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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar o uso da controladoria pelas micro e 

pequenas empresas (MPEs), impactadas e decorrentes da pandemia por coronavírus (COVID-

19). Para tal, foi aplicado um questionário GOOGLE Forms, nas mídias sociais, apurou-se 

102 respondentes de 70 mil abordados, a fim de identificar o perfil empreendedor, do negócio 

e da gestão, para mensurar a conformidade com a controladoria. A metodologia utilizada 

quanto a abordagem do problema é quantitativa e qualitativa, segundo o objetivo geral da 

pesquisa é caracterizado como descritiva e o procedimento técnico utilizado foi o 

levantamento de dados. Os resultados apurados, apontaram que os empreendedores são em 

maioria mulheres de 26 a 35 anos, com ensino médio completo; sobre o negócio, foram 

iniciados aproximadamente 73% em 2020 e 2021, nos meios digitais, por motivos de escassez 

de emprego; somente 5,9% tem contabilidade e as ferramentas de gestão mais usadas são o 

fluxo de caixa e a tecnologia da informação, as demais ferramentas não são usadas por mais 

de 50% da amostra. Conclui-se que há uma deficiência sobre a importância dos relatórios 

contábeis e uma carência quanto ao uso da controladoria. Sugere-se para trabalhos futuros 

estudar o nível de conhecimento das ferramentas de controladoria e a reaplicação para apurar 

mudanças no comportamento do empreendedor. 

 

Palavras-chave: Controladoria. Micro e pequenas empresas. Covid-19. Gestão. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to identify the use of controllership by micro and small companies 

(MSEs), impacted and resulting from the coronavirus pandemic (COVID-19). To this end, a 

GOOGLE Forms questionnaire was applied on social media, 102 respondents were found out 

of 70,000 approached, in order to identify the entrepreneurial, business and management 

profile, to measure compliance with the controllership. The methodology used when 

approaching the problem is quantitative and qualitative, according to the general objective of 

the research, it is characterized as descriptive and the technical procedure used was data 

collection. The results obtained showed that the entrepreneurs are mostly women between 26 

and 35 years old, with complete high school; about the business, approximately 73% were 

started in 2020 and 2021, in digital media, due to lack of jobs; only 5.9% have accounting and 

the most used management tools are cash flow and information technology, the other tools are 

not used by more than 50% of the sample. It is concluded that there is a deficiency on the 

importance of accounting reports and a lack of the use of controllership. It is suggested for 

future works to study the level of knowledge of the controlling tools and the reapplication to 

determine changes in the entrepreneur's behavior. 

 

Keywords: Controllership. Micro and small companies. Covid-19. Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) tem afetado o mundo em diversos 

aspectos sociais e econômicos. As medidas preventivas estabelecidas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) de distanciamento social com o intuito de conter o vírus, afetaram 

drasticamente a economia, muitas empresas fecharam as portas e o desemprego cresceu. 

Este período inicial de distanciamento forçou alterações que já estavam em andamento 

na sociedade, principalmente a aderência ao uso de tecnologias. A cultura corporativa foi 

adaptada estabelecendo alternativas a presença física em reuniões, viagens e a rotina de 

trabalho que poderiam ser realizadas em teletrabalho, substituídas por ferramentas 

tecnológicas como e-mail, videoconferência e chat. 

O empreendedorismo no Brasil tem sofrido impactos diante das dificuldades impostas 

pela pandemia, tanto no crescimento com o aumento na formalização de empresas registradas 

como Microempreendedor Individual (MEI), quanto na mortalidade que continua crescente 

(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2021, p.23).  

O comportamento no empreendedorismo foi impactado, o relatório executivo 

divulgado pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), no documento Empreendedorismo 

no Brasil 2020, mostra que a maioria dos novos negócios surgiram da necessidade financeira 

diante da escassez de empregos, representando aproximadamente 80% (GEM-BRASIL, 2020, 

p.14). 

A pandemia agiu como um fator agravante e desfavoreceu em diversos aspectos o 

mercado. Conforme a pesquisa Sobrevivência de Empresas, realizada pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), as MPEs são as mais afetadas nos 

períodos de baixas, quanto menor o porte da empresa maior é a dificuldade para obter crédito 

e manter o capital de giro, 34% afirmam que poderiam ter evitado o fechamento da empresa 

se tivesse acesso a crédito facilitado. A taxa de mortalidade no período de 1 a 5 anos, estão 

em 29% microempreendedores individuais (MEI), 21,6% microempresas (ME), 17% 

empresas de pequeno porte (EPP) (SEBRAE, 2021). O Sebrae aponta que a distribuição dos 

negócios por porte quanto a vulnerabilidade à crise do coronavírus, respectivamente, estão os 

MEIs, ME e EPP (SEBRAE, 2021). 

Para Fernandes e Galvão (2016, p.14), as taxas de natalidade e mortalidade, entre 

outras características, estão relacionadas a falta ou precariedade do planejamento, 

acompanhamento e controle interno. Apontam ainda, as dificuldades oriundas da falta de 
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conhecimento sobre o ambiente externo, impossibilitando minimizar as ameaças e/ou 

aproveitar as oportunidades.  

Neste cenário, é imprescindível a controladoria na gestão da empresa, auxiliando nos 

seus objetivos, conforme Padoveze (2016, p.26) ela atua como uma unidade administrativa 

dentro da empresa que amparada pela contabilidade e o sistema de informação é responsável 

pela coordenação da gestão econômica. A controladoria visa promover a eficácia nas 

decisões, monitorando a execução dos objetivos estabelecidos, analisando eventuais desvios 

aos resultados esperados, alinhando a direção e suavizando as imponderabilidades 

(NASCIMENTO E REGINATO, 2013, p.2). 

 

1.1 Questão de pesquisa 

 

Diante dos fatos apresentados, o empreendedorismo impactado pelas dificuldades 

resultantes da pandemia e o papel da controladoria para a continuidade e alcance dos 

objetivos da empresa, levanta-se a questão que norteia esta pesquisa: Qual o modelo de gestão 

aplicado pelo micro e pequeno empreendedor? 

 

1.2 Objetivos 

 

 O objetivo geral é identificar o uso da controladoria pelas micro e pequenas empresas 

no Brasil, abrangendo os empreendimentos impactos pela pandemia e também os 

empreendedores que surgiram em decorrência das mudanças ocasionadas pela pandemia. 

Os objetivos específicos são: analisar as principais características do micro e pequeno 

empreendedor impactado pelo cenário pandêmico e apurar o uso da controladoria, a partir da 

aplicação de formulário Google Forms. Para então, com base nos estudos anteriores, 

confrontar os resultados com os achados, e identificar a conformidade do gerenciamento com 

a controladoria. 

 

1.2 Justificativa 

 

Diante da literatura científica sobre a controladoria em MPEs, os quais são discutidos 

em estudos de caso e revisão bibliográfica e científica, a fim de comprovar sua aplicabilidade, 

viabilidade e custo benefício, essa pesquisa se justifica devido ao objetivo de identificar e 
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mensurar o uso da controladoria pelas micro e pequenas empresas e impactadas pelo atual 

cenário pandêmico.  

A pesquisa também se justifica devido à necessidade de conhecimento sobre a 

controladoria, fortalecendo os estudos sobre o tema, não somente no âmbito acadêmico, como 

também no âmbito social e empresarial. Busca contribuir com o cenário empreendedor 

enfatizando a importância da controladoria para a gestão e saúde da empresa e busca mostrar 

quanto ao uso, principalmente aos empreendedores e aos interessados em empreender.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Esta seção abordará inicialmente os principais pontos sobre as MPEs, após trará o 

cenário atual, os estudos de outros autores que contribuíram embasando a pesquisa e por fim o 

conceito de controladoria e as ferramentas de controle. 

 

2.1 Micro e Pequenas Empresas 

 

As micro e pequenas empresas possuem um papel fundamental na economia brasileira, 

segundo o estudo Atualização de Estudos sobre Participação de Micro e Pequenas Empresas 

na Economia, elas contribuem com cerca de 30% da produção de riqueza do País, esse 

percentual tem sido crescente ao longo dos anos. Contribuem ainda, para a geração de 

empregos formais, no período de 2006 a 2019 foram responsáveis pela criação de cerca de 

13,5 milhões de vagas de emprego. E também, na redução de impactos a economia em 

momentos de crises, como são pequenas e possuem poucos funcionários não são propensas a 

demissões (SEBRAE, 2020, p.6).  

A Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 conceitua micro e pequenas 

empresas, no Capítulo II – Da Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, 

em seu Art. 3º: 

 

Art. 3º  Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, desde que: 

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) (Brasil, 

2006). 

 

A mesma lei, ainda dispõe sobre o tratamento diferenciado que as micro e pequenas 

empresas se enquadram, o regime tributário Simples Nacional, no qual a carga de impostos é 

reduzida e os processos de cálculo e recolhimento são simplificados. Unificando em uma 

única guia de recolhimento mensal os impostos federais, estaduais e municipais, denominada 

DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (BRASIL, 2006). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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2.2 Cenário Atual  

 

2.2.1 Econômico e Estatísticas 

 

  Após decretado estado de pandemia foram tomadas medidas para conter a circulação 

do vírus, o lockdown foi aplicado como uma medida mais severa ao distanciamento social, 

impactando de maneira drástica o curso da economia. As empresas enfrentaram dificuldades 

para a adaptação à nova realidade, algumas fecharam as portas e dispensaram os funcionários 

por um período estipulado ou no pior cenário foram demitidos; outras empresas 

reestruturaram a cultura organizacional e estabeleceram procedimentos para o exercício das 

atividades em Teletrabalho. 

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae apurou que pelo menos 600 mil pequenas 

empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos. A pesquisa 

mostrou também que 30% das micro e pequenas empresas recorreram a empréstimos para 

manter o negócio em funcionamento, destes 29,5% ficou aguardando retorno da análise da 

instituição financeira e 59,2% foram negados (BROTERO, 2020). 

Locatelli, Tessaro e Danieli (2020), no artigo Os Impactos da Pandemia da Covid-19 

nos Negócios: Percepções Iniciais dos Empreendedores, buscou responder sobre o rumo dos 

negócios diante deste cenário, a partir da aplicação de um questionário no período de 1 a 18 

de abril de 2020, foi identificado que a partir das ações de distanciamento social determinadas 

pelos Governos, o setor de serviços ficou 29% parado e 51% parcialmente parado. Em relação 

as demissões, a indústria apontam 50%, o comercio 33,9% e serviços 25%; somente 

agricultura apresentou boa perspectiva com 75% talvez. 

O relatório Empreendedorismo no Brasil 2020, apurou mudanças no comportamento 

empreendedor impactado pela pandemia, classificando os empreendedores como nascente, 

novo e estabelecido, respectivamente, sendo até 3 meses; com no mínimo 3 meses e no 

máximo 3 anos e meio de operação; e com mais do que 3 anos e meio de existência. Apurou 

uma redução significativa de 7,5 pontos percentuais de empreendedores estabelecidos e a taxa 

de empreendedores novos diminuiu 2,4 pontos percentuais. Houve a descontinuidade de 

diversos negócios, com maior impacto os já estabelecidos, implicando em uma piora no nível 

médio dos empreendedores, apresentando saída dos mais experientes e entrada de menos 

experientes (GEM-BRASIL, 2020). 

O mesmo relatório aponta que, 52,1% dos entrevistados conhecem pessoalmente 

alguém que iniciou um negócio em 2020 devido a pandemia do coronavírus e 63,7% 
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conhecem pessoalmente alguém que deixou de ser proprietário de um negócio em 2020 

devido a pandemia do coronavírus. E entre as opções de motivação para iniciar um novo 

negócio, se destacou com aproximadamente 81% das respostas a opção para ganhar a vida 

porque os empregos estão escassos (GEM-BRASIL, 2020). 

Os últimos dados estatísticos divulgados no Mapa de Empresas referente ao ano 2020, 

mostram que houve a abertura de exatamente 3.359.750 empresas, sendo este dado um 

recorde histórico que representa um aumento de 6% em relação a 2019. Deste dado, 

2.663.309 são MEIs representando um percentual de 79,3% do total de empresas abertas em 

2020 e um aumento de 8,4% em relação ao ano de 2019 (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 

2021). 

O relatório aponta também, a preferência dos empreendedores na escolha da 

formalização do negócio optando pelo MEI. O MEI representa 56,7% dos negócios ativos do 

Brasil e 79,3% das empresas abertas no ano de 2020, estes dados reforçam a importância dos 

pequenos negócios no País (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2021). 

 

2.2.2 Tecnologia e o Novo Normal 

 

O mundo foi obrigado a parar por causa da pandemia, isso culminou na busca por 

soluções para garantir o funcionamento e curso de suas atividades com o intuito de mitigar os 

danos a sociedade e a economia, incluindo as regras de distanciamento a serem cumpridas 

para o enfrentamento do estado de emergência de saúde pública. Então, surge o termo “Novo 

Normal”, assim é referenciado o estado em rumo a adaptação, o qual foge naquele momento 

da normalidade conceitual que conhecemos, o padrão de segurança e sobrevivência.  

A busca por segurança, um novo padrão, diante da crise sanitária forçou a criação de 

novas rotas afim de possibilitar a continuidade dos negócios. A Tabela 1 - Consumidores do 

E-Commerce no período trimestral, mostra o feito da mudança no comportamento dos 

consumidores, com a crescente penetração dos consumidores na população de internautas no 

Brasil, divulgado pelo Compre e Confie e a Camara-e.net (MCC-ENET). O ano de 2020 

apresentou um crescimento positivo de 73,88% no acumulado do ano (E-COMMERCE 

BRASIL, 2021).  

  

Tabela 1 - Consumidores do E-Commerce no período trimestral 

Ano Trimestre 
Penetração dos consumidores na 

população de internautas no Brasil 

(%) 

2018  Janeiro a Março  7,6 
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Tabela 1 - Consumidores do E-Commerce no período trimestral 

Ano Trimestre 
Penetração dos consumidores na 

população de internautas no Brasil 

(%) 

2018 Abril a Junho  7,6 

2018  Julho a Setembro  8,5 

2018  Outubro a Dezembro  9,5 

2019  Janeiro a Março  10,1 

2019  Abril a Junho  10,1 

2019  Julho a Setembro  11,3 

2019  Outubro a Dezembro  13,7 

2020  Janeiro a Março  12,3 

2020  Abril a Junho  18,2 

2020  Julho a Setembro  17,9 

2020  Outubro a Dezembro  18,4 

2021 Janeiro a Março  17,2 

2021 Abril a Junho  18,5 

Fonte: MCC-ENET, 2021. 

 

O último trimestre permaneceu crescente mesmo após a variação sofrida em 

decorrência da flexibilização, com a retomada consciente dos setores da economia, mostrando 

uma mudança nos costumes dos consumidores e o ano de 2021 se manteve em crescimento 

(MCC-ENET, 2021). 

Ocorreu também uma mudança nos procedimentos e hábitos dos empreendedores na 

tentativa de manter as atividades econômicas durante a pandemia. Na pesquisa realizada pelo 

Sebrae - Pequenos Negócios e o Enfrentamento da Crise do Coronavírus, entre abril e junho 

de 2020, aplicada em 11 segmentos empresariais formado principalmente com microempresas 

com 54% do total dos participantes, os resultados apontam que a adaptação à digitalização dos 

negócios tem sido aderida e alguns ramos de negócio tem utilizado uma abordagem híbrida, 

essa abordagem tem sido reforçada pelas experiências presenciais e o uso de canais online 

(AGÊNCIA BRASIL, 2020). 

 

2.3 Controladoria em Micro e Pequenas Empresas 

 

Enfatizando a contribuição da controladoria para as micro e pequenas empresas, esse 

tópico aborda as contribuições trazidas pelos estudos anteriores, os quais elencam os 

benefícios, aplicabilidade, viabilidade e sugestões para melhorias na gestão do negócio. 

Berger e Postiglione (2018) e Fernandes e Galvão (2016), estudaram o uso da 

controladoria como ferramenta de gestão nas micro e pequenas empresas, os autores 
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constataram que há resistência quanto a adoção da controladoria e defendem a viabilidade da 

sua aplicação. Berger e Postiglione (2018), por meio de estudo de caso constataram ainda a 

necessidade de mudanças específicas inerentes a realidade da empresa, propuseram o controle 

de caixa por software, o controle e atualização dos departamentos a partir das atividades 

executadas pelos colaboradores, a implementação de controle logístico para redução de 

tempo, e controle de contas a pagar e a receber; diante da necessidade de controle de 

negociações, prazos, fornecedores, contratos, assim mantendo em dia as obrigações. 

Fernandes e Galvão (2016), realçaram a importância do fluxo de caixa diário como 

ferramenta para o controle do negócio, porém alegam ainda que a gestão baseada apenas nesta 

ferramenta não é suficiente para melhorar o desempenho empresarial. Diante da falta de 

conhecimento dos gestores defendem a necessidade da contratação de profissional em 

controladoria e na impossibilidade da contratação deste profissional sugerem a contratação do 

contador para adaptar as necessidades da organização. 

 Amaral, Marcelino e Bressan (2021), estudaram a importância da controladoria e 

aplicabilidade com baixo custo pelas micro e pequenas empresas. A controladoria mantém o 

empreendimento competitivo, produtivo e eficiente, deixa de ser uma área de suporte e passa 

a atuar de modo estratégico, contribuindo no desenvolvimento e crescimento do negócio, 

independente do seu tamanho ou ramo. Na impossibilidade de contratação desse profissional, 

sugere a contratação dos serviços contábeis para o auxílio no planejamento e na rotina do 

empreendimento.  

Marcelino et al. (2020), buscaram demonstrar a utilidade da controladoria nas micro e 

pequenas empresas, a partir da aplicação de estudos em uma empresa de pequeno porte, 

constataram que a controladoria se mostrou muito eficiente para melhorias nos processos, 

identificaram a falta de conhecimento sobre a importância dos relatórios contábeis e 

propuseram melhorias como a contratação de um consultor para orientação sobre as 

obrigações e assuntos administrativos, visto que o controller traria um custo elevado e 

inviável diante das necessidades da empresa. Propuseram ainda, no departamento financeiro o 

fechamento de caixa diário com auxílio de um software, incluindo contas a pagar, 

demonstrações de fluxo de caixa mensal, cobranças, emissões de boletos; no departamento 

comercial propuseram o controle por agendamento, metas para as vendas, emissão de notas 

fiscais e controle de estoques; e no departamento administrativo o controle de ponto dos 

colaboradores mantendo em registros entradas e saídas, solicitação de dados e controles de 

contas ao escritório contábil para conciliação com o controle feito na empresa, unificando as 

informações. 
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Souza (2020), realizou a revisão da literatura para identificar os benefícios 

proporcionados pela controladoria as micro e pequenas empresas e identificou que houve 

apenas quatro artigos publicados conforme o critério Qualis Capes, a pesquisa restringiu-se ao 

período entre 2010 e 2020. Identificou unanimidade entre os autores sobre a eficácia da 

controladoria para micro e pequenas empresas, desde que voltada as necessidades do negócio 

para refletir corretamente as informações para a tomada de decisões. Entre os benefícios, 

foram destacados em todos os artigos a importância da controladoria para gerar informações 

úteis na tomada de decisões, esse destaque se justifica por possibilitar as micro e pequenas 

empresas adequar o processo, fazer correções de falhas, projeções e realizar a análise dos 

objetivos alcançados para manter a continuidade do negócio. Três deles abordaram que a 

controladoria proporciona melhorias nos resultados. Dois deles destacaram as melhorias nos 

processos internos.  

Uma das pesquisas analisadas por Souza (2020), foi estudo de Anagusko, Araki e 

Moser (2020), Implementação da Controladoria e Micro e Pequenas Empresas no Brasil: O 

que considerar?. Examinaram as formas de estruturar o setor de controladoria em micro e 

pequena empresa, as dificuldades e o custo x benefício da sua implementação; discutiram 

ainda, elementos relevantes a sua implementação como a estrutura da controladoria, 

funcionamento, sistemas de T.I. e mão de obra especializada. Constataram que é possível a 

adaptação da controladoria a estrutura organizacional e as estruturas de custo das empesas, 

independente do porte, proporcionando aumento aos ganhos em relação a gestão, melhorando 

o uso de recursos e o controle e garantindo a continuidade. Identificaram que um fator 

determinante para a implementação é a avalição dos custos e benefícios acompanhados das 

necessidades da empresa. Contudo, a conscientização por parte dos empresários se faz 

necessário diante da resistência encontrada. 

Joaquim e Macêdo (2019), avaliaram o custo benefício da controladoria nas micro e 

pequenas empresas, constataram que a maioria desconhece a controladoria apesar de ser 

fundamental por fornecer base para um bom planejamento, gestão de custos, relatórios e 

informações necessárias a todas as empresas, independente do porte. 

 

2.4 Controladoria 

 

Esse tópico abrangerá as definições sobre a controladoria e posteriormente explanará 

as práticas gerenciais apuradas nos trabalhos anteriores, a partir das contribuições dos autores 

que embasam essa pesquisa. 
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2.4.1 Definições 

  

A contabilidade gerencial fornece informações para uso interno da empresa, essas 

informações são usadas para gerenciar o negócio. Aplicadas no planejamento, controle e na 

tomada de decisões, pois neste último propósito se em tempo hábil são cruciais para o futuro 

da empresa (GARRISON, NOREEN E BREWER, 2013, p.25). 

Conforme Nascimento e Reginato (2013), a função da controladoria é apoiar o 

processo de decisão, para tal utiliza um sistema de informações que permite o controle da 

operação.  

Os mesmos autores, ainda afirma que “a controladoria pode ter funções diversas, 

dependendo das dimensões da empresa e da filosofia que orienta a sua administração” 

(NASCIMENTO E REGINATO, 2013, p. 2). 

A controladoria contribui ao processo decisório para o alcance dos objetivos da 

empresa. A principal missão da controladoria é oferecer o suporte informacional para 

potencializar os resultados da empresa, adaptando ao ambiente conforme as limitações da 

empresa (PADOVEZE, 2016, p. 23). Segundo o mesmo autor, a controladoria é como uma 

unidade administrativa que utiliza o conjunto da ciência contábil, sendo então, a ciência 

contábil responsável no controle dos aspectos temporais, necessário a comunicação da 

informação econômica, para que a controladoria possa implantar, desenvolver, aplicar e 

coordenar a partir desses dados.  

Barreto (2008), afirma que apesar da controladoria utilizar os instrumentos contábeis a 

sua atuação não se restringe a administrar o sistema contábil, sua abrangência é ampla, 

transformando-se em um banco de dados para amparar com informações pertinentes ao 

processo decisório. 

 

2.4.2 Práticas Gerenciais 

 

Esse tópico explanará algumas ferramentas gerencias utilizadas, devido sua 

importância e eficácia no processo de controladoria.  

 

2.4.2.1 Contabilidade 

 

O sucesso e continuidade de um negócio depende de informações constantes, essas 

informações são organizadas e geradas pela contabilidade, ela é a responsável pela coleta de 
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dados e garante a emissão de relatórios periódicos sobre o desempenho econômico, financeiro 

e patrimonial (PADOVEZE E MARTINS, 2014). 

Conforme os mesmos autores, uma empresa deve atender aos objetivos: 

 

1. Acompanhamento do desempenho financeiro: controle das contas a pagar e a 

receber, do fluxo de entrada e saída de recursos e dos recursos financeiros 

disponíveis. 

2. Acompanhamento do desempenho econômico: controle do faturamento, dos 

custos totais, confrontando-os para identificar a lucratividade do período, entre 

outras medidas financeiras. 

3. Acompanhamento da evolução patrimonial; controle dos recursos aplicados e 

obtidos no período com a finalidade de acompanhar a evolução da riqueza efetiva do 

empreendimento. 
4. Acompanhamento orçamentário e avalição do negócio: retrato da previsão das 

movimentações econômica, financeira e patrimonial do negócio para os próximos 

períodos, o que permite controlá-lo e avalia-lo de forma contínua.” (Padoveze e 

Martins, 2014, pág. 84) 

 

 Em termos gerais, a contabilidade possibilita a avaliação patrimonial por qualquer que 

seja a entidade ou pessoa física. Conforme Padoveze e Martins (2014, p.85), “uma entidade 

contábil é qualquer pessoa física ou jurídica que tenha elementos patrimoniais que possam ser 

medidos em valor econômico”.  

A figura abaixo, elaborada pelo mesmo autor, mostra o processo percorrido da 

contabilidade como sistema de informações. 

 

   Figura 1- A contabilidade como sistema de informações 

    

   Fonte: Padoveze e Martins (2014, p. 86) 

 

Para tal, faz uso das informações e dos recursos sejam materiais, humanos ou 

tecnológicos para processar os dados e emitir os relatórios. 
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 Schmidt e Santos (2019), argumentaram que a organização vista em um contexto 

sistêmico, é composta por vários subsistemas que se inter-relacionam em busca de um único 

objetivo, atingir uma missão previamente definida, assim após essa visão sistêmica a 

controladoria consegue prover informações para o processo decisório. 

  

2.4.2.2 Fluxo de Caixa 

 

No controle da empresa, o fluxo de caixa é um relatório contábil que evidencia as 

transações financeiras efetuadas em determinado período, abrangendo a movimentação e 

controle de entradas e saídas de caixa, representam a disponibilidade financeira total da 

empresa. A partir desse relatório é possível controlar e mensurar o desempenho financeiro, 

essa é uma ferramenta indispensável para aplicação periódica, apurando as receitas e as 

obrigações, independentemente do tamanho da empresa ou do tempo de atuação.  

Conforme Gitman (1997), o fluxo de caixa é a espinha dorsal da empresa, sem ele não 

é possível saber quando haverá recursos suficientes para sustentar as operações ou se haverá 

necessidade de financiamento bancário, pois esse relatório também auxilia na busca de crédito 

bancário para financiar as atividades da empresa.  

 

2.4.2.3 Custos 

 

Todas as empresas, independente do ramo de negócio, possuem recursos limitados. 

Conforme Hong (2006, p.52), “o uso eficiente e eficaz desses recursos irá determinar quais 

organizações sobreviverão nos próximos anos”. O controle desses recursos abrange o controle 

dos custos, ele supre as necessidades contábeis e administrativas.  

O controle de custos dá o embasamento necessário para a tomada de decisão, seja ela 

relacionada a precificação do produto ou serviço, nível de desconto concedido aos clientes, 

perdas previstas, logística e outros, como despesas administrativas. Mesmo que não se 

apliquem todos os fatores relacionados aos custos, ele é de fundamental importância para que 

os gestores administrem os negócios de acordo com a receita e os custos (YANASE, 2018). 

Para Padoveze (2013, p.9), a contabilidade de custos tem duas grandes áreas de 

atuação, a contábil e a gerencial. A contábil abrange conceitos e técnicas para a apuração do 

custo do produto e serviço para contabilização e supri as necessidades legais e fiscais. A 

gerencial, abrange a gestão econômica dos produtos e serviços, atividades, unidades de 

negócios, controle e avaliação do desempenho.  
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Conforme Martins (2018, p.5), “a contabilidade de custos tem três funções relevantes: 

o auxílio ao planejamento, ao controle e a ajuda às tomadas de decisões”. 

 

2.4.2.4 Planejamento Estratégico  

 

 A obtenção do sucesso na gestão da empresa depende da clareza dos objetivos, essa 

clareza é alcançada a partir do planejamento estratégico. Para Schmidt e Santos (2009), é 

necessário que esteja explícito o negócio da empresa, as principais crenças e valores, a missão 

e a visão de futuro, somente a partir desse conhecimento que a controladoria consegue 

traduzir a missão da empresa de maneira fiel. Para Garrison, Norren e Brewer (2013, p. 26), o 

planejamento é “o processo de estabelecer objetivos e especificar como alcança-los”. 

  

2.4.2.5 Orçamento  

 

O orçamento expressa financeiramente o planejamento, as ações da empresa são 

quantificadas para alcançar os objetivos traçados no planejamento estratégico. Conforme 

Frezatti (2017, p.43), “o orçamento surge como consequência à montagem do plano 

estratégico, permitindo focar e identificar, num horizonte menor, de um exercício fiscal, as 

suas ações mais importantes”.  

 Ainda sobre o orçamento, conforme Padoveze (2018), ele é um instrumento integrador 

e organizador, que demonstra em termos financeiros os recursos para as operações de uma 

empresa. 

 

2.4.2.6 Tecnologia da Informação 

 

 Conforme Schmidt e Santos (2009, p.180), “O atual cenário de negócios globalizados 

criou a necessidade de que as entidades passem a ter sistemas que gerem informações cada 

vez mais velozes e confiáveis para fundamentação do processo decisório”.  

Ainda para os autores, as principais razões para a implementação incluem, as metas e 

objetivos da entidade, aperfeiçoar o uso dos recursos da entidade e prover meios para 

acompanhar a evolução do cenário econômico. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve o intuito de apurar o uso da controladoria pelas micro e pequenas 

empresas, para identificar como os empreendedores estão gerenciando os seus negócios diante 

das dificuldades e impactos causados pelo coronavírus. Para tal, segundo o objetivo geral, a 

pesquisa se caracteriza como descritiva, conforme GIL (2017), tem como objetivo a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno, pois visa estudar essas 

características de um grupo específico a partir da apuração de dados.  

Segundo a abordagem do problema evidenciado na introdução, a pesquisa se 

caracteriza como quantitativa e qualitativa. Conforme Gil (2017), a pesquisa quantitativa 

apresenta os resultados numéricos e qualitativa contribui com a análise e interpretação 

mediante descrições verbais.  

O procedimento técnico utilizado foi o levantamento de dados, pois os dados foram 

coletados por um questionário aplicado a partir da plataforma Google Forms. Para Lakatos e 

Marconi (2017, p.322), “O questionário é um instrumento de coleta de dados que compreende 

um conjunto de perguntas previamente elaboradas”. Conforme Gil (2017), esse método se 

caracteriza pela solicitação de informações a um grupo significativo abrangendo o problema 

em questão, e posteriormente por meio da análise quantitativa obtém-se as conclusões.  

Para Martins e Theóphilo (2016), o questionário é constituído por uma série de 

perguntas sobre as variáveis e situações que se deseja medir ou descrever, direcionadas a um 

grupo específico de interesse, sem a presença do pesquisador. Lakatos e Marconi (2017), 

abrangem a classificação de perguntas fechadas as quais o informante determina a resposta, 

entre duas opções sim e não e como perguntas de múltipla escolha as que possibilitam uma 

série de possíveis respostas determinadas pelo pesquisador. 

O questionário elaborado pela plataforma Google Forms foi dividido em três blocos, o 

primeiro aborda o perfil do empreendedor sociodemográfico (sexo, idade, escolaridade), o 

segundo aborda o perfil do negócio (início, setor, modelo, número de funcionários) e o 

terceiro aborda o perfil da gestão, abrangendo as ferramentas de controladoria que podem ser 

usadas na gestão da micro e pequena empresa. As perguntas foram elaboradas com base na 

revisão bibliográfica e com base nos estudos anteriores considerando os achados e sugestões 

de melhorias. 

A amostra foi extraída de uma população composta por micro e pequenos empresários 

mapeados a partir das mídias sociais, em grupos de interesse em comum no qual os mesmos 

se unem com o intuito de trocar informações e se ajudarem. As ferramentas utilizadas para o 
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alcance dos empreendedores foram o Facebook, o Telegram e o WhatsApp. Os grupos no 

Facebook e no Telegram foram identificados por busca de palavras chaves como “Micro e 

pequenas empresas” e os grupos no WhatsApp foram identificados através de links de convite 

nas mesmas mídias sociais.  

No total foram contabilizados aproximadamente 70 mil empreendedores abordados 

nesta pesquisa, considerando a soma de todos os grupos, nas mídias sociais. O período de 

aplicação do questionário foi de 17 de dezembro de 2021 a 12 de janeiro de 2022, obtendo 

102 respostas.  

Os resultados foram expostos através da estatística descritiva para a apresentação dos 

dados com auxílio da planilha eletrônica EXCEL®. A apresentação dos dados coletados foi 

elaborada em tabelas para melhor quantificação e exploração dos resultados, expressos em 

percentual. Conforme Martins e Theóphilo (2016), a estatística descritiva visa organizar, 

sumarizar e descrever um conjunto de dados, através da construção de gráficos e tabelas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesta seção será apresentado os resultados e as discussões, conforme o questionário 

divido em três partes, a primeira corresponde ao perfil do empreendedor, a segunda ao perfil 

do negócio e a terceira o perfil de gestão, quanto ao uso das ferramentas para controle e 

gerenciamento do negócio.  

 

4.1 Perfil do Empreendedor 

 

No perfil do empreendedor, inicialmente foi apurado a quantidade da amostra de 

empreendedores quanto ao gênero, conforme a Tabela 2 – Caracterização da amostra em 

relação ao gênero. 

 

Tabela 2 - Caracterização da amostra em relação ao gênero 

Gênero  Quantidade  Percentual 

Feminino 61 59,8% 

Masculino 41 40,2% 

Outros 0 0,0% 

Total 102 100% 

 Fonte: Dados da pesquisa 

  

O resultado apontou que a quantidade de mulheres foi predominante entre os 

empreendedores representando 59,8% do total, enquanto o gênero masculino representou 

apenas 40,2%. Não foram obtidas respostas para a alternativa “outros”. 

A Tabela 3 – Caracterização da amostra em relação a faixa etária, mostra a idade dos 

respondentes empreendedores. 

 

 Tabela 3 - Caracterização da amostra em relação a faixa etária  

Faixa etária Quantidade  Percentual 

Até 25 anos 24 23,5% 

26 a 35 anos 51 50,0% 

36 a 45 anos 18 17,6% 

46 a 55 anos 9 8,8% 

acima de 55 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os dados coletados apresentam a participação de 50% da amostra na faixa etária de 26 

a 35 anos, 23,5% com até 25 anos, 18% de 36 a 45 anos e 8,8% de 46 a 55 anos. Não houve 

participantes com idade acima de 55 anos. 

Estes aspectos nas características de gênero e idade, também foram apresentados no 

relatório executivo Empreendedorismo no Brasil 2020 (GEM-BRASIL, 2020), que apontou 

em sua pesquisa um aumento do gênero feminino na variação da taxa de empreendedorismo 

em 49% comparado a 2019, em negócios classificados nascentes; e na faixa etária também 

obteve um resultado predominante de 18 até 45 anos aproximadamente do percentual de 

respondentes, em negócios nascentes e novos. 

A Tabela 4 – Caracterização da amostra em relação ao nível de escolaridade, mostra o 

nível de escolaridade dos empreendedores respondentes. 

 

Tabela 4 - Caracterização da amostra em relação ao nível de escolaridade 

Nível de Escolaridade Quantidade  Percentual 

Ensino fundamental incompleto 0 0,00% 

Ensino fundamental completo 1 0,98% 

Ensino médio incompleto 4 3,92% 

Ensino médio completo 55 53,92% 

Superior incompleto 27 26,47% 

Superior completo 12 11,76% 

Pós-graduação 3 2,94% 

Doutorado 0 0,00% 

Mestrado 0 0,00% 

Total 102 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sendo predominante o ensino médio completo com o percentual de 53,9% do total da 

amostra. Seguido de 26,5% com superior incompleto, 11,8% superior completo, entre os 

respondentes com maior frequência. 

 

4.2 Perfil do Negócio 

 

 A segunda parte do questionário abrangeu o perfil do negócio, primeiramente 

identificou o período de início do negócio e o motivo que os influenciaram a iniciar, 

posteriormente identificou o setor de atuação e a abordagem do negócio, e por fim identificou 

a quantidade de funcionários formalizados. 

A Tabela 5 – Caracterização da amostra em relação ao início do negócio, mostra o 

período de início do negócio, foram disponibilizadas alternativas anuais para as respostas. 
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Tabela 5 - Caracterização da amostra em relação ao início do negócio 

Início do negócio Quantidade  Percentual 

Até 2017 3 2,9% 

2018 8 7,8% 

2019 16 15,7% 

2020 52 51,0% 

2021 23 22,5% 

Total 102 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nota-se que o início do negócio ocorreu em maioria em 2020 com 51% do total da 

amostra, 23% em 2021, 16% em 2019, 8% em 2018 e 3% até 2017. O perfil do negócio não 

inclui a divisão sobre o porte do negócio, não foi julgado relevante visto que a pesquisa se 

destinou a uma população específica de micro e pequenos empreendedores, contribuindo para 

a redução de tempo de resposta do questionário. 

O Gráfico 1- Motivação que levaram a iniciar o negócio, mostra os motivos mais 

relevantes que influenciaram a amostra a iniciar o empreendimento. As alternativas não foram 

excludentes, cada respondente pode escolher 1 ou mais alternativas, sendo pelo menos 1 

alternativa obrigatória.  

 

Gráfico 1 - Motivações que levaram a iniciar o negócio 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Entre os motivos, os mais importantes destacados foram a escassez de emprego com 

87,3% de relevância motivacional, seguido da necessidade financeira com 83,3%, o cenário 

tecnológico com 67,6%, a oportunidade de empreender em casa 53,9% e por último, com 

52% de relevância motivacional ficou a independência profissional.  

52,0%
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Essa questão foi elaborada com base no relatório executivo Empreendedorismo no 

Brasil 2020 (GEM-BRASIL, 2020), porque apurou como principal motivação para iniciar o 

negócio - ganhar a vida porque os empregos são escassos, com relevância de 83% entre os 

empreendedores nascentes e 81% entre os novos.  

É possível observar com aumento de empreendedores em 2020 e 2021 e a motivação 

para o início do negócio, assim como apontado no relatório Empreendedorismo no Brasil 

2020, houve a entrada de empreendedores menos experientes, considerados nascentes e 

novos. 

A Tabela 6 – Setor de atuação do negócio, mostra os setores de atuação no mercado 

mais proeminente entre os respondentes. 

  
Tabela 6 - Setor de atuação do negócio 

Setor Quantidade  Percentual 

Prestação de serviços  16 15,7% 

Comércio 85 83,3% 

Indústria 1 1,0% 

Outros 0 0,0% 

Total 102 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O comércio possui maior participação com representação de 83,3% do total da 

amostra, em seguida ficou a prestação de serviços com 15,7% e a Indústria com 1%. Não 

foram obtidas respostas para a alternativa “outros”. 

A Tabela 7 – Abordagem do negócio, mostra a abordagem exercida pelo 

empreendedor para alcançar o cliente, foram disponibilizadas três opções - online, presencial 

e ambos representando a abordagem híbrida. 

 

Tabela 7 - Abordagem do negócio 

Abordagem Quantidade  Percentual 

Online 77 75% 

Presencial 2 2% 

Ambos 23 23% 

Total 102 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Verifica-se, que o resultado apurado aponta predominância online com 75% da 

amostra, 21% utiliza uma abordagem híbrida e 5% utiliza a abordagem presencial. 
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A Tabela 8 – Número de funcionários formalizados no negócio, aponta sobre as 

características do negócio em relação a formalização de empregos e a estrutura das MPEs 

participantes da pesquisa.  

 

Tabela 8 - Número de funcionários formalizados no negócio 

Número de funcionários Quantidade  Percentual 

0 98 96% 

1 1 1% 

2 a 9 1 1% 

10 a 19 1 1% 

20 a 99 1 1% 

Total 102 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se, que 96% das MPEs responderam que não possuem funcionários 

formalizados no negócio. Os resultados mostram, ainda, que os outros 4% dos participantes 

responderam, cada um, respectivamente, afirmando manter a quantidade de funcionários 

conforme as seguintes alternativas, 1; 2 a 9; 10 a 19 e 20 a 99.  

Observa-se, que a contribuição das MPEs em relação a geração de empregos é baixa, 

entre os participantes desta pesquisa. 

 

4.3 Perfil da Gestão 

 

O perfil da gestão abrange inicialmente em relação a contratação de contador e 

posteriormente abrange o uso das ferramentas no gerenciamento do negócio. 

Os respondentes foram questionados quanto ao uso de serviços de profissionais 

contábeis, conforme a Tabela 9 – Usa os serviços de profissionais contábeis, para esta 

pergunta foram disponibilizadas duas repostas sendo elas, “sim” e “não”. 

 

Tabela 9 - Usa os serviços de profissionais contábeis 

Você tem contador? Sim Não 

Sim 6 5,9% 

Não 96 94,1% 

Total 102 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se, que 94,1% dos micros e pequenos empreendedores responderam “não”, 

afirmando a ausência de contador e somente 5,9% respondeu “sim”.  
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Esta pergunta foi elaborada com base na pesquisa de Fernandes e Galvão (2016) e 

Amaral, Marcelino e Bressan (2021), que sugerem a contratação de um profissional contábil 

para acompanhamento das rotinas e adaptação das necessidades da organização. Conforme 

Silva e Marion (2013), a contabilidade é responsável por registrar, analisar, interpretar e 

prover informações para o direcionamento dos negócios. E ainda que, se os empresários 

estiverem alinhados aos contabilistas as informações serão geradas de maneira tempestiva 

para o auxílio na tomada de decisão. 

O segundo tópico do perfil da gestão abrange o uso das ferramentas para o controle e 

gerenciamento do negócio. Os empreendedores foram questionados quanto ao uso das 

demonstrações contábeis, controle por fluxo de caixa, controle de custos, planejamento 

estratégico, orçamento, sistemas de informações e o uso das informações contábeis na tomada 

de decisão. As alternativas disponibilizadas foram “sim” e “não”, conforme o Gráfico 2 – Uso 

das ferramentas no gerenciamento. 

 

Gráfico 2 - Uso das ferramentas no gerenciamento 

 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As ferramentas mais utilizadas são o fluxo de caixa e sistemas de informações, 

respectivamente com 75% e 58% do total de empreendedores. Esse questionamento foi 

levantado com base nas pesquisas de Berger e Postiglione (2018) e Fernandes e Galvão 
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(2016) e Marcelino et al. (2020), no qual propuseram como melhoria a implementação de 

controle por fluxo de caixa, na rotina da empresa. 

Verifica-se, ainda, que 48% realiza o controle de custos, para Martins (2018), o 

controle dos custos é importantíssimo na alimentação de informações relevantes no curto e 

longo prazo.  

 Sobre o planejamento estratégico, somente 27% dos empreendedores afirmam realizar. 

Este ponto, conforme Atkinson et al. (2015, p.4), “envolve escolher uma estratégia que 

forneça o melhor ajustamento entre o ambiente de uma organização e os recursos internos 

para atingir seus objetivos”. Para Lemes Jr. e Pisa (2019, p.231), “a mortalidade das MPEs 

está diretamente relacionada a erros cometidos no planejamento, no gerenciamento e no 

comportamento dos empreendedores e em fatores externos diversos”. 

As ferramentas menos utilizadas são, 6% orçamento, 3% demonstrações contábeis e 

1% informações contábeis na tomada de decisões. Esses pontos foram elaborados com base 

na pesquisa de Marcelino et al. (2020, p.106), afirmam que “grande parte das empresas de 

pequeno porte não possui conhecimento da importância dos relatórios contábeis, tanto para a 

tomada de decisão quanto para o acompanhamento financeiro da empresa”.  

O mesmo autor, propõem então, a unificação de informações a partir da conciliação 

dos controles internos com os relatórios advindos da contabilidade. Contudo, observa-se, que 

apenas 3% mantém controle patrimonial, o qual fornece informações tempestivas para 

auxiliar a tomada de decisões e apenas 1% tem informações unificadas, advindas dos 

controles internos e contabilidade. 

Conforme Atkinson et al. (2015), o orçamento nas organizações representa em termos 

quantitativos como serão alocados os recursos financeiros para cada parte da organização, 

conforme as atividades planejadas e os objetivos.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa objetivou apurar o uso da controladoria pelos micros e pequenas 

empresários, visto a sua importância da controladoria para a saúde e continuidade da empresa; 

e a importância das MPE na economia brasileira, no qual foram impactados pelo cenário atual 

pandêmico. Para tal, foram traçados os perfis dos empreendedores, do negócio e da gestão a 

partir de aplicação de questionário no período de aproximadamente um mês, foram obtidas 

102 respostas dos empreendedores, os resultados foram demonstrados a partir da estatística 

descritiva e aplicada análise quantitativa seguida de qualitativa, em confronto aos estudos 

anteriores para verificar a conformidade com a controladoria. 

A partir dos resultados obtidos, observou-se que os empreendedores são 

predominantes do gênero feminino (59,8%), na faixa etária de 26 a 35 anos (50%) e com nível 

de escolaridade em ensino médio completo (53,9%).  

O perfil do negócio, foram predominantes o período de início em 2020 (51%) e 2021 

(22,5%), concomitante a pandemia; e no setor de comércio (83,3%). Atuantes principalmente 

nos canais online (75%) e sem funcionários (96%). A escassez de emprego (87,3%) e a 

necessidade financeira (83,3%), foram os motivos mais escolhido pelos empreendedores para 

justificar o início do negócio.  

No perfil da gestão, a contabilidade é realizada somente por aproximadamente 6% dos 

empreendedores, esta questão evidencia a deficiência sobre a importância dos relatórios 

contábeis, ficando uma lacuna de informações e impossibilitando a visão para tomada de 

decisões assertivas quanto as necessidades do negócio.  

Quanto ao uso das ferramentas no controle e gerenciamento, somente 75% realizam o 

controle por fluxo de caixa, 58% tecnologia da informação, 48% controle de custos, 27% 

planejamento estratégico, 6% orçamento e 1% usa as informações contábeis como auxílio a 

tomada de decisão. 

Contudo, conclui-se quanto ao objetivo da pesquisa, que há uma carência no uso da 

controladoria pelas MPEs, os resultados apresentam um baixo nível de apuração e tratamentos 

de informações contábeis e menor ainda em relação à tomada de decisão, essenciais para 

manter a empresa competitiva e preparada para enfrentar os riscos e as oportunidades. 

Também, nota-se, um empreendedor em maioria inexperiente. 

A pesquisa enfrentou a limitação diante do período de Covid-19, no qual a aplicação 

foi realizada virtualmente nas mídias sociais, foi impactada por fatores como tempo 

disponibilizado pelo empreendedor e interesse devido ao volume de informações gerados nas 
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páginas, o que torna o ambiente competitivo e dinâmico, dificultando o acesso e visualização 

pelos empreendedores. 

Como sugestões para as próximas pesquisas, levanta-se a questão sobre o nível de 

conhecimento e importância das ferramentas de controladoria, na visão do empreendedor, 

considerando que os dados apurados apresentaram o baixo uso das ferramentas. E sugere-se 

ainda, a reaplicação da pesquisa, adicionando outros meios de comunicação com os 

empreendedores, para apurar mudanças no comportamento em relação ao cenário externo e a 

gestão aplicada. 
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