilizados no projeto, bem como verificar possíveis formas de
melhor aproveitamento desses recursos e analisar a possível rentabilidade de cada
um deles, em busca de reduzir os custos e ampliar os ganhos. Através do
planejamento correto dos projetos, das pessoas e dos recursos é possível estabelecer
uma verdadeira gestão estratégica de custos.
É preciso que haja a compreensão de que o presente trabalho visa discorrer
sobre uma gestão de custos estratégica, ou seja, além da gestão tradicional, mas uma
que seja mais eficaz e que possa manter as empresas em pleno crescimento em um
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setor tão competitivo. Por isso, é defendida a ideia de que a gestão de custos deve
ser analisada em associação com a gestão de recursos, pessoas e projetos.
2.5 A importância da contabilidade gerencial nesse processo
Como bem coloca Silva (2015) o termo “contabilidade” é associado à ação de
“controlar”. Ou seja, o setor empresarial que corresponde à contabilidade tem como
função geral controlar todas as ações financeiras da empresa. Dessa forma, qualquer
ação realizada dentro de uma empresa que envolva recursos financeiros, mesmo que
o autor seja um funcionário ou o próprio dono da empresa, deve passar e ser relatada
para o setor da contabilidade.
Para que haja uma correta harmonização das informações contábeis, segundo
Fries (2002), as informações devem proporcionar revelação suficiente sobre a
entidade, de modo a facilitar a composição dos relatórios. Dentre estes atributos, são
indispensáveis os seguintes:

● Confiabilidade;
● Tempestividade;
● Compreensibilidade;
● Comparabilidade.

Tal necessidade se deve ao fato de que é nesse setor que são checadas,
avaliadas e relatadas todas as movimentações financeiras que ocorrem dentro da
empresa, sempre relacionando suas motivações, autores e principalmente o retorno
obtido através da ação. O setor de contabilidade realiza o trabalho de controlar a
saúde financeira da empresa, e para isso é preciso que tenha o controle da origem do
destino dado para cada um dos recursos financeiros da empresa (SILVA, 2015).
Sendo assim, utiliza-se a contabilidade gerencial, como ferramenta que avalia
os processos de planejamento e controle, voltada para dar suporte aos gerentes e
executivos em todas as etapas que levam a decisões. Drucker (2010) apud Amorim
(s/d, p.3):
“Bons tomadores de decisões não tomam muitas decisões. Eles tomam
decisões que fazem a diferença. E eles sabem quando uma decisão é
necessária. E então eles não adiam. Bons tomadores de decisões sabem que
a parte mais importante, e mais difícil, da tomada de decisões não é tomar a
decisão. Isso costuma ser bem fácil. A parte mais difícil e mais importante é
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certificar-se de que a decisão tem a ver com o problema certo. Poucas coisas
são mais prejudiciais do que tomar decisões certas a respeito do problema
errado.”

A contabilidade também é fundamental para que se acompanhe a evolução de
uma empresa, isso porque é através dos dados coletados e dos relatórios produzidos
por esse setor, que a evolução financeira das empresas pode ser medida. A
comparação dos gastos, dos recebimentos, das negociações fechadas, transações
realizadas, projetos bem remunerados, é fundamental para que a empresa trace
novos objetivos e desenvolva ações que viabilizem o seu crescimento (KASSAI,
2002).
Desse modo, Kassai (2002) levanta uma importante questão. Sendo as funções
da contabilidade fundamentais para a saúde financeira de uma empresa, é preciso
que os funcionários e colaboradores deixem de ver o setor como um cobrador e
atribua a ele sensações de receio, desgosto e até mesmo raiva. É preciso que os
gestores empresariais promovam o conhecimento para o seu quadro de funcionários,
a fim de demonstrar que esse setor tem funções para cumprir, assim como todos os
outros, e a prestação de contas é a única forma de viabilizar a execução dessas
funções.
A contabilidade precisa assegurar que a empresa se mantenha sempre dentro
da legalidade e seja capaz de honrar com todos os seus compromissos financeiros,
incluindo pagamentos, investimentos e liberação de recursos para projetos aprovados,
sendo assim, é importante ressaltar que o setor de contabilidade é fundamental para
a compliance de uma empresa e para que a mesma se mantenha operando
(HENRIQUE, 2008).
Visto o que foi dito, a contabilidade é uma ciência milenar e ocupa um espaço
importante no setor corporativo. Ao longo do tempo foi sendo cada vez mais expandida
e utilizada para análises, apresentação de relatórios, liberação de fundos, e exposição
de resultados. O autor Martin (2002), explica como ocorreu a evolução das funções e
obrigações do setor de contabilidade, evoluindo para um grande setor chamado de
controladoria e a importância do mesmo para as empresas modernas.
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3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

A metodologia dos estudos acadêmicos deve ser selecionada de acordo com o
tipo, os objetivos e os materiais que serão utilizados pelos autores. Análises empíricas
e qualitativas, ou seja, que realizam análises de objetos de estudo, devem
compreender em uma metodologia de identificação, organização e utilização dos
dados coletados para a pesquisa, sempre analisando as amostras, variáveis e
hipóteses do estudo.
Levando em consideração o caráter exploratório do estudo que aqui se
apresenta, a metodologia de pesquisa utilizada pode ser considerada alinhada aos
objetivos de pesquisa e aos materiais utilizados para viabilizar essa produção
acadêmica.
Bem como se apresentam todos os estudos caracterizados como revisões
sistemáticas, este estudo foi elaborado através de uma pesquisa bibliográfica sobre o
tema. Realizando a leitura, seleção e compreensão dos materiais acadêmicos
encontrados nas plataformas como Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e
Google Acadêmico.
Como bem coloca Godoy (1995), a pesquisa qualitativa deve atender a alguns
critérios para que seja corretamente categorizada. Por exemplo, deve ser,
primordialmente, descritiva. Isso é, deve descrever os fatos e aspectos conceituais
envolvidos no tema da pesquisa. Bem como também é possível observar que os
dados coletados não podem ser quantificados, isto é, não se tratam de numerologia
simbólicas, mas sim a análise de ideias, vivências, opiniões e ações das partes
envolvidas.
O espaço temporal delimitado compreende as publicações realizadas entre o
período de 1993 à 2020, foram filtrados artigos científicos já elaborados e para refinar
as pesquisas utilizou-se palavras chaves como: Contabilidade gerencial; contabilidade
gerencial para micro e pequenas empresas; a importância da contabilidade gerencial;
recursos humanos nas organizações; gestão de custo, controladoria. com isso, foram
encontrados 119 artigos onde, filtramos apenas 69 publicações acerca do tema
abordado. As demais publicações eram em Inglês (o que não nos interessava), e
outros englobavam um tema adverso do tema tratado. Ainda sim, dessas 69
publicações filtramos os que mais condizia com o tema de Micro e Pequenas
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Empresas. Com isso, selecionamos 10 artigos, que consultamos para fazer este
projeto. E dessa forma, foram incluídos apenas os artigos com texto integral disponível
em português.

A pesquisa procurou respeitar todos os aspectos éticos e legais existentes, não
divulgando nomes ou informações confidenciais de indivíduos, empresas ou
instituições que estiveram envolvidos na coleta de dados e nos estudos de casos
obtidos através da seleção dos artigos acadêmicos. Bem como, também respeitou as
questões éticas no que diz respeito ao profissionalismo e vida pessoal daqueles que
exercem atividades na área.
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4 RESULTADOS
Para que os resultados da presente pesquisa fossem apresentados, foi
elaborada uma tabela onde constam os autores, tema dos artigos, ano de publicação,
fonte e as principais contribuições de cada um dos 10 artigos selecionados como
objeto de estudo da presente pesquisa:

Tabela 1 - Tabela de resultados
AUTORES

TEMA

MORAIS, Rosa
Amélia Carvalho;
BARRETO
JÚNIOR, Agenor
Campos.

A Importância da
Contabilidade
Gerencial para
Microempresas e
Empresa de
Pequeno Porte

2018

Google
Acadêmico

BERTÓ, Dalvio
José; BEULKE,
Rolando.

Gestão de Custos

2017

Google
Acadêmico

AMORIM, Diego
Felipe Borges.

A Importância da
Contabilidade
Gerencial para a
Gestão dos
Negócios

Contabilidade
Gerencial:
Leonardo Siqueira
Importância para as
da Silva
Micro e Pequenas
Empresas

SCHIER, Carlos
Ubiratan da Costa.

Gestão de custos

ANO

2015

2014

2006

FONTE

RESULTADOS PRINCIPAIS

Neste artigo constatamos mais uma vez como a
Contabilidade Gerencial é de suma importância
para o sucesso de uma organização. Traçando
objetivos a fim de maximizar seus lucros e
resultados quando consegue se posicionar no
mercado em que atua.

Notamos aqui que as empresas precisam ter
um

Google
Acadêmico

Com este artigo constatamos que a ciência
contábil vem se transformando ao longo dos
últimos anos. O que era um modelo estático,
histórico e limitado hoje é visto como um modelo
de gestão do negócio.

Google
Acadêmico

Existem vários motivos para o fechamento
imaturo das empresas, e o principal deles é a
falta de planejamento estratégico que influencia
negativamente
no
gerenciamento
da
organização, dessa forma, é necessário que
exista
um
rígido
acompanhamento
e
conhecimentos de contabilidade gerencial para
evitar e solucionar problemas que surgem.

SCIELO

A importância de uma classificação dos gastos
na gestão de custos, ou seja, muito mais do que
gerenciar o que é gasto pela empresa, é preciso
que haja uma classificação, com base em
prioridades, desses gastos.
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PADOVEZE, Clóvis
Luís.

Controladoria
Estratégica e
Operacional

POMPERMAYER,
Cleonice Bastos; Gestão de custos.
LIMA, João
Finanças
Empresariais.
Evangelista
Pereira.

2003

Google
Acadêmico

2002

Google
Acadêmico

FIGUEIREDO,
Sandra;
CAGGIANO, Paulo
César.

Controladoria:
Teoria e Prática

1997

SCIELO

PEREZ JÚNIOR,
José Hernendez;
PESTANA,
Armando Oliveira;
FRANCO, Paulo
Cintra.

Controladoria de
gestão: teoria e
prática

1995

SCIELO

TUNG, Nguyen
Huu.

A Controladoria e o
Controller no
Processo de Gestão
Organizacional.

1993

SCIELO

A importância da Controladoria como
instrumento capaz de proporcionar os
elementos necessários para o gerenciamento.

O sistema de gestão de custos deve ser
interpretado como um sistema que compreende
meios e métodos que resultam em informações
gerenciais.

A controladoria busca sempre os melhores
métodos para a execução de suas funções,
utilizando
conhecimentos
de
diferentes
naturezas para compor essas decisões.

A Controladoria é a fonte de informação de uma
empresa. O profissional deve estar sempre apto
para obter, gerenciar e transmitir essas
informações de forma construtiva.

Para o setor da Controladoria funcionar de
forma plena, é preciso que as relações
hierárquicas estejam muito bem consolidadas.
É importante que o profissional de Controller
saiba respeitar e agir corretamente perante
comandos.

FONTE: Autoria Própria (2020)

Bertó e Beulke (2017) explicam que todas as empresas, independentemente
do seu tamanho, necessitam de uma gestão de custos efetivas para se manterem
ativas e crescerem. Tal realidade se torna ainda mais intensa quando analisamos o
contexto competitivo e instável que o meio corporativo moderno está inserido.
Os autores explicam que a gestão de custos pode ser definida como o controle
e a análise estratégica de todos os custos de uma empresa. Ou seja, tudo que é gasto,
investido, pago ou retirado do fundo financeiro de uma empresa. A gestão de custo
seria justamente a ação de analisar, organizar e decidir se todos esses gastos estão
corretos, se os números de entrada e saída batem e se existem coisas que podem ser
cortadas ou redirecionadas (BERTÓ; BEULKE, 2017).
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Para Schier (2006), uma gestão de custos efetiva é o caminho mais correto
para que uma empresa possa crescer e se desenvolver no mercado em que atua, sem
que seja necessário levar em consideração o setor em que a mesma atua. A gestão
de custos também é capaz de viabilizar a análise de investimentos e traz mais
segurança para a saúde financeira da empresa.
É muito comum que empresas novas, pequenas e também familiares, deixem
de realizar essa gestão de custos, apenas retirando ou injetando capital financeiro no
caixa, mas sem ter uma ideia concreta do destino desse dinheiro. Logo, se torna
comum que ocorram erros no fechamento de caixa ou confusões em relação aos
gastos da empresa, muitas vezes misturados com os gastos pessoais dos donos e
gestores.
Como bem coloca Pompermayer e Lima (2002), esse é um dos grandes
motivos pelos quais essas empresas possuem vida útil inferior a cinco anos, e ainda
costumam afundar os seus fundadores em dívidas que, mais uma vez, ninguém tem
plena certeza de como se formaram. Porém, ainda há uma desinformação muito
grande sobre a necessidade dessa gestão de custos e principalmente sobre a forma
como ela deve ser feita.
O primeiro passo para a implementação de uma gestão de custos em uma
empresa é a análise completa de todos os gastos fixos e eventuais que a empresa
possui todos os meses, incluindo tudo, desde o café até a matéria prima utilizada para
a produção ou prestação de serviços. Essa é a etapa fundamental do processo, pois
é apenas dessa forma que será possível visualizar a realidade do problema enfrentado
pela empresa e desenvolver metodologias de ação que possam auxiliar no processo
de melhora da saúde organizacional do negócio (POMPERMAYER; LIMA, 2002).
Um dos erros mais comuns nas empresas modernas é a interrupção dessa
gestão de custos após julgar que o fluxo de caixa e o controle de gastos já estão
organizados. É preciso que a gestão de custos seja realizada sempre, visto que a todo
momento podem ocorrer alterações nos gastos da empresa e podem surgir
possibilidades de economia ou reprogramação financeira. Outro erro comum é achar
que a gestão de custos consiste apenas em fazer planilhas de controle, quando na
verdade uma gestão de custos estratégica necessita de uma análise completa da
empresa, incluindo o que diz respeito à gestão de pessoas, projetos e recursos.
A contabilidade e a controladoria são fundamentais nesse cenário, onde é ainda
mais necessário analisar, controlar, ponderar e reduzir a maior parte possível dos
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custos, sem que haja uma redução na qualidade dos produtos ou serviços prestados.
Por muitos anos o setor de contabilidade esteve apenas associado ao controle de
recebimentos e gastos de uma empresa, sendo necessário que os profissionais que
atuavam como contadores fossem capazes de definir se a empresa fechou o mês,
semestre, ou ano de forma positiva ou negativa. Porém, o meio corporativo mudou,
assim como a sociedade e as tendências de consumo mudaram, e isso fez com que
esse setor também precisasse evoluir e se expandir para atender às novas demandas.
No que se refere ao seu surgimento, Reis (2008) nos alerta que a contabilidade
nasce junto com a necessidade humana de proteger suas posses, multiplicar seu
patrimônio e controlar seu capital financeiro. Dessa forma, é possível definir que a
mesma surge junto com as primeiras civilizações e viabilizou a construção dos
primeiros impérios organizacionais voltados para o comércio e prestação de serviços.
O autor ainda coloca que nessa fase de início a contabilidade estava associada
à necessidade de registrar atividades financeiras de compra, venda e investimentos.
Levando em consideração que um sistema comercial baseado em trocas precisava
de um controle maior sobre a valorização dos produtos e a procura pelos mesmos
(REIS, 2008).
Foi apenas na era medieval que a contabilidade foi colocada como uma ciência
e passou a ser estudada de forma mais aprofundada. Foi também nesse período que
a contabilidade passou a ser muito mais do que apenas manter o controle do capital
financeiro, visto que passou a ser uma ciência e esses profissionais tidos como
controladores da saúde financeira do empreendimento, bem como também do
direcionamento dos valores disponíveis (REIS, 2008).
Já no período da modernidade, a contabilidade é pela primeira vez associada
de forma direta à administração de uma empresa, sendo ela parte fundamental para
a gestão da mesma. Bem como também as organizações públicas passaram a contar
com a contabilidade para definir os caminhos que deveriam levar os fundos de
impostos, controle de tributos e das finanças nacionais (REIS, 2008).
Chegando então, até os dias de hoje, quando a contabilidade possui funções
mais amplas e importantes dentro das organizações, como manter a compliance das
empresas, zelar pelos trâmites tributários, analisar os gastos e entradas, dentre
outras. Ou seja, necessita da ação profissional desse setor para elaborar um
planejamento estratégico que viabilize a reestruturação das empresas através da
redução e redirecionamento de custos e recursos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como apresentamos durante todo o estudo desenvolvido, muitas foram as
consequências da globalização empresarial e do período de recessão econômica do
país para o meio corporativo como um todo. Contando também com todos os
elementos que estão inseridos nesse cenário e que sentiram, de formas diferentes, a
crescente competitividade do meio. Logo, se tornando um espaço que não admite
erros, é importante que os gestores procurem formas de manter o ambiente de
trabalho saudável e se atentarem para o estado físico e emocional de seus
funcionários. Visto que, isso interfere de modo direto no seu faturamento.
As mudanças nas tendências de consumo das pessoas se alteraram
substancialmente com o aumento da acessibilidade da internet nas casas brasileiras.
A dissolução dos limites de tempo e distância fizeram com que o imediatismo já antes
presente na nossa sociedade, se intensificasse. Assim como o comodismo e rapidez,
se tornaram sensações desejadas quando se trata de comprar um produto ou
contratar um serviço.
Para atender essa nova demanda de consumidores com desejos tão
específicos e necessidades tão singulares, foi preciso que as empresas investissem
muito em treinamentos e capacitação de funcionários, desde a área de gestão e
administração até a área de vendas ou contratação que trata direto com o cliente. As
empresas utilizadas como objetos de estudo que ocupam lugares de destaque no
meio corporativo, comprovam a importância de aplicar essas metodologias em todos
os departamentos da empresa.
A valorização do capital humano e o desenvolvimento da inteligência emocional
dos funcionários, gestores e demais agentes, resulta em uma equipe mais unida,
compreensiva, tolerante e detentora dos conhecimentos profissionais relacionados a
si próprios e aos seus colegas. Facilitando e tornando as atividades profissionais mais
leves e culminando em uma gestão de pessoas mais eficaz.
A gestão de custos é fundamental para todas as empresas, sem que haja
distinção de tamanho ou natureza, mas que deve ser feita de forma estratégica e ir
muito além da produção de planilhas.
A união de uma gestão de pessoas, projetos e recursos efetivas, resulta no
desenvolvimento de uma gestão de custos que pode trazer benefícios consideráveis
para a organização, de modo que haja um aumento na qualidade de vida no trabalho,
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um sistema de reutilização dos recursos e uma solidez na elaboração de projetos e
da posterior finalização dos mesmos, reduzindo custos e organizando gastos, bem
como viabilizando investimentos e o crescimento do empreendimento, sendo esse o
caminho para um retorno bem sucedido do setor.
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