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RESUMO 

 

 
Este trabalho tem por objetivo ampliar o conhecimento sobre as teorias de ciclo de vida e de 
Contabilidade Gerencial investigando a relação existente entre o estágio do ciclo de vida 
organizacional e os artefatos da Contabilidade Gerencial adotados pelas Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs) que mais cresceram no Brasil entre 2008 e 2010, sendo esta não muito 
explorada em pesquisas e literatura, contribuindo, deste modo, para um melhor entendimento 
dos problemas enfrentados pelas PMEs, uma vez que a estas empresas possuem grande 
relevância na economia e na sociedade Brasileira. Para tanto, foi realizado um estudo 
envolvendo 37 PMEs, dentre as 250 PMES que mais cresceram no Brasil entre 2008 e 2010, 
por meio de questionário eletrônico enviado durante o mês de Setembro de 2012 que tinha 
como objetivo investigar a relação existente entre o estágio do ciclo de vida organizacional e 
os artefatos de Contabilidade Gerencial adotados pelas 250 PMEs. Sendo uma pesquisa 
descritiva e quantitativa o tratamento estatístico dos dados foi submetido ao teste de Qui-
Quadrado para independência. No que diz respeito aos resultados da pesquisa, foi constatado 
que, das 37 organizações pesquisadas, 26 estavam no estágio nascimento, oito no estágio 
crescimento, uma no estágio maturidade e duas no estágio declínio. A identificação dos 
estágios do ciclo de vida organizacional das empresas pesquisadas foi realizada de forma 
descritiva e com uma abordagem cross-sectional. Os artefatos de Contabilidade Gerencial 
foram escolhidos com base nas recentes pesquisas sobre o tema, com especial destaque para a 
tese de Borinelli (2006) e para cada um dos artefatos escolhidos o teste estatístico foi 
realizado, concluindo que quatro artefatos dos 12 artefatos escolhidos, possuem relação com o 
estágio do ciclo de vida, ou seja, sendo este um achado da presente pesquisa, pode-se inferir 
que é possível que PMEs adotem artefatos que façam mais sentido com relação ao seu ciclo 
de vida obtendo com isto melhor controle da operação. Sendo assim o trabalho contribuiu 
para clarificar as possíveis inter-relações entre a o uso de artefatos de Contabilidade Gerencial 
e o ciclo de vida organizacional de PMEs, contribuindo adicionalmente para criar um 
arcabouço empírico e metodológico para futuras pesquisas e aprofundamentos em outras 
PMEs. 
 

 

Palavras-chave: Ciclo de Vida Organizacional. Artefatos de Contabilidade Gerencial. 
Pequenas e Médias Empresas Brasileiras. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to increase knowledge about the life cycle and Management Accounting 
theories investigating the relationship between the stage of organizational life cycle and the 
use of management tools adopted by the 250 fatest growing Small and Medium Enterprises 
(SMEs) between 2008 and 2010, which is not much explored in research and literature, thus 
contributing to a better understanding of the problems faced by SMEs, since these companies 
have great relevance in the Brazilian economy and society. Therefore, a study was conducted 
involving 37 SMEs, among the 250 fastest growing SMEs in Brazil between 2008 and 2010, 
through an electronic questionnaire sent during the month of September 2012 which aimed to 
investigate the relationship between the stage of organizational life cycle and management 
tools adopted by 250 SMEs. Being a descriptive and quantitative research, statistical 
treatment of the data was subjected to chi-square test for independence. It was observed that 
out of the 37 SMEs, 26 were in the birth stage, eight in the growth stage, one at mature stage 
and two at decline stage. The identification of the stages of organizational life cycle for 
companies surveyed was performed with a descriptive and cross-sectional approach. 
Management tools were chosen based on recent research on the subject, with particular 
emphasis on the Borinelli’s thesis (2006) and for each of the management tools chosen 
statistical test was conducted, concluding that four of 12 management tools chosen, have 
relation to the stage of the life cycle, ie, being a finding of this research, it can be inferred that 
it is possible for SMEs to adopt management tools that make more sense in relation to its life 
cycle getting better control of this operation. So the work has helped to clarify the possible 
inter-relationships between the use of management tools and organizational life cycle of 
SMEs, contributing further to create an empirical and methodological framework for future 
research and insights in other SMEs. 

Keywords: Organizational Life Cycle. Management Tools. Brazilian Small and Medium 
Enterprises. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.Caracterização da situação-problema do estudo 

Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas na área de gestão de pequenas e médias 

organizações e visam entender os principais desafios que os empreendedores, sejam eles 

nacionais ou estrangeiros, enfrentam na gestão diária do negócio (KASSAI, 1996; 

TEIXEIRA, 2002; VALENTE, 2004; SUZUKI, 2008; TERENCE, 2008; FLORIANI, 2010). 

 

As Pequenas e Médias Empresas (PMEs), no contexto do desenvolvimento nacional e 

regional, têm um papel decisivo. Segundo banco de dados do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/SP, 2010a), no Brasil, as PMEs: 

 

a) Representam 98% dos aproximadamente 5,1 milhões de estabelecimentos industriais, 

comerciais, agrícolas e de serviços. 

b) São responsáveis por 53% dos empregados com carteira assinada. 

c) Respondem por 20% do Produto Interno Bruto (PIB). 

d) Respondem por 2% do valor de exportações. 

 

Além desta importância econômica, as PMEs representam, também, um mecanismo de 

mobilidade social, melhor distribuição de renda e ampliação da classe média, à medida que 

possibilitam, ao assalariado, ascender à posição de pequeno ou médio empresário. 

 

Essa importância econômica e social das PMEs não se limita a países em desenvolvimento 

como o Brasil. Autores como Ilda (1986), Resnik (1991), Baty (1994), Schell (1995), Antonik 

(2004) e o International Federation of Accountants (IFAC, 2010), de forma convergente, têm 

ponderado que, independentemente do grau de industrialização ou do nível de 

desenvolvimento, as PMEs têm uma substancial importância na evolução da sociedade, 

contribuindo do ponto de vista econômico, social e até político das nações. 

 

Dada a representatividade das PMEs no contexto econômico brasileiro, há necessidade de se 

dedicar uma atenção especial a este segmento, pois, segundo o banco de dados do 

SEBRAE/SP (2010), em pesquisa que monitorou a sobrevivência e mortalidade das PMEs 
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nos últimos 12 anos, somente no Estado de São Paulo 27% das PMEs encerram suas 

atividades antes de completar 1 ano e 58% antes de completar 5 anos. 

 

Esta mortalidade precoce das PMEs gera impactos econômicos e sociais. Apenas no Estado 

de São Paulo gera uma perda financeira, social, anual de aproximadamente 20 bilhões de 

reais, dividido entre capital investido e faturamento não gerado, e é responsável pelo 

desemprego de aproximadamente 348 mil pessoas (SEBRAE/SP, 2010). 

 

Os fatores mais importantes para a sobrevivência das empresas, de acordo com a pesquisa do 

SEBRAE/SP (2010) e Figura 1, são: falta de um planejamento adequado antes da abertura; e 

deficiências na gestão do negócio após a abertura e insuficiência ou falta de abrangência de 

políticas de apoio ao segmento. 

 

Figura 1 – Fatores mais importantes para a sobrevivência das empresas 

 

Fonte: SEBRAE/SP, 2010. 
 

Verifica-se que, juntos, os fatores mais citados − bom planejamento antes da abertura da 

empresa e boa gestão do negócio após a abertura − são citados por 65% para os entrevistados 

que já tiveram suas empresas encerradas e 69% para os que ainda possuem suas empresas em 

atividade. 
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Dentro da gestão na pequena empresa e mencionando especificadamente sobre PMEs, Frey e 

Frey (2000, p. 8) observam que: “O papel do contabilista é decisivo para que as informações 

contábeis sejam utilizadas na gestão da pequena empresa.” 

 

Estudos brasileiros sobre a utilização da informação contábil pelos gestores (KASSAI, 1996; 

RESKE FILHO, 2000; ZANOTELLI, 2010; STROEHER; FREITAS, 2008) apresentam que 

há divergências entre os relatórios mais requisitados pelos gestores e os comumente gerados 

pela Contabilidade, especialmente a societária, para dar suporte ao processo de gestão 

econômico-financeiro, suprindo apenas parcialmente as necessidades de informação, pois, 

frequentemente, são gerados com atraso e são de difícil compreensão.  

 

Concorda-se com esta percepção verificada nos trabalhos citados e considera-se que este seja 

um dos fatores que afetam a boa gestão do negócio após a abertura, conforme ilustrado na 

Figura 1. 

 

Esta incapacidade da Contabilidade em sua função de bem informar e de atender às 

especificações de cada tipo de usuário fica ainda mais nítida nas PMEs, face à sua 

heterogeneidade (LEONE, 1999), e em razão, principalmente, da influência fiscal, pois 

ocorrem distorções relevantes nas informações contábeis sendo que as demonstrações 

contábeis legais se tornam de difícil entendimento gerencial, parecendo que a Contabilidade é 

algo que existe somente para o atendimento às exigências fiscais (PIRES et al., 2004). 

Consequentemente, fica relegado, ao segundo plano, o atendimento às necessidades da gestão 

dos negócios (STROEHER; FREITAS, 2008). 

 

No estudo de Stroeher e Freitas (2008), sobre o uso das informações contábeis na tomada de 

decisão em pequenas empresas, foram entrevistados contadores e empresários estabelecidos 

no Vale do Taquari, que abrange 37 municípios da região central do Rio Grande do Sul, e 

verificou-se que as pequenas empresas não têm interesse em informação contábil relativa à 

gestão do empreendimento, “porque querem um serviço contábil barato” e que as informações 

fornecidas pelos contadores aos empresários ficam restritas às áreas legal, fiscal e burocrática. 

Além disso, grande parte dos empresários entrevistados gera as próprias informações 

necessárias para a administração do negócio (HOLMES; NICHOLLS, 1988; PIRES et al., 

2004), não utilizando as informações provenientes da Contabilidade. 
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Desse modo, verifica-se que a Contabilidade, da maneira como é tratada pelas PMEs, não 

desempenha um papel crítico, e que os empresários utilizam informações geradas 

internamente para a tomada de decisão. Tais informações são trabalhadas a partir dos dados 

contábeis e ajustadas à realidade do negócio e visam auxiliar no acompanhamento das 

atividades realizadas comparando o desempenho da empresa como um todo e seus 

departamentos. 

 

A transformação dos dados contábeis, objetivando produzir informações para os gestores 

internos da organização na tomada de decisões, é uma das principais características da 

Contabilidade Gerencial. Segundo Atkinson et al. (2000, p. 36), na Contabilidade Gerencial 

“O processo deve ser direcionado pelas necessidades informacionais dos indivíduos internos 

da empresa e deve orientar suas decisões operacionais e de investimentos.” 

 

Para realizar suas atividades, a Contabilidade Gerencial promove a utilização de métodos e 

instrumentos. Estes métodos e instrumentos vêm sendo denominados, por vários autores, de 

artefatos. 

 

A adoção e utilização plena de diferentes artefatos de Contabilidade Gerencial para dar 

suporte às decisões e ao monitoramento estratégico podem variar em cada PME, a depender 

da miríade de fatores contingenciais. Como cada PME possui características distintas, em 

termos de nicho de atuação, tempo de vida, tamanho, estrutura hierárquica, estrutura de 

controle, formalidade e filosofia de gestão etc., é provável que estes fatores, em conjunto, 

possuam influência nos artefatos de Contabilidade Gerencial por elas utilizados. 

 

A abordagem do ciclo de vida − representada por trabalhos como os de Miller e Friesen 

(1983, 1984), Scott e Bruce (1987), Moores e Yuen (2001), Lester, Parnell e Carraher (2003) 

− representa uma forma de lidar com tais contingências e fatores internos das organizações, 

pois analisa características dos arquétipos organizacionais à medida que elas evoluem e se 

transformam como forma de adaptação aos diversos fatores.  

 

Essa abordagem representa um elemento que pode ser capaz de explicar os diferentes 

artefatos de Contabilidade Gerencial utilizados pelas PMEs que mais cresceram no Brasil 

entre 2008 e 2010, contribuindo, deste modo, para elucidar o inter-relacionamento destes 

fatores à sobrevivência e sucesso destas empresas e, igualmente, permitindo às demais PMEs 
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compreenderem melhor como seu estágio no ciclo de vida pode influenciar a utilização dos 

artefatos de Contabilidade Gerencial, bem como se preparar e adquirir condições para gerir o 

negócio de uma fase para outra no ciclo de vida. 

 

Devido à (I) importância das PMEs no contexto econômico brasileiro, (II) seus problemas de 

gestão e de falta de informação, (III) a ainda incipiente, pesquisa empírico-teórica dos 

artefatos de Contabilidade Gerencial nestas empresas e (IV) as contingências do ciclo de vida, 

considera-se relevante averiguar se há relação entre a adoção de artefatos de Contabilidade 

Gerencial e o estágio do ciclo de vida organizacional. 

 

Em resumo, a situação-problema se caracteriza pela possibilidade de constatação de que a 

aplicação de artefatos de Contabilidade Gerencial coerentes com o atual ciclo de vida 

vivenciado pelas PMEs pode trazer vantagens competitivas e auxiliar na gestão diária das 

PMEs. 

1.2.Questão de pesquisa 

Uma vez contextualizada a situação-problema alvo da presente dissertação, faz-se necessário 

elencar a questão a ser investigada, questão esta que é primordial para nortear o 

desenvolvimento do trabalho. Assim, a questão geral que norteia a pesquisa é: 

 

Há relação entre o estágio de ciclo de vida organizacional em que se encontram as 250 

PMEs que mais cresceram no Brasil entre 2008-2010 e os artefatos de Contabilidade 

Gerencial por elas adotados? 

1.3. Hipótese de pesquisa 

Martins (1994, p. 32) afirma que, somente após a caracterização da situação-problema e da 

definição criteriosa da questão de pesquisa, se pode definir a hipótese e os objetivos de 

pesquisa. 
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Martins e Theóphilo (2009, p. 20) afirmam que atualmente o termo hipótese é empregado 

com “[...] o significado de uma proposição, com sentido de conjectura, de suposição, de 

antecipação de resposta para um problema, que pode ser aceita ou rejeitada pelos resultados 

da pesquisa”. 

 

Dessa forma, já realizadas as etapas mencionadas por Martins (1994) e seguindo a definição 

de Martins e Theóphilo (2009), a presente pesquisa apresenta as seguintes hipóteses de 

pesquisa: 

 

H0: Não há relação entre o ciclo de vida das organizações e os artefatos de Contabilidade 

Gerencial adotados pelas 250 PMEs que mais cresceram no Brasil entre 2008-2010. 

 

H1: Há relação entre o ciclo de vida das organizações e os artefatos de Contabilidade 

Gerencial adotados pelas 250 PMEs que mais cresceram no Brasil entre 2008-2010. 

 

Caso a hipótese nula (H0) seja aceita, poder-se-á chegar à conclusão que não há, nas PMEs 

que mais cresceram no Brasil, relação entre os artefatos de Contabilidade Gerencial e seus 

respectivos estágios de ciclos de vida e pesquisas futuras seriam necessárias para se tentar 

explicar o porquê os estágios ciclo de vida organizacional não podem ser aplicados para 

artefatos de Contabilidade Gerencial em PMEs como já anteriormente verificado para grandes 

empresas. 

 

Por outro lado, se a hipótese nula (H0) não for aceita, significará que pode existir relação nos 

artefatos de Contabilidade Gerencial, entre as empresas pesquisadas, e os estágios de ciclo de 

vida organizacional e, com isto, será possível contribuir com esta área de estudo, traçar quais 

são os artefatos são comumente utilizados em cada um dos estágios de ciclo de vida 

organizacional nas PMEs e, assim, ser mais uma ferramenta através da qual a Contabilidade 

Gerencial desempenhará seu papel em PMEs. 

1.4. Objetivos 

Gil (2002, p. 111) estabelece que “Os objetivos gerais são pontos de partida, indicam uma 

direção a seguir, mas, na maioria dos casos, não possibilitam que se parta para a investigação. 
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Logo, precisam ser redefinidos, esclarecidos, delimitados. Daí surgem os objetivos 

específicos da pesquisa.” 

 

Tendo-se em conta a situação-problema caracterizada, a questão de pesquisa proposta, bem 

como a hipótese formulada, são apresentados, na sequência, o objetivo geral, o ponto de 

partida da pesquisa e, também, os objetivos específicos, que permitirão partir para a pesquisa. 

1.4.1. Objetivo geral 

O objetivo geral da presente dissertação é investigar a relação existente entre o estágio do 

ciclo de vida organizacional e os artefatos de Contabilidade Gerencial adotados pelas 250 

PMEs que mais cresceram no Brasil entre 2008-2010. 

1.4.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos da pesquisa: 

i. Identificar o atual estágio de ciclo de vida de cada PME que mais cresceram no Brasil 

entre 2008-2010 dentro do modelo proposto por Lester, Parnell e Carraher (2003). 

ii. Mapear os artefatos de Contabilidade Gerencial adotados pelas PMEs que mais cresceram 

no Brasil entre 2008 e 2010. 

1.5. Justificativas da pesquisa 

Lakatos e Marconi (1992, p. 103) definem a justificativa como uma “[...] exposição sucinta, 

porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam 

importante a realização da pesquisa.” 

 

Assim sendo, a primeira justificativa para a realização da presente pesquisa se dá, conforme já 

exposto na situação-problema, pela relevância das PMEs no contexto do desenvolvimento 

nacional, não só pelos aspectos quantitativos da participação no PIB Brasileiro, mas no 

reflexo social pela quantidade de empregos diretos e indiretos gerados. 
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A importância deste segmento por si só já justifica trabalhos acadêmicos que estudem suas 

formas de organização e outras características como, estratégias adotadas por setor de 

atuação, nível de exportações de PMEs. Assim, a escolha desse segmento, como um objeto de 

estudo, pode ser benéfica em termos acadêmicos. 

 

Outro fato a destacar é que a Contabilidade que, em linhas gerais, pretende fornecer 

informações de qualidade e tempestivas para subsidiar a tomada de decisão, e que no seu 

contexto gerencial se dispõe a induzir e guiar os gestores à tomada de decisão ótima, pouco 

tem se debruçado na pesquisa acerca da gestão e da utilização de artefatos de Contabilidade 

Gerencial, principalmente no que tange às PMEs, havendo, portanto, espaço para que haja 

contribuições quanto a esta temática. 

 

Diante do exposto surge a segunda justificativa para a elaboração desta pesquisa que é a 

quantidade reduzida de trabalhos científicos que abordam a utilização de artefatos de 

Contabilidade Gerencial, em seus diversos aspectos, em PMEs. Espera-se que este trabalho 

contribua para essa linha de estudos, apresentando uma relação científica e crítica destes 

artefatos de Contabilidade Gerencial em PMEs. 

 

Os estudos dos ciclos de vida partem do pressuposto de que o desenvolvimento 

organizacional, ao longo do tempo, ocorre por meio de fases ou estágios associados a padrões 

do ambiente em que a organização está inserida, estruturais, estratégicos e decisoriais 

característicos, com implicações nos artefatos de Contabilidade Gerencial utilizados pelas 

organizações. Desse modo, verifica-se que em cada estágio organizacional pode haver a 

necessidade de práticas de gestão específicas e, portanto, demandar diferentes artefatos de 

Contabilidade Gerencial com capacidade para se adaptar e atender às essas necessidades 

(GREINER 1972; MILLER; FRIESEN, 1984; MOORES; YUEN, 2001). 

 

Observa-se uma falta de estudos capazes de reunirem uma plataforma teórica de 

Contabilidade Gerencial em PMEs, que contemplem uma visão adequada para dar respostas à 

questão de pesquisa aqui formulada. Ou seja, há escassez de um estudo empírico nas PMEs 

que mais cresceram no Brasil tentando buscar os verdadeiros artefatos de Contabilidade 

Gerencial neste porte de empresas, à luz da abordagem de ciclo de vida organizacional. 
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Neste contexto, da ausência de trabalhos empíricos sobre o tema ciclo de vida organizacional 

com enfoque em PMEs, surge a terceira justificativa para a realização do presente trabalho, 

pois se percebe que é de grande relevância que os gestores, na execução do processo 

decisório, tenham elementos para identificar o estágio no qual está a sua organização, de 

maneira a fornecer-lhes condições para realizar as mudanças necessárias, e posicionar a 

empresa de forma mais adequada aos seus objetivos (LESTER; PARNELL; CARRAHER, 

2003). 

 

Este estudo também se justifica pelo propósito de contribuir com o desenvolvimento da 

Contabilidade Gerencial, identificando as possibilidades de entendimento da gestão 

empresarial, dentro da perspectiva do ciclo de vida organizacional, em conjunto com os 

artefatos utilizados pelas empresas.  

 

Já no meio acadêmico, o trabalho justifica-se por investigar os artefatos de Contabilidade 

Gerencial nas PMEs que mais cresceram no Brasil relacionando-os à realidade do arcabouço 

teórico de ciclo de vida organizacional na prática. 

1.6. Contribuições da pesquisa 

Segundo Lakatos e Marconi (1992, p. 100), “[...] as contribuições teóricas que a pesquisa 

pode trazer [...] são: confirmação geral na sociedade particular em que se insere a pesquisa; 

especificação para casos particulares; clarificação da teoria; resolução de pontos obscuros 

etc.” A presente pesquisa, neste sentido, pretende contemplar duas dimensões de contribuição 

enumeradas por Lakatos e Marconi (1992), a saber: as contribuições relativas ao que se faz na 

prática e as decorrentes da consolidação da Contabilidade Gerencial como ciência. As 

mesmas seguem detalhadas. 

 

Borinelli (2006, p. 34) comenta que “[...] é mister ressaltar que a Ciência Contábil como um 

todo, mas de forma especial no Brasil, vem passando por um processo de busca e validação 

empírica de suas proposições”. Este processo também é verificado no campo da Contabilidade 

Gerencial, devido ao estreito relacionamento desta com a Contabilidade Societária, por isto a 

presente pesquisa pode contribuir na consolidação da Contabilidade Gerencial como ciência, 

especialmente para PMEs. 
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A mesma percepção é relatada por Necyk et al. (2007, p. 99), quando relatam que “[...] ainda 

são poucos os estudos específicos na área de Contabilidade Gerencial validados 

empiricamente”. Contudo, estes poucos estudos comprovam que as características da 

Contabilidade Gerencial são influenciadas pelos estágios do ciclo de vida da organização, 

demonstrando o potencial que a abordagem oferece para ampliação do entendimento do 

desenvolvimento da Contabilidade Gerencial nas organizações.” 

 

Deste ponto surge uma das contribuições esperadas da presente pesquisa: testar o modelo de 

ciclo de vida desenvolvido por Lester, Parnell e Carraher (2003), de maneira empírica, dentro 

de um contexto cultural, social e econômico diferente do que já foi testado e contribuir com a 

sedimentação da teoria do ciclo de vida organizacional. 

 

Outra possível contribuição verificada desta pesquisa é para o mercado de maneira geral, pois 

trata da descrição da realidade, aqui recortada, da relação entre o estágio de ciclo de vida 

organizacional e a adoção de artefatos de Contabilidade Gerencial em PMEs. Com isto, 

gestores de empresas de pequeno e médio porte poderão consultar a pesquisa buscando 

implementar, rever e analisar seus artefatos de Contabilidade Gerencial, de acordo com o seu 

estágio no modelo de ciclo de vida organizacional. 

 

Uma contribuição adicional desta pesquisa é permitir que a percepção dos gestores, 

especialmente de PMEs, sobre o desenvolvimento das práticas de gestão seja ampliada, 

demonstrando a existência de elementos sinalizadores que ajudem a entender o 

comportamento organizacional, de forma a colaborar na identificação de problemas, 

fornecendo mecanismos gerenciais adequados com a finalidade de buscar soluções e 

estabelecer métodos para realizar o diagnóstico organizacional. 

 

Portanto, apresentar os artefatos de Contabilidade Gerencial adotados pelas PMEs que mais 

cresceram no Brasil pode servir como referencial para as demais PMEs adequarem suas 

informações para tomada de decisão, de acordo com seu estágio no ciclo de vida 

organizacional, facilitando a gestão. 
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1.7. Delimitação da pesquisa 

Borinelli (2006, p. 36) salienta que “Uma tarefa essencial na construção de um trabalho 

científico é estabelecer o conjunto de delimitações que definem escopo (enfoque), alcance 

(extensão), abrangência (profundidade), tipo de abordagem e horizonte de estudo”. Por 

concordar-se plenamente com esta afirmação considera-se necessária para a presente pesquisa 

estabelecer a delimitação que envolve as dimensões conceituais, de escopo, temporais, 

geográficas e de porte. 

 

Conceitualmente, não é objetivo primário deste trabalho verificar se nas PMEs pesquisadas 

existe a institucionalização da Contabilidade Gerencial, mas verificar quais são os artefatos de 

Contabilidade Gerencial utilizados nas PMEs que mais cresceram no Brasil entre 2008 e 2010 

em seu atual estágio do ciclo de vida organizacional. 

 

Também não é foco deste trabalho apresentar ou propor um modelo de ciclo de vida 

organizacional para PMEs, e sim investigar a relação existente entre o estágio do ciclo de vida 

organizacional e os artefatos de Contabilidade Gerencial adotados. 

 

Borinelli (2006, p. 39) menciona que “[...] considerando-se a necessidade de delimitar o 

universo da pesquisa, para que ela pudesse atingir plenamente seus objetivos, as delimitações 

geográficas, temporal e de porte tratam da constituição da população que constitui a pesquisa 

de campo”. Tal população é formada pelas empresas presentes na publicação anual da Revista 

Exame PMEs intitulada “250 pequenas e médias empresas que mais crescem”, de setembro de 

2011, com dados relativos ao exercício de 2010 (EXAME PME, 2011). 

 

A escolha da população presente na publicação anual da Revista Exame PME (EXAME PME, 

2011) deve-se ao fato da dificuldade de obtenção de demonstrações financeiras de PMEs, pois 

as mesmas não são legalmente obrigadas a disponibilizar tais informações, bem como ao fato 

de a publicação ser em conjunto com uma empresa de auditoria, Deloitte, e ter como pré-

requisito para participar da pesquisa, o envio das informações financeiras dos últimos 3 (três) 

exercícios sociais, 2008, 2009 e 2010. 
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Tendo em vista a população estabelecida, a delimitação geográfica abrange, então, PMEs com 

unidades administrativas no Brasil, independente da nacionalidade do capital e do setor de 

atividade. 

 

A delimitação temporal considera empresas em operação desde, pelo menos, 1º de janeiro de 

2006, sendo esta uma delimitação imposta pela Revista Exame PME (EXAME PME, 2011). 

 

Em termos de delimitação de porte, existem diversas classificações para enquadrar uma 

empresa como sendo pequena ou média, classificações estas que são discutidas no Capítulo 2.  

 

Entretanto, a presente pesquisa não utiliza estas classificações para caracterização de sua 

população, conforme Capítulo 3, e sim adota a classificação já realizada pela Revista Exame 

PME (EXAME PME, 2011), que determina que para ser apta a participar da pesquisa a 

empresa deve possuir receita líquida anual entre R$ 5 milhões e R$ 250 milhões em suas 

demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2010. 

 

A coleta de dados para a pesquisa foi realizada entre Julho e Setembro de 2012 através de 

questionário eletrônico desenvolvido no Google Docs e enviado coletivamente para as PMEs 

por meio de correio eletrônico. 

1.8. Estrutura da dissertação 

A estrutura do trabalho está organizada em cinco Capítulos que formam a cadeia lógica dos 

fatos e procedimentos que são realizados e estão correlacionados com o objetivo da mesma. 

 

No primeiro Capítulo, caracterizado como a introdução da pesquisa, apresenta-se o problema 

de pesquisa, a questão de pesquisa, sua hipótese, objetivos (geral e específicos), a justificativa 

para sua realização, bem como a contribuição esperada e sua delimitação. 

 

O segundo Capítulo trata do referencial teórico, em que são resgatadas as principais 

classificações de PMEs visando apresentar a Revista “As PMEs que mais crescem no Brasil”, 

publicada anualmente pela Deloitte e pela Revista Exame PME, desde 2006. Após esta breve 

introdução inicia-se a revisão do arcabouço teórico das especificidades presentes nas PMEs, 
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da Contabilidade Gerencial, abordando seus principais conceitos e objetivos encontrados em 

literaturas nacionais e estrangeiras, com destaque especial para seus artefatos e, finalmente, 

pretende-se discutir as diversas abordagens de ciclo de vida organizacional. Ao término do 

segundo Capítulo aborda-se o tema central da presente pesquisa sobre a relação entre ciclo de 

vida e artefatos de Contabilidade Gerencial. 

 

No terceiro Capítulo tem-se a descrição da trajetória da pesquisa; portanto, discutem-se todos 

os aspectos necessários para o entendimento do método utilizado na pesquisa, tais como: (I) 

detalhamento da população e amostra utilizada na pesquisa, (II) critérios utilizados na seleção 

das PMEs pesquisadas, (III) as técnicas aplicadas para a obtenção dos dados e informações da 

pesquisa, (IV) o detalhamento do questionário, como instrumento para a verificação da 

questão de pesquisa central do presente estudo e (V) o plano de análise dos dados coletados. 

 

O quarto Capítulo dedica-se à apresentação, interpretação e análise dos dados, procurando-se 

alinhar o arcabouço teórico, revisado no Capítulo 2, com as informações obtidas na pesquisa 

de campo, por meio dos questionários respondidos, analisando, empiricamente e à luz da 

literatura, qual a relação entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a adoção dos 

artefatos de Contabilidade Gerencial nas PMEs que mais cresceram no Brasil entre 2008 e 

2010, concluindo com a verificação da validade das hipóteses pesquisadas. 

 

No quinto Capítulo são apresentadas as considerações finais do trabalho, recomendações de 

pesquisas futuras, derivadas de tão relevante tema para a academia e, principalmente, para as 

organizações e por fim as limitações identificadas na presente pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo justifica-se pela premissa de que uma teoria é indispensável ao 

desencadeamento do processo de investigação. Tal premissa é respaldada pela afirmação de 

Demo (2000, p. 164), com a qual se concorda integralmente, de que “A teoria é necessária 

para oferecer condições explicativas do fenômeno, trabalhando as razões de ser assim, e não 

de outra maneira.” Portanto, “[...] é fundamental construir base teórica de caráter explicativo.” 

 

Brevemente aborda-se a discussão sobre os critérios comumente utilizados para a 

classificação de PMEs e o critério utilizado na presente pesquisa. Na sequencia é apresentada 

a pesquisa da publicação da Revista Exame PME (EXAME PME, 2011) e seus principais 

achados. 

 

Após estes esclarecimentos pretende-se apresentar algumas das principais especificidades 

encontradas na literatura sobre PMEs, o conceito da Contabilidade Gerencial e seus artefatos. 

Em seguida discorre-se sobre as abordagens de ciclo de vida Organizacional detalhando 

apenas o modelo escolhido para a presente dissertação, que é o modelo de Lester, Parnell e 

Carraher (2003). 

 

Finalmente se discorre sobre os estudos que buscaram entender se existe ligação entre os 

modelos de ciclo de vida e os artefatos de Contabilidade Gerencial utilizados pelas empresas. 

2.1. Pequenas e médias empresas e suas classificações 

PMEs são geralmente classificadas e analisadas a partir de fatores qualitativos ou 

quantitativos. Kassai (1996, p. 61) comenta que, apesar de ser possível a utilização de dados 

qualitativos para determinar as chamadas pequenas empresas, os dados quantitativos 

prevalecem como critério, pois: “permitem determinar o porte das empresas; são mais fáceis 

de serem coletados; permitem o emprego de medidas de tendência no tempo; possibilitam 

análises comparativas; são de uso corrente nos setores institucionais e públicos e privados”. 

 

Os critérios quantitativos (econômicos e/ou contábeis) são de mensuração simples, podem ser 

obtidos com facilidade e permitem análises comparativas objetivas. Geralmente referem-se ao 
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número de empregados, valor do faturamento anual, seja ele bruto ou líquido, e valor do ativo 

permanente. 

 

Já os qualitativos (de cunho mais gerencial e social) não são facilmente mensuráveis face à 

complexidade na sua identificação, mas apresentam uma visão mais real (íntima) da empresa. 

Destacam-se a organização e administração incipientes, dificuldades de obtenção de 

financiamentos, participação e domínio dos respectivos mercados, entre outros. 

 

No Brasil, a classificação do Sistema Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 

(SEBRAE), que utiliza o número de funcionários, é uma das mais utilizadas academicamente 

e profissionalmente (KASSAI, 1996; LEONE, 1999; SOUZA et al., 2002; TERENCE, 2002; 

RICCI, 2010; FLORIANI, 2010). 

 

Já nos levantamentos que têm como fonte de dados o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), os dados sobre PMEs divulgadas pelo SEBRAE utilizam o critério de 

receita bruta anual. 

 

Percebe-se que pesquisadores, governos e interessados, geralmente utilizam dois critérios 

quantitativos para a classificação de empresa em relação ao porte: número de empregados e 

receita bruta anual. 

 

Outras classificações de instituições brasileiras foram pesquisadas: a do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE); do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e da Secretaria da Receita Federal (SRF). Assim, a saber: chegou-se a um resumo 

dos 2 principais critérios utilizados, número de empregados e receita bruta anual, 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classificação por porte de empresa 

Porte Número de Empregados Faturamento Bruto Anual 

Micro Até 19 pessoas Até R$ 240.000,00 

Pequenas De 20 a 99 pessoas De R$ 240.000,01 até R$ 2.400.000,00 

Médias De 100 a 499 pessoas De R$ 2.400.000,01 até R$ 48.000.000,00 

Grandes Acima de 499 pessoas Acima de R$ 48.000.000,01 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados de: SEBRAE, MTE, SRF e BNDES. 
 



24 
 

 

A presente pesquisa utiliza a classificação realizada pela Revista Exame PME (EXAME 

PME, 2011), na publicação da Revista “As 250 pequenas e médias empresas que mais 

crescem”, edição de 2011, que classifica as organizações brasileiras que estão em operação 

desde, pelo menos, 1º de janeiro de 2006 e que possuem receita líquida anual entre R$ 5 

milhões e R$ 250 milhões em suas demonstrações financeiras referentes no exercício de 2010. 

2.2. As 250 PMEs que mais crescem no Brasil 

Realizada pela Deloitte e pela Revista Exame PME desde 2006, a pesquisa “As PMEs que 

mais crescem no Brasil” tem como objetivo apontar quais são as empresas brasileiras de 

pequeno e médio porte que expandem seus negócios com maior velocidade e indicar como 

elas estão administrando seus custos, investimentos, preços e rentabilidade. 

 

A Revista Exame PME é uma publicação mensal da Editora Abril, focada em temas e 

assuntos voltados para as PMEs. Já a Deloitte é uma empresa de auditoria, consultoria 

tributária, consultoria em gestão de riscos empresariais, corporate finance, consultoria 

empresarial, outsourcing, consultoria em capital humano e consultoria atuarial. Fundada em 

1845, em Londres, possui mais de 700 escritórios afiliados em quase 140 países. 

 

Anualmente, desde 2006, estas duas renomadas instituições brasileiras se reúnem para a 

publicação do ranking das PMEs que mais crescem no Brasil. 

 

Por ser parte fundamental da presente pesquisa, uma vez que a população pesquisada foi 

extraída de tal publicação, considera-se relevante apresentar os principais achados da 

publicação Exame PME (EXAME PME, 2011). 

 

As empresas que compõem o ranking das 250 PMEs que mais crescem totalizaram receitas 

líquidas que, juntas, somam R$ 12,26 bilhões (conforme as demonstrações financeiras 

referentes ao exercício de 2010), com crescimento médio anual de 36% entre 2008 e 2010 

(EXAME PME, 2011). 
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Todas as empresas são de origem brasileira e a maioria se concentra na Região Sudeste (59%) 

e Sul (20%), com destaque para o Estado de São Paulo, onde 37% das empresas do ranking 

estão sediadas (EXAME PME, 2011). 

 

As atividades econômicas são diversificadas, contemplando grande parte dos setores 

econômicos no Brasil, com predominância de representantes da indústria da Transformação 

(32%), Informação e Comunicação (20%), Comércio (16%) e Construção (8%) (EXAME 

PME, 2011). 

 

As PMEs que mais crescem no Brasil enxergam o momento como importante para continuar a 

pensar e conduzir iniciativas que mantenham os seus custos competitivos e as possam 

diferenciar dos concorrentes. Estes são os propósitos apontados como os principais desafios 

percorridos para a expansão dos negócios nos últimos três anos e alinhados com um mercado 

que consome mais e, da mesma forma, exige uma nova postura de todas as empresas 

(EXAME PME, 2011). 

 

A necessidade de melhorias constantes e a adaptação a um mercado mais exigente estimulam 

as empresas emergentes a desenvolver práticas que façam os negócios serem mais rentáveis e, 

da mesma forma, as apontem como mais competitivas. Para as PMEs que mais crescem, o 

aumento da rentabilidade é a principal meta financeira (46% da amostra). A questão aparece à 

frente mesmo do crescimento das receitas (28%) (EXAME PME, 2011). 

 

A visão das PMEs revela a preocupação em ter uma relação mais adequada do retorno obtido 

nos investimentos conduzidos e de como eles podem gerar frutos mais rentáveis e, desta 

forma, influenciar o crescimento perene da organização. 

 

De acordo com a pesquisa realizada com as empresas que mais cresceram no Brasil entre 

2008 a 2010, a melhora do controle das margens, de produtos e mercados é a principal prática 

para melhorar a rentabilidade para os próximos 3 a 5 anos (72%), seguido de desenvolver 

produtos que ofereçam melhores margens (68%), otimizar processos e renovar estrutura de 

vendas (66%) (EXAME PME, 2011). 

 

As práticas que possuem relação, de acordo com a literatura pesquisada e o Capítulo 2, tópico 

2.4, com a Contabilidade Gerencial estão na Figura 2. 
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Figura 2 – Práticas para ampliar a rentabilidade das PMEs (%) 

 
 
    Fonte: Adaptado de Exame PME – “As 250 PMEs que mais crescem no Brasil” – Edição 2011. 

 

Verifica-se, como mencionado, a participação, direta ou indireta, de práticas de Contabilidade 

Gerencial, que são exploradas no tópico 2.4, nas práticas verificadas pelas PMEs que mais 

cresceram no Brasil entre 2008 e 2010. 

 

Diretamente, se pode citar a participação da Contabilidade Gerencial nas práticas que visam 

melhorar controle de margens (produtos e mercados), atrelar remuneração a metas de 

rentabilidade e revisar e eliminar contratos com margens inferiores. 

 

Indiretamente, a Contabilidade Gerencial pode auxiliar a empresa a desenvolver produtos que 

ofereçam melhores margens, otimizar processos e renovar estrutura de vendas, renegociar e 

substituir fornecedores, investir em programas de fidelidade e criar novos canais de vendas, 

pois estas práticas necessitam de avaliação e mensuração de custos e benefícios gerados. 

 

A participação da Contabilidade Gerencial pela utilização de seus artefatos, direta ou 

indiretamente, visa melhorar a rentabilidade e, por si só, já justifica a busca do entendimento 
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de quais os artefatos de Contabilidade Gerencial são utilizados pelas PMEs que mais 

cresceram no Brasil. 

2.3. As especificidades das pequenas e médias empresas 

As PMEs possuem características próprias que causam impacto, tanto em sua forma de 

organização interna, como em sua articulação com os clientes, fornecedores, instituições 

governamentais e demais atores do seu entorno, conferindo-lhes um modo de atuar 

diferenciado das grandes empresas. 

 

Kassai (1996, p. 84) cita algumas características das PMEs que as diferenciam das grandes 

empresas, como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2 – Características de grandes e pequenas empresas 

Características Grandes Empresas Pequenas Empresas 

Adaptabilidade Pequena Grande 

Administração Profissional Pessoal ou Familiar 

Capacidade de interpretar e utilizar políticas 
e dispositivos legais 

Grande Pequena 

Capacidade de utilizar especialistas Grande Pequena 

Capacitação profissional Especializada Não especializada 

Capital Dissolvido Concentrado 

Concentração de recursos Capital Trabalho 

Decisão Descentralizada Centralizada 

Estrutura Organizada Informal 

Flexibilidade Pequena Grande 

Forma Jurídica Sociedade Anônima Limitada 

Ganhos de escala Grandes Pequenos 

Idade Média Alta Pequena 

Níveis Hierárquicos Muitos Poucos 

Nº de funcionários Grande Pequeno 

Nº de produtos Grande Pequeno (único) 

Recursos Financeiros Abundantes Escassos 

Sistemas de informação 
Complexos, formalizados e 
informatizados 

Simples, informais e manuais 
(mecanizados) 

Utilização de tecnologia Alta Baixa (Artesanal) 

Fonte: KASSAI, 1996, p. 84 
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Cada uma destas características pode representar vantagem e/ou desvantagem para o processo 

de desenvolvimento das PMEs. Assim, algumas características como adaptabilidade, 

estrutura, níveis hierárquicos etc., são altamente desejáveis, tendo em vista, que permitem 

uma reação mais rápida em um contexto de constantes mudanças. Já, características como 

limitações de recursos humanos e financeiros representam obstáculos ao desenvolvimento das 

pequenas e médias empresas. 

 

Para Leone (1999, p. 92-93), as especificidades das pequenas e médias empresas podem ser 

apresentadas em três vias: especificidades organizacionais, especificidades decisoriais e 

especificidades individuais. As especificidades organizacionais dizem respeito à sua forma de 

gestão e de organização, em que existe uma tendência para as estruturas mais simples e menos 

formalizadas e à centralização da gestão na pessoa do proprietário-dirigente. As 

especificidades decisionais referem-se ao processo de tomada de decisão, geralmente baseada 

na experiência, no julgamento ou na intuição do proprietário-dirigente e marcada não somente 

pela sua racionalidade econômica, mas, também, por sua racionalidade política e familiar. As 

especificidades individuais põem em foco a simbiose existente entre a pessoa física e a pessoa 

jurídica, entre o dirigente e o proprietário.  

 

Neste posicionamento de Leone (1999) percebe-se uma clara influência das atitudes do 

dirigente da empresa na forma de organização e atuação das PMEs, influência esta também 

verificada por Kassai (1996) na tabela 2 quanto cita que nas pequenas empresas a decisão esta 

centralizada. 

 

As duas pesquisas consultadas, tanto a de Kassai (1996) quanto de Leone (1999), foram 

realizadas há pelo menos uma década e, neste período, o contexto econômico brasileiro sofreu 

uma profunda alteração que causou modificações em algumas das características verificadas 

nas PMEs nas pesquisas citadas. Por exemplo, as PMEs possuem hoje maior acesso a 

informações e capital do que há 10 anos, tendo em vista as mudanças e simplificações que 

ocorreram após a adoção do Simples Nacional em 2007 e da maior quantidade de linhas de 

crédito para este setor, segundo o BNDES.  

 

Entretanto, apesar destas mudanças, pode-se afirmar que as características, quando 

comparadas a grandes empresas, efetivamente permanecem as mesmas citadas por Kassai 
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(1996) e Leone (1999), conforme verificado em Souza et al. (2002), Terence (2002), 

Mintzberg (2003), Benze (2008), Ricci (2010) e Floriani (2010). 

 

Terence (2002, p 76-80) buscou identificar o processo de criação de estratégia em pequenas 

empresas e na sua trajetória de pesquisa buscou identificar as especificidades de gestão das 

pequenas empresas em relação à sua organização, ao dirigente e ao contexto em que esta 

inserida. Sobre as especificidades organizacionais classifica as pequenas empresas como um 

grupo, “[...], pois possui uma estrutura simples, relações informais e é claramente dependente 

de valores, objetivos e ambições de seu dirigente”. Sobre as especificidades do dirigente da 

empresa comenta que “[...] os aspectos pessoais do dirigente, tais como seus valores e suas 

ambições, encontram-se refletidos em seu estilo de administrar”. E finalmente sobre as 

especificidades do contexto, “[...] a ausência de uma estratégia pretendida decorre da má 

utilização de recursos financeiros, da falta de avaliação mais precisa de futuro do mercado e 

de falta de uma forma de se comportar no mercado”. 

 

Em uma pesquisa mais recente, Floriani (2010, p. 104) buscou verificar o grau de 

internacionalização, as competências e o desempenho da PME brasileira e constatou que “As 

PMEs são consideradas inovadoras, visto que elas são mais flexíveis e ágeis para se adaptar às 

mudanças ocorridas no ambiente em que se encontram”. 

 

Portanto, verifica-se que realmente algumas das características citadas na Tabela 2 por Kassai 

(1996), permanecem muito parecidas com as verificadas em pesquisas mais recentes, 2002 e 

2010. 

 

Entender estas especificidades é importante para contextualizar o cenário em que a presente 

pesquisa se encontra e ressaltar uma das delimitações já apresentadas, de que os achados desta 

não podem ser simplesmente copiados pelas demais empresas do mesmo porte esperando o 

mesmo resultado, pois muitos outros fatores influenciam no desempenho da empresa. 

 

Apesar de serem diversos os fatores que afetam o desempenho de uma PME, entende-se que a 

utilização de artefatos de Contabilidade Gerencial pode auxiliar na melhoria da gestão das 

PMEs. 
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2.4. A Contabilidade Gerencial e seus artefatos 

A Contabilidade Gerencial pode ser definida como o processo de identificação, mensuração, 

reporte e análise de informações acerca dos eventos econômicos ocorridos nas empresas, bem 

como os eventos ocorridos no processo de gestão (ATKINSON et al., 2000). A Contabilidade 

Gerencial se difere da Contabilidade Financeira. Por um lado, a Contabilidade Financeira trata 

do processo de elaboração de demonstrativos financeiros para fins externos à organização 

como: credores, acionistas, investidores, governo, sendo esta, regulada por meio de processos 

padrões estabelecidos por autoridades, órgãos regulamentadores e fiscais e disciplinada pelos 

Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2002). 

Por outro lado, a Contabilidade Gerencial tem como propósito reportar o desempenho à 

administração e demais interessados, por intermédio de relatórios contendo informações que 

possam ser úteis à tomada de decisão frente às metas pré-estabelecidas. Assim, ao contrário 

da contabilidade financeira, a Contabilidade Gerencial não parte de princípios impostos por 

órgãos regulamentadores, não havendo regulamentação (CHENHALL; MORRIS, 1986). 

 

A Contabilidade Gerencial configura-se como um processo que identifica, mensura, acumula, 

analisa, prepara, interpreta e comunica informações aos gestores contribuindo à consecução 

dos objetivos organizacionais (HORNGREN et al., 1996). 

 

O Quadro 1 apresenta alguns dos conceitos e objetivos atribuídos à Contabilidade Gerencial 

nas últimas décadas. Sua leitura possibilita a visualização de uma pequena parte do processo 

evolutivo da Contabilidade Gerencial, fornecendo indícios da constante adaptação às 

necessidades empresariais ao longo do tempo. 

 

Tal evolução pode ser verificada comparando-se os conceitos de Anthony e Welsch (1981) e 

de Horngren, Sundem e Stratton (2004), devido ao fato da Contabilidade Gerencial deixar de 

ser apenas uma fornecedora de informações para participar do processo de decisão e buscas 

criar um processo próprio de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, 

interpretação e comunicação de informações visando atingir objetivos organizacionais. 
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Quadro 1. Conceitos e objetivos da Contabilidade Gerencial 

 

      Fonte: Adaptado de FREZATTI et al., 2007. 
 
 
O fornecimento de informações aos executivos, gerentes e empregados que trabalham dentro 

da organização é o foco da Contabilidade Gerencial (EDMONDS et al., 2008). Assim, para 

que atinja os objetivos aos quais se propõe, é salutar que a Contabilidade Gerencial considere 

as diferenças das necessidades informacionais desses usuários. Adicionalmente, os autores 

salientam que relatórios de caráter gerencial subsidiam o planejamento empresarial. 

 

Como práticas gerenciais contábeis são entendidas aqueles instrumentos de que a 

Contabilidade Gerencial faz uso à consecução dos seus objetivos (SOUZA et al., 2003). 

Comumente, inclusive nesta dissertação, tais práticas são denominadas artefatos contábeis 

gerenciais, assim como em outros trabalhos desta área (FREZATTI, 2005; SOUTES, 2006; 

SOUTES; GUERREIRO, 2007; ESPEJO, 2008). De acordo com Espejo (2008, p. 12), “[...] 

os artefatos contábeis servem como facilitadores do alcance dos objetivos organizacionais, 

que a priori baseiam-se na otimização dos recursos, numa perspectiva de resultados de longo 

prazo.” 

 

Sobre artefatos cita-se Borinelli (2006, p. 184-185): 
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A Controladoria e a Contabilidade Gerencial, para desempenharem suas 
atividades e funções, especialmente no que se refere a mensurar e a reportar os 
eventos econômicos, precisam empregar métodos (de mensuração etc.) e utilizar 
instrumentos (de avaliação de desempenho, por exemplo). Estes métodos, 
‘filosofias’ de gestão e instrumentos vêm sendo denominados, por vários autores, 
de artefatos. 

Soutes e Guerreiro (2007) investigaram o uso dos artefatos de Contabilidade Gerencial por 

empresas brasileiras, com o intuito de verificar se as maiores empresas adotam artefatos de 

Contabilidade Gerencial e se a utilização desses artefatos está relacionada com o desempenho 

das mesmas. Tais autores constataram que a maioria (57%) utiliza os artefatos de 

Contabilidade Gerencial classificados como modernos; contudo, os dados da pesquisa não 

foram suficientes para relacionar o porte, setor econômico, controle acionário e utilização dos 

artefatos. 

 

Hall et al. (2008) fizeram um estudo visando verificar o grau de conhecimento e utilização 

das ferramentas contábeis para tomada de decisões pelas micro e pequenas empresas da 

cidade de Dourados/MS, aplicando um questionário em 35 empresas do ramo do vestuário. O 

estudo revelou que as empresas não utilizavam as informações da Contabilidade Societária 

nas suas decisões, pois a maioria delas terceirizava os serviços contábeis e faziam uso das 

informações contábeis meramente para atendimento às obrigações legais. 

 

Os estudos de Hall et al. (2008), Frezatti (2005); Soutes (2006); Soutes e Guerreiro (2007); 

Espejo, 2008 e Oyadomari et al (2008) e Espejo et al. (2009) corroboram com a conclusão 

encontrada na pesquisa de Stroeher e Freitas (2008) de que há um baixo índice de utilização 

da informação proveniente da Contabilidade Gerencial na tomada de decisão dos gestores de 

PMEs.  

 

Após apresentada a definição do constructo artefato de Contabilidade Gerencial e, 

brevemente, discutido algumas pesquisas realizadas no âmbito de grandes e pequenas 

empresas, entende-se salutar apresentar os principais artefatos de Contabilidade Gerencial. 

 

Guerreiro et al. (2011) realizaram uma pesquisa questionando se empresas que se destacam na 

qualidade das informações a seus usuários externos também se destacam pela utilização de 

artefatos modernos de Contabilidade Gerencial e concluíram que empresas que se sobressaem 
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pela qualidade das informações prestadas para usuários externos não se diferenciam das 

demais empresas com relação ao uso de artefatos modernos de Contabilidade. 

 

Na pesquisa os autores classificaram os principais artefatos de Contabilidade Gerencial de 

acordo com os quatro estágios de evolução no campo da Contabilidade Gerencial segundo o 

estudo do IFAC (1998). 

 

Em março de 1998, o International Federation of Accountants (IFAC) atualizou o trabalho 

originalmente publicado em 1989 sobre a atividade conhecida como Contabilidade Gerencial. 

Esse trabalho foi desenvolvido na forma de uma estrutura conceitual, apresentando os 

objetivos, as tarefas e os parâmetros da Contabilidade Gerencial. Mostra, também, o processo 

de evolução percebido no campo de atuação da Contabilidade Gerencial. O estudo do IFAC 

(1998) identifica quatro estágios de evolução no campo da Contabilidade Gerencial. 

 

O primeiro estágio durou até 1950 e, nesse período, o objetivo principal foi caracterizado 

como a determinação de custo e controle financeiro, pelo uso da tecnologia de orçamento e 

Contabilidade de Custos. O segundo estágio foi de 1950 até 1965 e, nesse período, a 

Contabilidade Gerencial esteve concentrada no fornecimento de informação para 

planejamento e controle gerencial, pelo uso das técnicas de análise de decisões e 

Contabilidade por responsabilidade. O terceiro estágio iniciou-se em 1965 e durou até 1985; 

nesse período, a atenção esteve voltada para a redução de perdas de recursos nos processos, 

sendo enfatizada a análise de processos e gerenciamento de custos. O último estágio da 

Contabilidade Gerencial (IFAC, 1998) identificado teve início em 1985 e dura até os dias de 

hoje, sendo seu foco centrado na geração e/ou criação de valor pelo uso efetivo dos recursos, 

com a utilização de direcionadores de criação de valor para o consumidor, valor para o 

acionista e inovação organizacional. 

 

Verificou-se que em nenhum estudo foi citada a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) 

como sendo um instrumento da Contabilidade Gerencial; porém, a presente pesquisa optou 

por incluir a DFC como um artefato, pois acredita que este é um instrumento que tem por 

finalidade demonstrar como acontece a movimentação de disponibilidades financeiras em um 

determinado período de tempo. Ou seja, a DFC tem como finalidade prover o usuário de 

informações sobre a capacidade da empresa de gerar caixa e equivalentes de caixa, de honrar 

os seus compromissos, pagar dividendos, demonstrar liquidez, solvência e desempenho 
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operacional, sendo considerado um importante instrumento para análise e planejamento 

financeiro.  

 

Corroborando, Silvola (2008) constatou que, na fase crescimento, o uso da DFC e o 

orçamento de capital foram importantes para a empresa controlar seus recursos financeiros e 

que a empresa colocou mais ênfase em controles formais para alcançar a eficiência 

operacional. 

 

Tabela 3 – Artefatos de Contabilidade Gerencial 

Artefatos 

Tradicionais 

(1 º e 2 º 

estágios) 

Modernos 

(3 º e 4º 

estágios) 

Métodos, critérios e 

sistemas de custeio 

Custeio por absorção X  

Custeio baseado em atividades  X 

Custeio variável X  

Custo padrão X  

Métodos de 

mensuração e 

avaliação, e medidas 

de desempenho 

Valor presente X  

Retorno sobre o investimento X  

Benchmarking  X 

Economic Value Added (EVA©)  X 

Filosofias e modelos 

de gestão 

Planejamento Estratégico  X 

Orçamento X  

Balanced Scorecard (BSC)  X 

Outros Demonstração do Fluxo de Caixa 
(DFC) 

X  

   Fonte: Adaptado de BORINELLI, 2006, p. 187; GUERREIRO et al., 2011. 
 
 

Em suma, tendo em vista o escopo da presente pesquisa, optou-se por fazer uma associação 

entre as pesquisas de Borinelli (2006), Guerreiro et al. (2011) e IFAC (1998) e, além disto, 

foram selecionados 12 artefatos que de acordo com pesquisas anteriores são os mais utilizados 

por PMEs. 

 

A seguir, serão apresentadas as definições de cada um dos artefatos considerados na presente 

pesquisa. 
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2.4.1. Definições dos artefatos utilizados na pesquisa 

Neste tópico serão apresentadas as definições dos 12 artefatos de Contabilidade Gerencial 

utilizados na presente pesquisa. 

 

Custeio por absorção – Artefato considerado como tradicional e que, segundo Martins 

(2003, p. 37), “[...] É o método derivado da aplicação dos princípios contábeis geralmente 

aceitos” e que “[...] Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens 

elaborados, e só, os de produção; todos os gastos relativos ao esforço de produção são 

distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos”. 

 

Custeio baseado em atividades (ABC) – Artefato considerado como moderno baseia-se na 

premissa de que são as atividades, e não os produtos, que provocam o consumo de recursos, e 

estas atividades, conforme são requeridas, é que formam os custos dos produtos. 

 

Custeio variável – Artefato considerado como tradicional e que consiste em considerar como 

custo de produção apenas os custos variáveis incorridos. Segundo Martins (2003, p. 38), com 

base no custeio variável, “[...] Só não alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os 

fixos separados e considerados como despesas do período, indo diretamente para resultado; 

para os estoques só vão, como consequência, custos variáveis”. 

 

Custo padrão – Artefato considerado como tradicional, na realidade, não pode ser 

considerado como um método de custeio, mas, sim, uma forma ou sistema de custeio que 

permite a mensuração dos fatores envolvidos na produção. O objetivo principal da 

metodologia do custo padrão é fornecer suporte para o controle dos custos da empresa. 

 

A ideia básica é fornecer um padrão de comportamento para os custos, ou seja, fixar quais 

devem ser os montantes para, ao final da apuração dos custos do período, proceder à 

comparação com os custos reais. 

 

Valor presente – Artefato considerado como tradicional, é a fórmula matemático-financeira 

capaz de determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros 

apropriada, menos o custo do investimento inicial. 
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Retorno sobre o investimento – Artefato considerado como tradicional, em inglês é 

conhecido como Return on Investment (ROI), é a relação entre o lucro e o dinheiro 

efetivamente investido. 

 

Este artefato relaciona o lucro operacional com o investimento da empresa, mostrando a taxa 

de retorno obtida pela empresa para seus financiadores, seja capital próprio ou capital de 

terceiros. 

 

Benchmarking – Artefato considerado como moderno, pode ser considerado como uma 

filosofia de gestão, pois tem como objetivo a busca das melhores práticas que conduzem ao 

desempenho superior. É visto como um processo positivo e pró-ativo, por meio do qual uma 

empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de melhorar como realizar a 

mesma ou uma função semelhante. 

 

Economic Value Added (EVA©) – Artefato considerado como moderno, pode ser um 

indicador definido como a diferença entre os resultados operacionais pós-tributação e o custo 

do capital empregado para gerar tais resultados. 

 

Segundo Faria e Costa (2005, p. 3) “[...] O EVA© é um resultado operacional líquido depois 

dos impostos, menos os encargos do capital equivalente à quantia de lucro necessária para 

cobrir as despesas de juros monetários e prover um retorno adequado aos investidores”.  

 

O valor do EVA© aumentará se esses resultados operacionais aumentarem sem comprometer 

capital adicional. 

 

Planejamento estratégico – Artefato considerado como moderno, o planejamento é algo que 

é feito antes de agir, isto é, tomada antecipada de decisão. É um processo de decidir o que 

fazer e como fazê-lo, antes da ação em si (ACKOFF, 1978). 

 

Segundo Ansoff et al. (1976), desde os anos 50, as primeiras escolas consideram relevante 

analisar suas relações com o ambiente externo. A causa, a que se chamou de problema 

estratégico, foi então identificada no distanciamento entre os produtos oferecidos e a demanda 

do mercado. A solução foi chamada de planejamento estratégico – uma análise racional das 
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oportunidades oferecidas pelo mercado e das forças e fraquezas das firmas, e a seleção de um 

ponto (estratégia) entre eles que melhor satisfaça os objetivos da empresa. Escolhida a 

estratégia, a parte crítica do problema estaria solucionada e a empresa poderia proceder em 

sua implementação. 

 

São diversos os modelos de planejamento estratégico propostos na literatura. Cada qual 

possui suas peculiaridades e características específicas, mas, praticamente todos seguem a 

mesma lógica, que passa por um diagnóstico da indústria, a seleção da estratégia e o 

planejamento de como aplicá-la. 

 

Orçamento – Artefato considerado como tradicional e, segundo Padoveze (2004, p. 40), “[...] 

o orçamento é ferramenta de controle por excelência de todo o processo operacional da 

empresa, pois envolve todos os setores da companhia”. Pode-se afirmar que o orçamento é a 

expressão quantitativa de um plano de ação e ajuda à coordenação e implementação de um 

plano. De acordo com Anthony e Govindarajan (2002, p. 16), “[...] o orçamento é um 

instrumento importante para o planejamento e o controle das empresas a curto prazo.” 

 

Balanced Scorecard (BSC) – Artefato considerado como moderno foi definido inicialmente 

pelos seus criadores, Kaplan e Norton (1992; 1993), como um sistema de mensuração de 

desempenho (1992, 1993) e, posteriormente, como um sistema de gestão estratégica (2000). 

Entretanto, em meio a diversas publicações, muitas delas traduzidas para o idioma português, 

segundo critérios passíveis de questionamentos, nota-se certa ausência de rigor, quando os 

referidos autores classificam o conceito criado. Provavelmente, com o intuito de deixar o 

texto mais leve para a leitura, eles procuram, em suas publicações, variar as palavras para 

evitar repetições. Daí ser possível encontrar diversas classificações para o balanced scorecard, 

como modelo, sistema, instrumento e ferramenta. 

 

O principal objetivo do BSC está no alinhamento do planejamento estratégico com as ações 

operacionais da empresa por meio das seguintes ações (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 11-

15): 

 

• Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas: os objetivos e medidas 

estratégicas são transmitidos à empresa de diversas formas, como jornais internos, 

quadros de avisos, contatos pessoais e outros. A comunicação serve para mostrar a 
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todos os funcionários os objetivos críticos que devem ser alcançados para que a 

estratégia da empresa seja bem-sucedida. 

• Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas: O balanced scorecard 

produz maior impacto ao ser utilizado para induzir a mudança organizacional. Os altos 

executivos deverão estabelecer metas que, se alcançadas, transformarão a empresa. As 

metas deverão representar uma descontinuidade no desempenho da unidade de 

negócios. 

• Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico: O quarto processo gerencial 

incorpora ao balanced scorecard um contexto de aprendizado estratégico. Este é, 

segundo os autores, o aspecto mais inovador e importante de todo o método. Esse 

processo cria instrumentos para o aprendizado organizacional em nível executivo. 

 

 O balanced scorecard procura decompor a estratégia de uma forma lógica, baseada em 

relações de causa e efeito, vetores de desempenho e relação com os fatores financeiros 

(KAPLAN; NORTON, 1997).  Deve ser decomposto em objetivos, indicadores, metas e 

iniciativas, em quatro dimensões de negócio: financeira, clientes, processos internos e 

aprendizado e crescimento. 

 

Fluxo de Caixa – A função deste artefato, considerado como tradicional, é a de informar o 

empresário sobre a situação da movimentação diária dos recursos financeiros, 

disponibilizando as informações pertinentes aos pagamentos, recebimentos e ao saldo, 

realizados e a se realizarem, de forma diária e acumulada. 

 

A composição do fluxo de caixa pode variar muito, porém, as informações devem estar 

estruturadas diariamente e de forma acumulada, informando os pagamentos, os recebimentos 

e o saldo, ao longo do tempo. O resultado acumulado do fluxo de caixa, quando negativo, 

pode significar que a empresa está gastando mais que a sua receita permite. 

 

Mas, existe a situação ideal: o saldo do fluxo de caixa está positivo, portanto, a empresa está 

conseguindo cumprir as suas obrigações, realizando o oposto dos itens supracitados. 

 

Segundo Frezatti (1997), é importante que os gestores compreendam que o lucro nem sempre 

se transformará em caixa no longo prazo em função de vários elementos como inadimplência, 

não pontualidade, provisões e depreciação, entre outros itens, tornando, deste modo, o 
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acompanhamento do caixa essencial. De acordo com Zdanowicz (1995), o fluxo de caixa é o 

instrumento que permite ao administrador financeiro: planejar, organizar, coordenar, dirigir e 

controlar os recursos financeiros de sua instituição num determinado período. Para Silva e 

Neiva (2010), dentre os artefatos gerenciais dinâmicos, o fluxo de caixa merece destaque por 

sua estreita relação com a situação de liquidez da instituição, sendo a liquidez relacionada 

com a capacidade de obtenção de fundos a um custo razoável (BESSIS, 1998) e, pela 

potencialidade de projetar situações futuras, deste modo o desenvolvimento de ferramentas 

que auxiliem a decisão baseada em caixa deve ser incentivado. 

2.5. Abordagem do ciclo de vida organizacional 

A abordagem do ciclo de vida organizacional emana de outras duas abordagens conceituais 

comumente utilizadas para estudos em Contabilidade: a contingencial e a configuracional. 

 

Não obstante à frequente utilização da abordagem contingencial na tentativa de explicar 

problemas em Contabilidade Gerencial (Necyk et al., 2007), a mesma tem sido criticada em 

razão de sua aplicação em diferentes estudos resultar em conclusões dissonantes e não 

generalizáveis. 

 

Os fatos que mais incomodam os críticos da abordagem contingencial são a especificidade 

dos fatores contingenciais para cada estudo e o fraco relacionamento estabelecido entre estes 

fatores e o desempenho da organização (OTLEY, 1980; DRAZIN; VAN DE VEN, 1985; 

FISHER, 1995; SELTO et al., 1995; CHAPMAN, 1997; CHENHALL, 2003). 

 

Outra abordagem importante relacionada à abordagem contingencial é a configuracional. Essa 

abordagem reúne um conjunto de fatores contingenciais interdependentes entre si, de modo 

que a mudança de um dos fatores implicaria em um transtorno no sistema, caso os demais 

fatores não acompanhassem a mudança. Esta abordagem tem cunho sistêmico e pode auxiliar 

de maneira mais profunda que a abordagem contingencial a explicar os problemas 

organizacionais. 

 

Segundo Meyer et al. (1993), apesar da abordagem contingencial muito ter contribuído para a 

pesquisa em Contabilidade Gerencial, a abordagem configuracional pode ser mais útil e 
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profunda em função de prover uma visão mais holística do problema e por prover um 

agregado coeso de fatores contingenciais que interagem sobre determinado contexto, 

podendo, deste modo, auxiliar a entender como a configuração destes fatores auxilia a 

entender os fenômenos organizacionais e como a mudança nesta configuração pode auxiliar a 

compreender e predizer problemas e situações ocorridas no ambiente empresarial. 

 

Deste modo, pautada em elementos contingenciais e configuracionais, emana a abordagem do 

ciclo de vida, uma metáfora da vida humana aplicada às organizações. Surgida 

aproximadamente no final da década de 1970, a abordagem do ciclo de vida se propõe a 

explicar como as organizações se desenvolvem com o passar dos anos e qual a configuração 

de fatores e características está presente em cada fase da vida das organizações influenciando 

sua gestão, seu desempenho e, consequentemente, sua Contabilidade Gerencial. 

 

Segundo Necyk et al. (2007), os modelos fonte da abordagem do ciclo de vida são os de 

Greiner (1972), Christensen e Scott (1964), Rhenman (1973) e Lippett e Schmidt (1967), 

sendo idade e tamanho as variáveis determinantes deste modelo. Estes trabalhos motivaram 

diversos outros modelos como o de Quinn e Cameron (1983), Miller e Friesen (1980, 1983, 

1984) e Miller (1986 e 1987), sendo Miller e Friesen expoentes da abordagem do ciclo de 

vida. Conforme estudo bibliométrico de Carvalho et al. (2010), que analisou um conjunto de 

artigos de pesquisas desenvolvidas com base nessa abordagem, os trabalhos de Miller e 

Friesen (1983; 1984) são os mais citados pelos demais; cerca de 30% deles citaram os artigos 

desses dois autores. 

 

Para Necyk et al. (2007), o modelo desenvolvido por Miller e Friesen (1984) destaca-se pela 

profundidade conceitual e pelos testes empíricos realizados. O modelo de Miller e Friesen 

(1984) considera cinco estágios para o ciclo de vida das empresas sendo eles: nascimento, 

crescimento, maturidade, rejuvenescimento e declínio. Este modelo, de forte influência 

configuracional, vai além da idade e tamanho, elencando outros elementos determinantes: 

estrutura, estratégia, inovação, informação, controle e ambiente como características centrais 

de cada estágio; e nível de formalização, nível de centralização e de burocratização, nível de 

sofisticação como condicionantes dessas características. Com isso, o modelo contém uma 

configuração para cada estágio, o que possibilita o enquadramento das organizações. 
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Sucedendo os trabalhos de Miller e Friesen (1983, 1984), outros foram desenvolvidos com a 

mesma abordagem: por exemplo, Moores e Yuen (2001) utilizaram o modelo de Miller e 

Friesen (1984) para verificar se os sistemas de Contabilidade Gerencial diferem durante os 

estágios do ciclo de vida; utilizando de análise de cluster, concluíram que a abordagem do 

ciclo de vida é útil para explicar as mudanças nos sistemas de Contabilidade Gerencial. 

 

Ainda, outros estudos utilizaram essa abordagem para explicar as variações dos sistemas de 

Contabilidade Gerencial, como, por exemplo, Auzair e Lanfield-Smith (2005), Davila (2005), 

Granlund e Taipalenmaki (2005), Silvola (2008) e Kallunki e Silvola (2008). Porém, a tônica 

do trabalho de Moores e Yuen (2001) não é a observada em todos os estudos.  Em geral, os 

estudos não têm procurado discutir, reforçar ou dar robustez aos modelos existentes, mas sim 

criar novos modelos; dessa forma, ficam dificultadas conclusões congruentes entre os 

diversos modelos. 

 

Dentre outros modelos derivados do de Miller e Friesen (1984), pode-se citar o desenvolvido 

por Lester, Parnell e Carraher (2003). O modelo também é conceitualmente robusto, levando 

em consideração características como estratégia, estrutura, estilo de gestão, situação 

organizacional, grau de segmentação de mercado, pioneirismo, benchmarking, amplitude das 

linhas de produtos ou serviços, singularidade, eficiência e satisfação com o desempenho. 

Outro ponto forte do modelo desenvolvido por Lester, Parnell e Carraher (2003) é a utilização 

da análise de cluster para enquadrar as organizações entre os estágios do ciclo de vida. 

 

Não obstante à dissonância entre diversos modelos para a mesma caracterização 

organizacional, a abordagem do ciclo de vida tem sido útil nas pesquisas em Contabilidade 

Gerencial, como concluem, por exemplo, Frezatti et al. (2009) quando constatam que o 

processo de planejamento difere de acordo com o ciclo de vida. Necyk et al. (2007), Moores e 

Yuen (2001) e Lester, Parnell e Carraher (2003) também atestam a validade dessa abordagem 

aos estudos de Contabilidade Gerencial. 

 

Verifica-se que o tema ciclo de vida das empresas tem sido abordado de várias maneiras, 

apresentando resultados empíricos muitas vezes distintos (Quadro 2) e observa-se que existem 

rupturas em relação ao desenvolvimento do constructo teórico. Na verdade, o tema tem sido 

tratado mais no sentido de criar novas abordagens do que aprofundar aquelas que estão sendo 

desenvolvidas. 
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Quadro 2. Algumas contribuições para a abordagem de ciclo de vida 

Autores Comentários 

Quinn e 
Cameron 
(1983) 

Recomendam nove modelos, em quatro estágios: empreendedorismo, coletividade, 
formalização e controle, e elaboração de estrutura. Suas conclusões não coincidem com 
Moores e Yuen (2001). Consideram que só é possível prever estágios de organizações 
maduras. 

Miller e 
Friesen (1984) 

Sua contribuição para o tema foi a aplicação de testes empíricos para os elementos que 
constituem a diferenciação dos ciclos de vida: estratégia, estrutura, ambiente e processo 
decisório. Os estudos empíricos mostraram complementaridade entre os elementos. 

Kazanjian e 
Drazin (1990) 

Modelo com quatro estágios, sob uma visão contingencial: concepção e desenvolvimento, 
comercialização, crescimento e estabilidade. Levaram em conta para especificar os 
estágios: (i) o processo decisório: centralizado ou formalizado; (ii) especialização 
funcional: marketing / vendas, manufatura, tecnologia/ engenharia; e (iii) taxa de 
crescimento: acima ou abaixo de referencial. 

Baker e 
Cullen (1993) 

Utilizam idade, tamanho e mudança de tamanho como variáveis relevantes. Focalizam os 
extremos, ou seja, de um lado as empresas jovens, pequenas e em crescimento, que devem 
ter níveis de reorganização mais altos do que as empresas velhas, grandes e em declínio 
(1993, p.1252). 

Moores e 
Yuen (2001) 

Consideram quatro variáveis que são: estratégia, estrutura, liderança e estilo de processo 
decisório. Utilizaram variáveis externas para testar o modelo: idade, crescimento das 
vendas e indicador ponderado de performance. Aplicaram o teste Kruskal-Wallis para essa 
base de dados, o que se revelou adequado. 

Granlund e 
Taipaleenmäki 

(2005) 

Questionam a abordagem de Miller e Friesen (1984) referente ao ciclo de vida das 
empresas, particularmente aquelas ligadas à Nova Economia. Adotam a abordagem de 
Victor e Boynton (1998), ao considerar os estágios de artesanato, produção em massa, 
aperfeiçoamento de processos, customização em massa e co-configuração/renovação. 

Auzair e 
Langfield-

Smith (2005) 

Utilizam a abordagem de Miller e Friesen (1984), mas apenas com três estágios: formação, 
crescimento e maturidade (p. 404). Sugerem dois lados do continuum: de um lado mais 
burocrático-ação e outro informal, flexível com controles interpessoais. Caracterização da 
diferenciação na estratégia, utilizando a tipologia de Porter (1980), que separa a estratégia 
em diferenciação e liderança de custo. Inferem, a partir de Kumar e Subramaniam (1997), 
que a estratégia de diferenciação põe foco na criatividade e no controle de resultados. 
Utilizaram a abordagem de Kazanjian e Drazin (1990) na auto-categorização dos ciclos. 

Lester, Parnell 
e Carraher 

(2003) 

Modelo de cinco estágios que se utiliza de quatro variáveis principais: tamanho da 
empresa, estrutura organizacional, processamento de informações e tomada de decisão. Os 
estágios são: nascimento, crescimento, maturidade, renovação e declínio. 

 Fonte: Frezatti et al., 2010. 
 

Dentre as abordagens disponíveis (Quadro 2), aquela desenvolvida por Lester, Parnell e 

Carraher (2003) foi escolhida para aplicação nesta pesquisa. Levando em conta quatro fatores 

(tamanho da empresa, estrutura organizacional, processamento de informações e tomada de 

decisão) desenvolvem uma proposta de cinco estágios do ciclo de vida das organizações.  

 

Esses estágios (Quadro 3) apresentam caracterizações de sequenciamento não compulsório, 

sendo: nascimento, crescimento, maturidade, renovação e declínio. 
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Conforme verificado, muitos estudos já foram realizados relacionando os processos e ferramentas 

gerenciais com a abordagem do ciclo de vida organizacional, cada qual com suas peculiaridades. Para 

embasar a presente pesquisa foi selecionado o estudo de Lester, Parnell e Carraher (1993), devido à 

sua transparência metodológica que permite a reprodução em outros estudos. 

 

Os principais argumentos para a escolha dessa abordagem, segundo Lester, Parnell e Carraher 

(2003) são:  

 

(i) Não foi projetado apenas para pequenas empresas nem projetado somente para 

grandes corporações, podendo ser aplicado para todas as organizações.  

(ii) A relevância do modelo dos cinco estágios se tornou possível graças à incorporação 

das melhores características dos principais modelos já pesquisados.  

(iii) Afinidade de variáveis com o propósito do trabalho na área de controle gerencial.  

(iv) A importância de reconhecer o declínio como um estágio separado dos demais, 

identificando suas estruturas e atividades organizacionais. 

A caracterização dos estágios identificados por Lester, Parnell e Carraher (2003) está 

apresentada no Quadro 3. 
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Quadro 3. Características dos estágios do modelo Lester, Parnell e Carraher (2003) 

Estágio Descrição 

Nascimento 

Conhecida como fase do nascimento, a existência é marcada pelo começo do 
desenvolvimento organizacional. O foco é a viabilidade, ou seja, um número suficiente 
de clientes que suporte a existência da organização. Geralmente a decisão é centralizada 
nas mãos de poucas ou até mesmo uma pessoa. Nesse estágio as organizações tendem a 
criar ou ordenar seu próprio ambiente. 

Crescimento 

Quando as empresas passam para esta fase, elas buscam crescer. Desenvolvem alguma 
formalização estrutural e estabelecem sua própria característica. Geralmente, nessa fase, 
são estabelecidas metas de crescimento para que a empresa garanta sua continuidade e 
competitividade. Algumas empresas prosperam o suficiente para entrar na fase três, 
assim como outras falham não conseguindo continuidade operacional. 

Maturidade 

Geralmente conhecida como fase da maturidade, a fase do sucesso representa uma 
estrutura organizacional formalizada pela burocracia e controle. As descrições de cargo, 
políticas e procedimentos e a hierarquia se tornam muito formais. Nessa fase as 
organizações passaram pelo crescimento, crescendo a um ponto que podem proteger tudo 
que conquistaram em vez de procurar novos mercados. O foco da administração de 
cúpula é o planejamento estratégico, enquanto que as operações diárias são executadas 
por gerentes medianos. 

Renovação 

A organização nesse estágio tem um desejo de voltar num tempo em que a colaboração e 
o trabalho em equipe faziam nascer criatividade e inovação. A decisão, nessa fase, é 
totalmente descentralizada e a estrutura matriz é muito utilizada. As necessidades dos 
clientes são colocadas à frente das dos sócios, mas estes ainda são encorajados a entrar 
na organização dado seu tamanho. 

Declínio 

Embora o ciclo de vida de uma empresa possa se encerrar em qualquer estágio, a fase do 
declínio pode iniciar seu falecimento. A fase de declínio é caracterizada por um 
momento em que a preocupação dos administradores com suas metas pessoais se 
sobrepõem às da organização. Em alguns casos, a inabilidade em conhecer as demandas 
em um estágio anterior conduziu a organização ao estágio de declínio com prejuízos e 
perda de mercado. O controle e a decisão voltam a ser centralizados nesse período. 

Fonte: Adaptado de Frezatti et al., 2010. 
 
 

Finalizando desta maneira a circunscrição desta temática corroborada por estudos anteriores 

que correlacionaram práticas gerenciais com estágio no ciclo de vida organizacional 

(FREZATTI, et al., 2009; LESTER; PARNELL; CARRAHER, 1993; MOORES; YUEN, 

2001; SOUZA et al., 2007), inclusive especialmente o estudo de Frezatti et al. (2009) sobre 

correlação de ciclo de vida com o planejamento estratégico, e mais especificamente com o 

orçamento, cogita-se essa relação existente entre o estágio do ciclo de vida organizacional e 

os artefatos de Contabilidade Gerencial adotados pelas 250 PMEs que mais cresceram no 

Brasil entre 2008-2010. 



45 

 

 

2.6. Ciclo de vida e artefatos de Contabilidade Gerencial 

Conforme demonstrado anteriormente, diversos estudos (FREZATTI et al., 2009; NECYK et 

al., 2007; MOORES; YUEN, 2001; LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003), utilizando a 

abordagem do ciclo de vida, têm se debruçado sobre as práticas e artefatos de Contabilidade 

Gerencial, demonstrando que esta abordagem pode auxiliar a explicar por que as práticas e 

artefatos de Contabilidade Gerencial diferem de empresa para a empresa. 

 

O propósito do trabalho desenvolvido por Frezatti et al. (2009) foi investigar o perfil das 

empresas brasileiras em relação ao processo de planejamento estratégico, do orçamento e do 

controle orçamentário associado às fases do ciclo de vida organizacional. A pesquisa foi 

desenvolvida tendo uma amostra de 112 empresas brasileiras de médio e grande porte, 

utilizando a base de dados das Melhores e Maiores da Revista Exame da edição 2006. 

 

Frezatti et al. (2009) analisaram os dados, identificando os indicadores que compõem os 

vários estágios. Dos 20 indicadores analisados, 18 foram utilizados e dois descartados por 

inconsistências na operacionalização do constructo. As variáveis do estágio nascimento foram 

identificadas como representativas, sendo considerado o estágio mais bem caracterizado pela 

metodologia. 

 

Em relação ao estágio crescimento, Frezatti et al. (2009) observaram características com 

perfis muito distintos e, por isso, o referido estágio foi dividido em duas partes, crescimento I 

e crescimento II. Na parte I, o processo de caracterização levou em conta que vários tipos de 

especialização profissional foram encontrados e o sistema de informações foi estruturado para 

apoiar o processo decisório. Na parte II, a principal característica foi a descentralização do 

processo decisório e o controle do capital, demonstrando a separação entre dono e investidor. 

 

Com o mesmo entendimento, Frezatti et al. (2009) também dividiram o estágio maturidade 

em duas partes. A parte I foi caracterizada por processamento sofisticado de informações e 

estrutura tradicional, já a parte II foi caracterizada pelo poder decisório nas mãos de muitos 

acionistas, demonstrando a abertura de capital e o porte maior do que a maioria dos 

concorrentes. 
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As variáveis do estágio renovação, de acordo com as características encontradas por Frezatti 

et al. (2009), foram consideradas relevantes, havendo destaque para a demanda por 

informações num ambiente descentralizado. As variáveis do estágio declínio apresentaram 

grande relevância, demonstrando uma forte tendência para a centralização, tanto do processo 

decisório, como da estrutura e o sistema de informações não foi caracterizado pela 

sofisticação. Os autores encontram elementos que confirmaram o modelo de ciclo de vida 

organizacional de Lester, Parnell e Carraher (2003). 

 

Por fim, Frezatti et al. (2009) constataram que a ênfase ao processo de formalização do 

planejamento depende de cada estágio. E na pesquisa, o planejamento estratégico não foi 

evidenciado em nenhum estágio, mesmo havendo uma aproximação nos estágios maturidade 

e renovação com um nível de significância de 10%. Pode-se concluir que Frezatti et al. (2009) 

encontraram correlação entre os artefatos de Contabilidade Gerencial e o ciclo de vida das 

empresas que estudaram. 

 

Deste modo é possível inferir que também para as PMEs, os artefatos de Contabilidade 

Gerencial devem diferir de acordo seu estágio no ciclo de vida, de modo que empresas nos 

estágios iniciais do ciclo de vida devam possuir artefatos considerados como de simples 

utilização, e passem a utilizar artefatos mais modernos à medida que avancem no ciclo de 

vida. 

 

Partindo do modelo de Miller e Friesen (1983; 1984), adaptado por Lester, Parnell e Carraher 

(2003), pretende-se, por intermédio deste estudo, relacionar os estágios das PMEs no ciclo de 

vida (nascimento, crescimento, maturidade, renovação e declínio) com seus artefatos de 

Contabilidade Gerencial, resumidos na Tabela 3. 
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3. TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

3.1. Introdução 

Neste terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada nesta pesquisa, incluindo técnicas 

de coleta, tratamento, análise e interpretação dos dados. Martins e Theóphilo (2009) definem 

método (do grego méthodos) como o caminho para se chegar a determinado fim ou objetivo. 

Os mesmos autores argumentam que: 

A metodologia pode ser vista em duas vertentes mais típicas: numa concepção mais usual, 
origina-se da teoria do conhecimento (epistemologia) e está voltada a transmitir os 
procedimentos lógicos e epistemológicos do saber. A outra vertente deriva da sociologia do 
conhecimento e acentua o débito social da ciência - o fato de que as ciências sociais não se 
ocupam prioritariamente da busca de solução para os problemas sociais; [...] (MARTINS; 
THEÓPHILO, 2009, p. 37). 

A presente pesquisa possui um determinado fim ou objetivo bem delineado e busca a 

concepção mais usual da metodologia para investigar a relação existente entre o estágio do 

ciclo de vida organizacional e os artefatos de Contabilidade Gerencial adotados pelas 250 

PMEs que mais cresceram no Brasil entre 2008-2010. 

 

Feitas essas considerações, este Capítulo destina-se, então, a apresentar a diagramação da 

pesquisa quanto à tipologia em que ela se enquadra (natureza do estudo), a definição da 

população pesquisada, as técnicas e métodos, fontes e instrumentos de coleta de dados e o 

delineamento do tratamento de dados para se proceder à análise de resultados. 

3.2. Tipologia da pesquisa 

Segundo Gil (2002, p. 20-31), existe três tipos de pesquisa e estas podem ser classificadas 

quanto a seus objetivos em: 

a) Exploratórias – tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 

b) Descritivas – tem como objetivo primordial a descrição de características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre as variáveis. 



48 
 

 

c) Explicativas – tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Quanto aos objetivos, entende-se que a presente pesquisa pode ser classificada como 

descritiva. Desse modo, procura observar, registrar e investigar a relação existente entre o 

estágio do ciclo de vida organizacional e os artefatos de Contabilidade Gerencial adotados 

pelas 250 PMEs que mais cresceram no Brasil entre 2008-2010. 

3.3. Caracterização da população 

Caracterizar uma população de PMEs é considerado um desafio para qualquer pesquisa que 

verse sobre o tema, pois, conforme verificado no Capítulo 2, tópico 2.1, não há consenso 

sobre qual é a melhor definição e enquadramento do que seja uma empresa pequena e uma 

média. Há fontes que classificam em termos de faturamento bruto anual e outras pela 

quantidade de funcionários. Para evitar esta discussão, esta pesquisa buscou uma renomada 

fonte de dados proveniente da Revista Exame PME (EXAME PME, 2011) que têm como 

objetivo apontar quais são as empresas brasileiras de pequeno e médio porte que expandem 

seus negócios com maior velocidade, bem como indicar como elas estão administrando seus 

custos, investimentos, preços e rentabilidade. 

 

Assim, o universo definido para a realização da pesquisa abrangeu organizações brasileiras 

que estão em operação desde, pelo menos, 1º de janeiro de 2006 e que possuem receita líquida 

anual entre R$ 5 milhões e R$ 250 milhões em suas demonstrações financeiras referentes ao 

exercício de 2010. Tal universo foi utilizado nesta pesquisa, pois se trata do mesmo universo 

definido pela publicação da Revista Exame PME (EXAME PME, 2011). 

 

Os critérios definidos pelo SEBRAE, SRF e MTE não foram, até o presente momento, 

utilizados na presente pesquisa, pois não há informação sobre o número de funcionários, nem 

sobre a receita bruta das empresas listadas no ranking da Revista Exame PME (EXAME 

PME, 2011), sendo esta uma possível limitação de pesquisa. 

 

Porém, pretendeu-se, no decorrer da coleta de dados, captar as informações necessárias para 

posterior classificação segundo algum dos critérios mencionados no Capítulo 2, tópico 2.1. 
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O resultado classificatório das 250 PMEs que mais cresceram foi baseado na evolução da 

receita líquida das empresas ao longo dos últimos três anos. Para isso, elas apresentaram 

demonstrações financeiras referentes ao período de 2008, 2009 e 2010.  

 

Para compor este universo de estudo, a Revista publicada pela Deloitte e pela Revista Exame 

PME convidaram aproximadamente 14 mil empresas, por meio de encaminhamento de 

questionários impressos e eletrônicos. Esse universo foi complementado pelas organizações 

que manifestaram interesse em participar, após tomarem ciência da pesquisa, por meio da 

divulgação em sites, anúncios publicitários e notas editoriais das empresas realizadoras do 

estudo. 

 

No total, 542 empresas responderam aos questionários e 371 encaminharam demonstrações 

financeiras. Ao final, 301 organizações atenderam a todos os critérios definidos. As empresas 

de melhor desempenho, em termos de crescimento da receita líquida anual entre os anos de 

2008 a 2010, compuseram o ranking das 250 que mais cresceram no Brasil, publicado em 

edição especial da Revista Exame PME (EXAME PME, 2011) e apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4 – PMEs que mais cresceram no Brasil 

 
    Fonte: Revista Exame – Ed. PMEs que mais crescem no Brasil – set./2011. 
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  Fonte: Revista Exame – Ed. PMEs que mais crescem no Brasil – set./2011. 
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   Fonte: Revista Exame – Ed. PMEs que mais crescem no Brasil – set./2011. 
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3.4. Técnica de coleta de dados 

A determinação da técnica de coleta de dados decorre do tipo de pesquisa escolhido, dos 

objetivos que se pretende alcançar e da fonte de dados a serem utilizadas. Segundo Martins 

(1994, p. 36): “[...] Particularmente, nos estudos exploratórios e estudos descritivos os 

instrumentos mais comuns para a coleta de dados são os questionários e a entrevista.”  

 

Sendo esta uma pesquisa do tipo descritiva, entende-se que, para atender o objetivo geral da 

pesquisa − de investigar a relação existente entre o estágio do ciclo de vida organizacional e 

os artefatos de Contabilidade Gerencial adotados pelas 250 PMEs que mais cresceram no 

Brasil entre 2008-2010 − a coleta de dados deveria ser realizada por meio de questionário. 

3.4.1. Questionário 

Martins e Theóphilo (2009, p. 93) afirmam que “O questionário é um importante e popular 

instrumento de coleta de dados para uma pesquisa social. Trata-se de um conjunto ordenado e 

consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações que se deseja medir ou descrever.” 

 

Gil (2002, p. 15) afirma que “[...] o questionário constitui o meio mais rápido e barato de 

obtenção de informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o anonimato.”  

 

Já Marconi e Lakatos (2005) elencam diversas vantagens na utilização do questionário, tais 

como: a economia de tempo, a possibilidade de atingir um maior número de respostas e a 

uniformidade na avaliação. 

 

Foi utilizado o método de envio do questionário por meio eletrônico para todas as PMEs do 

ranking da Revista Exame PME (EXAME PME, 2011), conforme mostrado na Tabela 4. Para 

a preparação do roteiro de perguntas do questionário se requereu um trabalho cuidadoso para 

ter eficácia e validação de suas respostas para a comparação e análise. 

 

Os endereços eletrônicos dos respondentes foram obtidos por pesquisa nos sites das empresas 

e o questionário foi disponibilizado no site Google docs e pode ser acessado pelo link: 
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFVSSGI0eW1Ze

mNPRW1ZNldwU2pRa3c6MQ. 

 

Dividiu-se o questionário em 4 Blocos, facilitando o entendimento ao respondente e, 

principalmente, buscando-se foco no assunto de maior interesse à pesquisa. Nas próximas 

seções seguem detalhados cada um dos Blocos que compõem o questionário. 

3.4.1.1. Bloco 1 – Identificação da empresa e do respondente 

Nesse Bloco foi identificado o nome da empresa, do respondente, seu cargo, bem como o ano 

de fundação da empresa. 

 

Também se pretendeu, com esses dados, traçar o perfil do profissional que é o responsável 

pelas atividades tradicionalmente desempenhadas pela Contabilidade Gerencial, questionando 

há quantos anos o respondente está na empresa e há quantos anos atua na mesma função. 

3.4.1.2. Bloco 2 – Estrutura da empresa 

No Bloco 2 foram coletados os dados relativos ao porte das empresas, visando sua posterior 

classificação nas já mencionadas classificações do SEBRAE e SRF (Capítulo 2, tópico 2.1). 

Por isso, houve questionamento sobre a quantidade atual de funcionários da empresa, sobre o 

regime tributário em que a empresa se enquadrada e qual foi sua receita bruta anual do ano de 

2011. 

3.4.1.3. Bloco 3 – Indicadores para mensuração do estágio do ciclo de vida 

No Bloco 3 foi adotado o mesmo questionário utilizado por Lester, Parnell e Carraher (2003) 

buscando-se identificar em qual estágio do ciclo de vida foram classificadas as empresas 

pesquisadas. Para isto, fez-se a análise de cluster para enquadrar as organizações entre os 

estágios do ciclo de vida, sendo eles: nascimento, crescimento, maturidade, renovação e 

declínio. 
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As escalas foram propostas a partir de afirmações colocadas no questionário e que utilizaram 

a escala Likert de 5 pontos, sendo 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), com 

respostas intermediárias (2, 3 e 4) que permitem ao respondente expressar níveis de 

discordância ou concordância moderados em relação à cada afirmação do questionário. O 

nível de gradação foi o mesmo utilizado pelos pesquisadores Lester, Parnell e Carraher 

(2003). 

 

São 20 assertivas que visam criar a base para a futura classificação entre os diferentes estágios 

de ciclo de vida e com isto atingir um dos objetivos específicos da presente pesquisa que é o 

de identificar o atual estágio de ciclo de vida de cada PME respondente do questionário. 

 

No Quadro 4 estão relacionadas as quatro variáveis que caracterizam o constructo para 

identificar o estágio “nascimento” do ciclo de vida organizacional das empresas e que 

compõem as afirmativas do Bloco 3 do questionário de pesquisa. 

 

Quadro 4. Constructo para identificar o estágio de nascimento 

Questão Estágio 

Nossa organização é pequena em tamanho, quando comparada com nossos 
concorrentes. 

Nascimento 

O poder decisório da organização está nas mãos do fundador da empresa. Nascimento 

A estrutura organizacional da empresa pode ser considerada simples. Nascimento 

O processamento de informações na empresa pode ser descrito como simples, no 
estilo "boca a boca". 

Nascimento 

       Fonte: Adaptado de LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003. 
 
 
 

No Quadro 5 estão relacionadas as quatro variáveis que caracterizam o constructo para 

identificar o estágio “crescimento” do ciclo de vida organizacional das empresas e que 

compõem as afirmativas do Bloco 3 do questionário de pesquisa: 
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Quadro 5. Constructo para identificar o estágio de crescimento 

Questão Estágio 

O poder decisório da organização é dividido entre muitos donos e investidores. Crescimento 

Na organização temos várias especializações (contadores, engenheiros etc.) e, 
com isso, nos tornamos diferenciados. 

Crescimento 

O processamento das informações pode ser descrito como monitorador de 
desempenho e facilitador de comunicação entre os departamentos. 

Crescimento 

A maioria das decisões da empresa é tomada por grupos de gestores de nível 
intermediário que utilizam alguma sistemática que ainda é bem superficial. 

Crescimento 

       Fonte: Adaptado de LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003. 
 

 

No Quadro 6 estão relacionadas as quatro variáveis que caracterizam o constructo para 

identificar o estágio “maturidade” do ciclo de vida organizacional das empresas e que 

compõem as afirmativas do Bloco 3 do questionário de pesquisa: 

Quadro 6. Constructo para identificar o estágio de maturidade 

Questão Estágio 

Como empresa, somos maiores do que a maioria dos nossos concorrentes, mas não 
tão grandes como deveríamos ser. 

Maturidade 

O poder decisório da organização está nas mãos de um grande número de 
acionistas. 

Maturidade 

A estrutura organizacional da empresa está baseada na visão departamental e 
funcional. 

Maturidade 

O processamento de informações é sofisticado e necessário para a produção 
eficiente e para atingir os resultados requeridos. 

Maturidade 

     Fonte: Adaptado de LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003. 
 

No Quadro 7 estão relacionadas as quatro variáveis que caracterizam o constructo para 

identificar o estágio “renovação” do ciclo de vida organizacional das empresas e que 

compõem as afirmativas do Bloco 3 do questionário de pesquisa: 

 

Quadro 7. Constructo para identificar o estágio de renovação 

Questão Estágio 

Somos uma organização com diretores e acionistas. Renovação 

A estrutura organizacional da empresa é formalizada. Renovação 

A estrutura organizacional da empresa é divisional ou matricial com sofisticado 
sistema de controle. 

Renovação 

O processamento de informações é muito complexo e utilizado na coordenação 
de diversas atividades para melhor servir aos mercados. 

Renovação 

      Fonte: Adaptado de LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003. 
 



57 

 

 

No Quadro 8, estão relacionadas as quatro variáveis que caracterizam o constructo para 

identificar o estágio “declínio” do ciclo de vida organizacional das empresas e que compõem 

as afirmativas do Bloco 3 do questionário de pesquisa: 

 

Quadro 8. Constructo para identificar o estágio de declínio 

Questão Estágio 

A estrutura organizacional da empresa é centralizada com poucos sistemas de 
controle. 

Declínio 

O processamento de informações não é muito sofisticado. Declínio 

O processamento de informações é utilizado de maneira não plena. Declínio 

O processo decisório é centralizado na alta administração e considerado não 
muito complexo. 

Declínio 

      Fonte: Adaptado de LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2003. 
 

Nesta dissertação, a identificação dos estágios do ciclo de vida organizacional foi realizada 

por meio da escala Likert-5 como parâmetro, para cada uma das quatro variáveis que formam os 

constructos para identificação dos estágios e contemplam os fatores: tamanho da empresa, a 

estrutura da organização, o processamento de informações e o processo decisório. 

3.4.1.4. Bloco 4 – Artefatos de Contabilidade Gerencial em PMEs 

Este Bloco do questionário aborda os artefatos, tradicionais e modernos, de Contabilidade 

Gerencial que podem estar sendo utilizados nas PMEs pesquisadas. Pretende-se, ao compilar 

os dados, obter um quadro resumo dos principais artefatos de Contabilidade Gerencial 

utilizados pelas PMEs que mais cresceram no Brasil, visando responder a questão geral desta 

pesquisa. 

 

A escala foi proposta a partir de afirmações no questionário, o qual utiliza a escala de Likert 

de 5 pontos, sendo 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente), com respostas 

intermediárias, (2, 3 e 4), que permitem ao respondente expressar níveis de discordância ou 

concordância moderados em relação à cada afirmação do questionário. 

 

Para mensurar a adoção dos artefatos de Contabilidade Gerencial nas PMEs que mais 

cresceram no Brasil entre 2008 e 2010, foi desenvolvida uma escala própria, com uma série 

de 12 afirmações e ou situações estruturadas para a realidade de PMEs, a qual foi validada por 
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especialistas, mestrandos, mestres e doutores. O objetivo da escala foi identificar se as 

organizações fazem uso dos instrumentos de gestão apresentados nesta pesquisa.  O Quadro 9 

apresenta o conteúdo que faz a correspondência entre os constructos apresentados no 

questionário aplicado na pesquisa e o artefato de Contabilidade Gerencial de gestão a ser 

verificado. 

 

No total foram escolhidos 12 artefatos, sendo 7 classificados como artefatos tradicionais, que 

estão nas primeira e segunda fases do IFAC (1998) e, consequentemente, existem 5 artefatos 

classificados como modernos e que estão respectivamente nas terceira e quarta fases do 

estudo do IFAC (1998). 

 

O questionário utilizado foi adaptado de Correia (2010), pois o referido autor elaborou sua 

dissertação de mestrado buscando verificar a relação entre o ciclo de vida organizacional e 

Instrumentos de Gestão nas empresas baianas. Tal escolha justifica-se pela semelhança das 

pesquisas e por ser um dos raros estudos realizados buscando entender a relação entre o ciclo 

de vida organizacional e os artefatos de Contabilidade Gerencial para PMEs, no caso de 

Correia (2010), para empresas baianas. 
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Quadro 9. Relação dos constructos para identificar o artefato de Contabilidade Gerencial 

Constructo 
Artefato de 
Contabilidade 
Gerencial 

A sua empresa quando apura o custo da mercadoria vendida ou produzida, ou o custo 
do serviço prestado, soma os custos diretos e indiretos, fixos e variáveis incorridos no 
período de apuração. 

Custeio por absorção 

A sua empresa gerencia os custos por meio de atividades, encontrando bases que 
representam as relações entre os custos das atividades e os objetivos dos custos, 
como produtos, processos e ordens, pois compreende que atividades consomem os 
recursos e os bens e serviços consomem atividades. 

Custeio baseado em 
atividades 

A sua empresa quando apura o custo da mercadoria vendida ou produzida, ou o custo 
do serviço prestado, soma apenas os custos variáveis (matéria-prima, por exemplo) 
incorridos no período de apuração. 

Custeio variável 

A sua empresa possui um padrão de comportamento para os custos, ou seja, fixa 
quais são os montantes esperados no final do período de apuração e compara com os 
custos reais. 

Custo padrão 

A sua empresa, quando realiza investimentos de longo prazo, costuma levar em 
consideração que o dinheiro tem valor ao longo do tempo e calcula quanto os futuros 
pagamentos somados a um custo inicial estariam valendo atualmente. 

Valor presente 

A sua empresa mede o seu desempenho utilizando a relação entre o lucro e o 
investimento. 

Retorno sobre o 
investimento 

A sua empresa, sistematicamente, realiza comparação dos processos e dos resultados 
(preços, por exemplo) com empresas do mesmo setor de atividade, buscando criar 
novos padrões e/ou melhorar o resultado da empresa. 

Benchmarking 

A sua empresa utiliza a medida de desempenho tendo por base o lucro residual (lucro 
operacional líquido reduzido do custo do capital - custo de oportunidade) nos moldes 
do instrumento EVA©. 

Economic value 

added (EVA©) 

A sua empresa elabora um instrumento formal, de longo prazo, no qual se apresentam 
a missão, a visão e as estratégias organizacionais, estabelecendo os objetivos e as 
políticas, verificando as ameaças e as oportunidades, os pontos fortes e os pontos 
fracos e direcionando os rumos da organização. 

Planejamento 
estratégico 

A sua empresa, anualmente, elabora um plano formal para expressar 
quantitativamente o plano de ação da organização. 

Orçamento 

A sua empresa monitora a execução da estratégia de forma balanceada, utilizando 
indicadores de desempenho – financeiros e não financeiros - com base em quatro 
perspectivas: financeira, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento.    

Balanced scorecard 
(BSC) 

A sua empresa utiliza o demonstrativo de fluxo de caixa e/ou o fluxo de caixa 
projetado no processo decisório. 

Demonstração do 
fluxo de caixa (DFC) 

Fonte: Adaptado de CORREIA, 2010. 

3.5. Pré-Teste 

Martins e Theóphilo (2009) recomendam que, depois de redigido, o questionário precisa 

passar por testes antes de sua utilização definitiva, escolhendo-se uma pequena amostra de 3 a 

10 colaboradores. Para tanto, depois do questionário redigido os mesmos foram enviados para 

quatro PMEs de colegas que já concluíram o mestrado em Administração pela Universidade 
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de São Paulo, obtendo 100% de respostas válidas, com o intuito de verificar possíveis 

melhorias, tempo estimado de resposta e usabilidade do questionário. 

 

Com base nos resultados do pré-teste, encaminhados de forma eletrônica, por meio do site 

Google Docs, pequenos ajustes, como a inclusão do símbolo de marca registrada para o 

EVA© e de correções ortográficas, foram realizados no questionário para sua 

disponibilização. Ressalta-se que os pré-testes não foram incluídos nos resultados finais da 

pesquisa, pois foram realizados em PMEs que não fazem parte da população em estudo. 

3.6. Plano de análise dos resultados 

Salomon (1999, p. 231) assim define a análise dos resultados: “A análise consiste no emprego 

de técnicas derivadas da lógica, da matemática, da estatística e tem por finalidade fornecer ao 

pesquisador os elementos de inferência.” Portanto, depois de definidos os objetivos da 

pesquisa, as questões a responder, bem como o instrumento a ser utilizado para coletar os 

dados, a etapa seguinte, que se apresenta agora, busca estabelecer como tais dados foram 

organizados e analisados a fim de buscar resposta à questão de pesquisa. 

 

Sendo a investigação da relação existente entre o estágio do ciclo de vida organizacional e os 

artefatos de Contabilidade Gerencial adotados pelas 250 PMEs que mais cresceram no Brasil 

entre 2008-2010 objeto de estudo desta pesquisa, foi utilizado o teste χ2 (Qui-Quadrado). 

 

O teste Qui-Quadrado foi escolhido por sua adequação frente ao objetivo geral e dos 

específicos da presente dissertação. 

 

Inicialmente foi realizada a análise descritiva dos dados, dos Blocos 1 e 2; na sequência, 

aplicou-se o teste Qui-Quadrado, com o objetivo de verificar a relação entre o estágio de ciclo 

de vida organizacional e a utilização de artefatos de Contabilidade Gerencial nas 250 PMEs 

que mais cresceram no Brasil entre 2008-2010. 

 

Segundo Bussab e Morettin (2002), o teste de independência Qui-Quadrado é um teste não 

paramétrico, ou seja, não depende dos parâmetros populacionais, como média e variância e 
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tem como principio básico comparar proporções, isto é, as possíveis divergências entre as 

frequências observadas e esperadas para certo evento. 

 

Portanto, pode-se resumir a utilização do teste Qui-Quadrado para: 

 

• Verificar se a frequência com que determinado acontecimento, que foi observado em uma 

amostra, se desvia, significativamente ou não, da frequência com que ele é esperado. 

• Comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes amostras, a fim de 

avaliar se as proporções observadas destes eventos mostram, ou não, diferenças 

significativas, ou se as amostras diferem significativamente quanto às proporções desses 

acontecimentos. 

 

Segundo Bussab e Morettin (2002, p. 69), algumas condições são necessárias para a aplicação 

do teste, tais como: 

 

• Os grupos devem ser independentes. 

• Os itens de cada grupo devem ser selecionados aleatoriamente. 

• As observações devem ser por frequências ou contagens. 

• Cada observação deve pertencer a uma e somente uma categoria. 

• A amostra deve ser relativamente grande (pelo menos cinco observações em cada célula 

e, no caso de poucos grupos - pelo menos 10 - Exemplo: em tabelas 2x2). 

 

As condições necessárias para a aplicação do teste Qui-Quadrado foram plenamente atendidas 

pela presente pesquisa. Os grupos, ciclo de vida e artefatos de Contabilidade Gerencial, são 

independentes. Os itens de cada grupo, estágios do ciclo de vida e artefatos, foram 

selecionados aleatoriamente, pois não havia clara indicação nas perguntas formuladas de 

quais seriam os estágios do ciclo de vida e artefatos. Assim como as observações foram 

realizadas por contagem e/ou frequência e pertenciam a uma e somente uma categoria.  

Ressalva-se o tamanho da amostra que, apesar de ter atendido a condição necessária para a 

aplicação do teste, não é estatisticamente significativa, pois apenas 37 empresas responderam. 

 

Para a decisão de se rejeitar, ou não, a hipótese nula, a seguinte fórmula foi utilizada: 
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Onde ƒo representa a frequência observada em determinada célula de uma tabela, enquanto 

que a variável ƒe é igual à frequência esperada, ou teórica, em determinada célula, se a 

hipótese for verdadeira. 

 

A regra de decisão é rejeitar a hipótese nula, de que duas variáveis categóricas são 

independentes, se o valor de χ2 for maior que o valor crítico da cauda superior de uma 

distribuição Qui-Quadrado com (l-1) (c-1) graus de liberdade, em que l é o número de linhas e 

c o número de colunas da tabela. O p-valor (pv) é a probabilidade da distribuição qui-

quadrado ser maior que o valor χ2 observado. 

 

Na presente dissertação foi utilizado o nível de significância α=5%, visto que este é 

normalmente o α utilizado em pesquisas acadêmicas, rejeitando-se H0 se pv < α. 

 

No próximo capítulo são apresentados os resultados obtidos, derivados dos questionários 

aplicados nas PMEs que mais crescem no Brasil e para cada Bloco foi realizado, conforme 

descrito, uma análise estatística e uma interpretação dos dados coletados, com a finalidade de 

atender aos objetivos e responder à questão de pesquisa. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo está subdividido em quatro Blocos e nele são apresentados e discutidos os 

resultados da pesquisa. O primeiro Bloco irá apresentar o perfil das PMEs respondentes 

como, por exemplo, a localização e setor, bem como a quantidade de funcionários o regime 

tributário escolhido pela PME. 

 

No segundo e terceiro Blocos serão apresentados, respectivamente, os resultados da 

identificação do estágio do ciclo de vida e dos artefatos de Contabilidade Gerencial utilizados 

pelas PMEs respondentes. Por fim, no quarto Bloco verifica-se a relação entre o ciclo de vida 

e o artefato de Contabilidade Gerencial com isto respondendo, para cada artefato, a questão de 

pesquisa. 

 

O percentual de devolução foi de 14,8%, ou seja, 37 empresas devolveram o questionário 

preenchido.  

 

Todas as respostas foram consideradas válidas, pois atenderam o critério de preenchimento 

sendo com isto possível mapear o estágio de ciclo de vida e quais artefatos de Contabilidade 

Gerencial são utilizados pelas empresas respondentes. 

4.1. Perfil das PMEs respondentes 

No primeiro e no segundo Blocos do questionário, os respondentes forneceram as seguintes 

informações sobre as PMEs: nome da empresa, nome do respondente, cargo do respondente, 

ano de fundação da empresa, tempo de atuação na empresa e na função atual, quantidade de 

funcionários, regime tributário adotado pela empresa e, finalmente, informação sobre a receita 

bruta anual. Com a informação do nome da empresa foi possível descobrir sua localização 

geográfica e setor de atividades. 

 

Como pode ser observado na Tabela 5, 38% das 37 PMEs que responderam ao questionário 

estão sediadas no Estado de São Paulo, 16% no Estado de Minas Gerais, 14% no Estado do 

Paraná e 8% no Rio de Janeiro sendo que os demais estados representam, somados, 24% dos 

respondentes. 
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A cidade de São Paulo possui 30% das empresas respondentes, Belo Horizonte ocupa a 

segunda posição com 11% das PMEs, Curitiba 8% e a cidade do Rio de Janeiro 5%, assim 

como as cidades de Fortaleza e Francisco Beltrão. 

 

Tabela 5. Localização das empresas respondentes 
 

 

 

Os setores de serviços, indústria da construção e indústria digital representam 66% das 

empresas que responderam ao questionário, com 8 PMEs cada um, conforme demonstrado na 

Tabela 6. É mister ressaltar que o setores foram definidos pelas Revista Exame PME 

(EXAME PME, 2011). 
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Tabela 6. Setor das empresas respondentes 
 

 

 

O primeiro Bloco do questionário indagava sobre o cargo do participante; dos 100%, 

verificou-se que 97% pertencem à área administrativo-financeira sendo que 41% se 

identificaram como Gestor Administrativo; 35% como Gerente Financeiro; 16% como 

Coordenador Contábil e 5% como Diretor Financeiro. Houve 1 respondente (3%) que se 

identificou como Líder Planejamento e Gestão, conforme demonstrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Cargo dos respondentes 
 

 

 

Ainda no primeiro Bloco do questionário, conforme já comentando, outras informações foram 

solicitadas, tais como nome, que não é divulgado na pesquisa por questão de confiabilidade da 

pesquisa, o ano de fundação da empresa e o tempo de atuação do respondente na mesma. 

 

O segundo Bloco do questionário indagou sobre o porte da PME buscando saber a quantidade 

de funcionários, o regime tributário e a receita bruta anual. 
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Utilizando a Tabela 1, no item 2.1, verifica-se que, pela quantidade de funcionários, 70% das 

empresas respondentes seriam classificadas como pequenas empresas, pois possuem de 20-99 

funcionários; 24% seriam classificadas como médias empresas com 100-499 funcionários e 2 

empresas (5%) seriam consideradas grandes empresas pelo critério de quantidade de 

funcionários, pois possuem mais de 500 funcionários, conforme demonstrado na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Quantidade de funcionários 
 

 

 

Novamente utilizando a Tabela 1, item 2.1, como parâmetro e analisando o regime tributário 

adotado e a receita bruta anual das empresas respondentes, é possível verificar que 78% das 

empresas são consideradas como pequenas e médias empresas e 22% como grandes empresas, 

como mostra a Tabela 9. 

 

Tabela 9. Regime Tributário e Receita Bruta Anual 
 

 

 

Verifica-se que há divergência na classificação das empresas adotando-se o que foi resumido 

na Tabela 1, pois seguindo a classificação pelo número de empregados, tem-se 94% das 

empresas respondentes como PMEs e adotando-se o critério de receita bruta anual tem-se 

78% das empresas classificadas como PMEs. Além disto, verifica-se que não há PME 

utilizando o regime tributário do simples, fato que ocorre devido à amostra selecionada 

possuir apenas empresas com faturamento bruto anual superior a 5 milhões de Reais e que não 

há empresas classificadas como micro empresas, ou seja, de acordo com a Tabela 1 com 

menos de 19 funcionários e faturamento bruto menor de R$ 240.000. 
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A presente dissertação não tem como objetivo discutir as diversas classificações para o porte 

de empresas, mas verifica-se que este é um campo que necessita ser melhor explorado em 

futuras pesquisas. 

4.2. Identificação do estágio do ciclo de vida 

No terceiro Bloco do questionário foram elaboradas afirmações visando identificar em que 

estágio do ciclo de vida, segundo Lester, Parnell e Carraher (2003), as PMEs respondentes se 

encontram classificadas. 

 

Para cada um dos cinco estágios do ciclo de vida foram elaboradas 4 afirmações, totalizando 

20 afirmações, em que o respondente da pesquisa teve a possibilidade de assinalar de 1 a 5, 

sendo o 1 discordo totalmente e o 5 concordo totalmente. 

 

As respostas das empresas participantes foram compiladas e o critério utilizado para 

determinação do estágio do ciclo de vida foi o de somar os valores individuais de cada 

afirmação e dividir por quatro. Ou seja, foi utilizada a média para cada um dos estágios do 

ciclo de vida e identificado a média mais alta para cada estágio como sendo o estágio final 

considerado, conforme demonstrado na Tabela 10. 
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Tabela 10. Determinação do estágio do ciclo de vida por PME 
 

 

 

Sendo assim, 92% das empresas respondentes (34 empresas) foram classificadas nos estágios 

de ciclos de vida iniciais, sendo que 26 empresas respondentes (70%) foram classificadas no 

estágio do ciclo de vida nascimento, 8 empresas respondentes (22%) foram classificadas no 

estágio do ciclo de vida crescimento. 

 

Apenas 2 empresas (5%) foram classificadas no estágio do ciclo de vida maturidade e 1 

empresa foi classificada no estágio de ciclo de vida declínio, conforme demonstrado na 

Tabela 11.  

 

Verifica-se que 11 PMEs obtiveram médias iguais para a fase do nascimento e do declínio, 

devido à semelhança das características destas fases, em que o controle é centralizado. O 
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critério escolhido para classificar estas 11 PMEs no estágio de nascimento foi a nota atribuída 

pelos respondentes para a afirmação “Nossa organização é pequena em tamanho, quando 

comparada com nossos concorrentes”. 

 

Tabela 11. Classificação por estágio de ciclo de vida 
 

 

 

Analisando a Tabela 11, após a classificação por estágio de ciclo de vida, encontrou-se que 26 

empresas foram classificadas no estágio de “nascimento”, 8 no estágio de “crescimento”, 2 

como “maturidade” e finalmente 1 no estágio de “declínio”. Observação coerente com o 

verificado nos diversos estudos sobre estágios de ciclo de vida (MILLER; FRIESEN, 1983, 

1984; SCOTT; BRUCE, 1987; MOORES; YUEN, 2001; LESTER; PARNELL; 

CARRAHER, 2003; LESTER; PARNELL; CARRAHER, 2008) de que PMEs 

essencialmente devem ser classificadas nos estágios iniciais, prevalecendo os estágios de 

nascimento e crescimento. 

 

Os mesmos autores do modelo do ciclo de vida escolhido, Lester Parnell e Carraher, 2008, 

desenvolveram uma pesquisa que possuía duplo objetivo: apresentar um modelo de ciclo de 

vida descritivo de todas as organizações, independentemente do tamanho, idade, ou alcance 

das operações, demonstrando que as pequenas empresas se encaixam no modelo global; e 

identificar as atividades de monitoramento ambiental das organizações em todas as fases do 

ciclo de vida, com os seguintes questionamentos: 

 

a) As pequenas empresas não são encontradas fora das duas primeiras fases do ciclo de 

vida organizacional? 

b) As abordagens de monitoramento ambiental podem variar entre as empresas, através 

de estágios do ciclo de vida? 

Para efeito da presente dissertação será discutido apenas o resultado encontrado para o 

primeiro questionamento em que os autores constataram que o tamanho das empresas 
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identificadas nas duas primeiras fases do ciclo de vida – nascimento e crescimento – era 

relativamente menor do que o tamanho daquelas empresas que estavam classificadas nas 

demais fases do ciclo de vida. 

4.3. Artefatos de Contabilidade Gerencial 

No quarto Bloco do questionário foram elaboradas 12 afirmações, uma para cada artefato, que 

visavam identificar, nas PMEs respondentes, a utilização dos artefatos de Contabilidade 

Gerencial. Para cada afirmação, artefato, os respondentes da pesquisa puderam assinalar de 1 

a 5, sendo o 1 discordo totalmente e o 5 concordo totalmente. 

 

As respostas das empresas participantes foram compiladas e verificou-se, pela média das 

respostas, que independente do estágio do ciclo de vida em que a empresa se encontra, o 

artefato mais utilizado, com 4,3, é o Fluxo de Caixa e o menos utilizado dos artefatos 

selecionados na presente dissertação é o Economic Value Added (EVA©), com uma média de 

apenas 1,84, conforme demonstrado na Tabela 12. 
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Tabela 12. Média de Utilização dos Artefatos de Contabilidade Gerencial 
 

 

 

Conforme Tabela 13, análise adicional foi realizada buscando verificar a utilização de 

artefatos de Contabilidade Gerencial de acordo com o setor de atuação das PMEs 

respondentes e verificou-se que o fluxo de caixa é o artefato mais utilizado pelas empresas do 

setor de indústria digital, indústria de construção e serviços e apenas nos setores de bens de 

capital e químico e petroquímico o artefato fluxo de caixa não figura entre os mais utilizados, 

fato este que pode ser questão de futuras pesquisas. 

 
Tabela 13. Média de Utilização dos Artefatos de Contabilidade Gerencial por setor de atuação 
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Adicionalmente, na presente dissertação, os artefatos de Contabilidade Gerencial foram 

classificados entre tradicionais e modernos, conforme Tabela 3 no Capítulo 2, e compilando 

as respostas recebidas das PMEs verificou-se que o uso de artefatos tradicionais possui uma 

média de utilização de 3,37 enquanto que os artefatos considerados modernos são utilizados 

na média de 2,67, conforme demonstrado na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Média de Utilização dos Artefatos de Contabilidade Gerencial – Tradicional / 
Moderno 

 

 

Os achados desta dissertação, relacionados à utilização dos artefatos de Contabilidade 

Gerencial podem induzir à conclusão de que as PMEs respondentes são indiferentes à 

utilização de artefatos considerados modernos, pois os melhores classificados foram o 

benchmarking com uma média de 3,27 e o planejamento estratégico com uma média de 2,89. 

 

Este fato corrobora com um dos achados da pesquisa do SEBRAE (2010) de que as PMEs 

possuem um baixo nível de planejamento, tanto antes da abertura quanto durante sua 

operação. 

 

Entretanto, verifica-se que as PMEs respondentes concordaram com a utilização de artefatos 

tradicionais tais como o fluxo de caixa, custeio por absorção e orçamento. 

4.4. Ciclo de vida organizacional e artefatos de Contabilidade Gerencial 

Após a classificação das PMEs respondentes em seus respectivos estágios do ciclo de vida 

organizacional a presente dissertação procedeu com uma simplificação, na variável 

relacionada aos artefatos de Contabilidade Gerencial, para a realização do teste Qui-

Quadrado. 
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Como já mencionado, para cada artefato foi relacionada uma afirmação e os respondentes da 

pesquisa puderam assinalar de 1 a 5, sendo que 1 foi discordo totalmente e 5 concordo 

totalmente. Para empresas que responderam 1 ou 2 esta dissertação assumiu que a empresa 

não utiliza o artefato em questão (Não) e para as empresas que responderam 3, 4 ou 5 

assumiu-se que as empresas utilizam o artefato (Sim). 

 

As hipóteses deste trabalho são resgatadas para facilitar o entendimento da análise de dados: 

 

- H0: Não há relação entre o ciclo de vida das organizações e os artefatos de Contabilidade 

Gerencial adotados pelas 250 PMEs que mais cresceram no Brasil, entre 2008-2010. 

 

- H1: Há relação entre o ciclo de vida das organizações e os artefatos de Contabilidade 

Gerencial adotados pelas 250 PMEs que mais cresceram no Brasil, entre 2008-2010. 

 

Para cada um dos artefatos de Contabilidade Gerencial foi realizado o teste Qui-Quadrado de 

independência. Para a realização do teste foram excluídas as respostas fornecidas pelas 

empresas classificadas nos estágios de ciclo de vida maturidade (2 empresas) e no estágio 

declínio (1 empresa), pois não atenderam a condições necessária para a aplicação do teste 

Qui-Quadrado de a amostra possuir ao menos cinco observações. Sendo assim foi avaliado se 

os estágios crescimento e nascimento são independentes dos diferentes artefatos. 

 

O intervalo do p-valor para que a hipótese nula (H0) seja aceita considera que o mesmo será 

inferior a 0,005, caso contrário a mesma será rejeitada, pois o nível de significância utilizado 

pela presente pesquisa é de α=5%. 

 

Utilizando apenas 2 estágios e categorizando a utilização dos artefatos em Sim e Não, 

conforme mencionado, o número de graus de liberdade da distribuição Qui-Quadrado foi de 1. 

 

Na sequência são apresentados os resultados para cada um dos artefatos. 
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4.4.1. Custeio por absorção 

A Tabela 15 mostra os valores observados para o uso do artefato custeio por absorção e por 

ela é possível verificar que 97,1% das empresas respondentes declararam utilizar este artefato, 

sendo que apenas uma PME, situada no estágio do ciclo de vida nascimento, não utiliza o 

artefato. 

 

Tabela 15. Valores observados para o uso do artefato custeio por absorção 
 

Estágio 

Utiliza o artefato custeio por absorção 

Total Sim Não 

Nascimento 25 (96.2%) 1 (3,8%) 26 (100%) 

Crescimento 8 (100%) 0 (0%) 8 (100%) 

Total 33 (97,1%) 1 (2,9%) 34 (100%) 

 

Com a observação realizada é possível identificar que não há relação entre o estágio do ciclo 

de vida em que se encontra a PME com a utilização do custeio por absorção, já que 97,1% das 

empresas respondentes optam por utilizar o artefato. 

 

Na pesquisa realizada por Correia (2010) verificou-se que para as empresas baianas 

pesquisasadas o percentual de utilização do artefato custeio por absorção foi de 80,4% para 

todos os setores pesquisados. Soutes (2006) constatou que o referido artefato também é 

bastante utilizado, encontrando um percentual de 60% nos seus estudos. Por outro lado, 

Frezatti (2006) encontrou um resultado não esperado, quando apurou que custeio por absorção 

tem uma baixa aderência à abordagem conceitual, com 48%. 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 16. 
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Tabela 16. Valores esperados para o uso do artefato custeio por absorção 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

custeio por absorção 

Sim Não 

Nascimento 26*33/34 = 25,24 26*1/34 = 0,76 

Crescimento 8*33/34 = 7,76 8*1/34 = 0,24 

Total 25,24 + 7,76 = 33 0,76 + 0,24 = 1 

 

De qualquer maneira, o teste Qui-Quadrado foi realizado, conforme apresentado na Tabela 17 

em que são mostrados os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato 

custeio por absorção nas empresas respondentes. 

 

Tabela 17. Valores observados e esperados para o uso do artefato custeio por absorção 
 

Estágio 

Utiliza o artefato custeio por absorção 

Total Sim Não 

Nascimento 25 (25,24) 1 (0,76) 26 

Crescimento 8 (7,76) 0 (0,24) 8 

Total 33 1 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do esperado elevado ao 

quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, conforme Tabela 

18, chega-se à somatória de 0,317 e o p-valor, considerando grau de liberdade 1, é de 0,573, 

utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula CHISQ.DIST do Excel. 

 

Tabela 18. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato custeio por absorção 
 

Estágio χχχχ2 para o uso do artefato custeio por absorção Total 

Nascimento (25-25,24)^2 / 25,24 = 0,002 (1-0,76)^2 / 0,76 = 0,072 0,075 

Crescimento (8-7,76)^2 / 7,76 = 0,007 (0-0,24)^2 / 0,24 = 0,235 0,242 

Total 0,009 0,308 0,317 

 

Dessa forma, considerando o p-valor de 0,573 e o nível de significância (α) igual a 5%, 

verifica-se que o valor de χ2 é menor; logo, aceita-se a hipótese nula de que não há relação 
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entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de Contabilidade 

Gerencial custeio por absorção. 

4.4.2. Custeio baseado em atividades 

A Tabela 19 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato custeio 

baseado em atividades e por ela é possível verificar que pouco mais da metade (55,9%) não 

utiliza o artefato. 

 

Tabela 19. Valores observados para o uso do artefato custeio baseado em atividades 
 

Estágio 

Utiliza o artefato custeio baseado em 

atividades 

Total Sim Não 

Nascimento 7 (26.9%) 19 (73,1%) 26 (100%) 

Crescimento 8 (100%) 0 (0%) 8 (100%) 

Total 15 (44,1%) 19 (55,9%) 34 (100%) 

 

Verifica-se que 100% das empresas que foram classificadas no estágio do ciclo de vida 

crescimento disseram utilizar o artefato custeio baseado em atividades, o que é um achado 

distinto de outras pesquisas realizadas. Correia (2010) chegou a um percentual de utilização 

do artefato de apenas 22% para as empresas baianas pesquisadas. Frezatti (2006) chegou a 

apenas 6% em sua pesquisa e Soutes (2006) encontrou um nível de utilização deste 

instrumento da ordem de 30%. 

 

Estes dados confirmam a teoria que aponta o ABC, mesmo sendo uma prática de gestão 

inovadora, ainda é pouco utilizado, especialmente no estágio inicial de uma PME. 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 20. 
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Tabela 20. Valores esperados para o uso do artefato custeio baseado em atividades 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

custeio baseado em atividades 

Sim Não 

Nascimento 26*15/34 = 11,47 26*19/34 = 14,53 

Crescimento 8*15/34 = 3,53 8*19/34 = 4,47 

Total 11,47 + 3,57 = 15 14,53 + 4,47 = 19 

 

A Tabela 21 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato custeio 

baseado em atividades nas empresas respondentes. 

 

Tabela 21. Valores observados e esperados para o uso do artefato custeio baseado em atividades 

 

Estágio 

Utiliza o artefato custeio baseado em 

atividades 

Total Sim Não 

Nascimento 7 (11,47) 19 (14,53) 26 

Crescimento 8 (3,53) 0 (4,47) 8 

Total 15 19 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 22, chega-se à somatória de 13,25 e o p-valor, considerando grau de 

liberdade 1, é menor que 0,0001, utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula 

CHISQ.DIST do Excel. 

 
Tabela 22. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato custeio baseado em atividades 

 
Estágio χχχχ2 para o uso do artefato custeio baseado em atividades Total 

Nascimento (7-11,47)^2 / 11,47 = 1,742 (19-14,53)^2 / 14,53 = 1,376 3,118 

Crescimento (8-3,53)^2 / 3,53 = 5,663 (0-4,47)^2 / 4,47 = 4,471 10,133 

Total 7,405 5,846 13,251 
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Dessa forma, considerando o p-valor menor que 0,0001 e o nível de significância (α) igual a 

5%, verifica-se que o valor de χ2 é maior; logo, rejeita-se a hipótese nula de que não há 

relação entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de 

Contabilidade Gerencial custeio baseado em atividades. 

4.4.3. Custeio variável 

A Tabela 23 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato custeio 

variável, e, por ela, é possível verificar que a maioria (61,8%) delas utiliza o artefato. 

 

Tabela 23. Valores observados para o uso do artefato custeio variável 
 

Estágio 

Utiliza o artefato custeio variável 

Total Sim Não 

Nascimento 20 (76.9%) 6 (23,1%) 26 (100%) 

Crescimento 1 (12,5%) 7 (87,5%) 8 (100%) 

Total 21 (61,8%) 13 (38,2%) 34 (100%) 

 

Soutes (2006, p. 55) evidenciou em sua pesquisa que apenas 38% das empresas pesquisadas 

utilizavam o artefato custeio variável. Esta mesma proporção foi encontrada em outros 

estudos pesquisados pela autora: "[...] Apesar das disparidades dos resultados encontrados nas 

diversas pesquisas, todas apresentam que esta prática, apesar de considerada tradicional, é 

utilizada por menos de 50% das empresas entrevistadas, independente do país”. 

 

Entretanto, é mister ressaltar que a pesquisa de Soutes (2006) tinha como amostra as empresas 

indicadas ao Prêmio ANEFAC-FIPECAFI-SERASA, Troféu Transparência e as que 

constavam da relação das 500 Melhores e Maiores do ano de 2004, ou seja, empresas de 

grande porte.  

 

Na presente pesquisa pode-se encontrar semelhanças com estes achados quando compara-se 

apenas o nível de utilização do artefato para empresas que estão no estágio do ciclo de vida 

crescimento, que em sua maioria (87,1%), não utilizam o artefato em questão, e no total das 
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empresas respondentes chega-se a 38,2% de PMEs que não utilizam o artefato, percentual 

próximo ao encontrado em outras pesquisas. 

 

Assim, considera-se que o artefato custeio variável pode ser utilizado por empresas que estão 

no estágio de nascimento, passando a utilizar artefatos mais modernos com a evolução da 

PME. 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 24. 

 

Tabela 24. Valores esperados para o uso do artefato custeio variável 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

custeio variável 

Sim Não 

Nascimento 26*21/34 = 16,06 26*13/34 = 9,94 

Crescimento 8*21/34 = 4,94 8*13/34 = 3,06 

Total 16,06 + 4,94 = 21 9,94 + 3,06 = 13 

 

A Tabela 25 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato custeio 

variável nas empresas respondentes. 

 

Tabela 25. Valores observados e esperados para o uso do artefato custeio variável 
 

Estágio 

Utiliza o artefato custeio variável 

Total Sim Não 

Nascimento 20 (16,06) 6 (9,94) 26 

Crescimento 1 (4,94) 7 (3,06) 8 

Total 21 13 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 26, chega-se à somatória de 10,75 e o p-valor, considerando grau de 
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liberdade 1, é de 0,001, utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula 

CHISQ.DIST do Excel. 

 

Tabela 26. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato custeio variável 
 

Estágio χχχχ2 para o uso do artefato custeio variável Total 

Nascimento (20-16,06)^2 / 16,06 = 0,967 (6-9,94)^2 / 9,94 = 1,562 2,530 

Crescimento (1-4,94)^2 / 4,94 = 3,144 (7-3,06)^2 / 3,06 = 5,078 8,222 

Total 4,111 6,641 10,751 

 

Dessa forma, considerando o p-valor de 0,001 e o nível de significância (α) igual a 5%, 

verifica-se que o valor de χ2 é maior; logo, rejeita-se a hipótese nula de que não há relação 

entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de Contabilidade 

Gerencial custeio variável. 

4.4.4. Custo padrão 

A Tabela 27 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato custo 

padrão e, por ela, é possível verificar que a maioria (82,4%) delas utiliza o artefato. 

 

Tabela 27. Valores observados para o uso do artefato custo padrão 
 

Estágio 

Utiliza o artefato custo padrão 

Total Sim Não 

Nascimento 26 (100%) 0 (0%) 26 (100%) 

Crescimento 2 (25,0%) 6 (75,0%) 8 (100%) 

Total 28 (82,4%) 6 (17,6%) 34 (100%) 

 

Os achados encontrados pela presente pesquisa são divergentes dos resultados encontrados 

por Soutes (2006) em que 41% das empresas afirmaram que utilizam o artefato custo padrão 

quando perguntados diretamente sobre a utilização do mesmo. Porém, na mesma pesquisa 

havia uma questão similar à realizada pela presente pesquisa em que questionava 

indiretamente sobre a utilização do artefato: "[...] os gestores são cobrados pelas variações 

registradas entre o custo padrão e o custo real obtido” em que o índice de utilização do 
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artefato passou de 41% para 55% o que gera uma discussão sobre a efetiva utilização do 

artefato. 

 

Conclui-se que, assim como o custeio variável, o custo padrão pode ser implementado no 

estágio de nascimento de uma PME passando a artefatos de custeio mais sofisticados, como 

por exemplo, o ABC, com a maturidade organizacional da empresa. 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 28. 

 

Tabela 28. Valores esperados para o uso do artefato custo padrão 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

custo padrão 

Sim Não 

Nascimento 26*28/34 = 21,41 26*6/34 = 4,59 

Crescimento 8*28/34 = 6,59 8*6/34 = 1,41 

Total 21,41 + 6,59 = 28 4,59 + 1,41 = 6 

 

A Tabela 29 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato custo 

padrão nas empresas respondentes. 

 

Tabela 29. Valores observados e esperados para o uso do artefato custo padrão 
 

Estágio 

Utiliza o artefato custo padrão 

Total Sim Não 

Nascimento 26 (21,41) 0 (4,59) 26 

Crescimento 2 (6,59) 6 (1,41) 8 

Total 28 6 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 30, chega-se à somatória de 23,68 e o p-valor, considerando grau de 

liberdade 1, é menor que 0,0001, utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula 

CHISQ.DIST do Excel. 
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Tabela 30. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato custo padrão 

 
Estágio χχχχ2 para o uso do artefato custo padrão Total 

Nascimento (26-21,41)^2 / 21,41 = 0,983 (0-4,59)^2 / 4,59 = 4,588 5,571 

Crescimento (2-6,59)^2 / 6,59 = 3,195 (6-1,41)^2 / 1,41 = 14,912 18,107 

Total 4,179 19,500 23,679 

 

Dessa forma, considerando o p-valor menor que 0,0001 e o nível de significância (α) igual a 

5%, verifica-se que o valor de χ2 é maior; logo, rejeita-se a hipótese nula de que não há 

relação entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de 

Contabilidade Gerencial custo padrão. 

4.4.5. Valor presente 

A Tabela 31 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato valor 

presente e por ela é possível verificar que mais da metade (67,6%) delas não utilizam o 

artefato. 

 

Tabela 31. Valores observados para o uso do artefato valor presente 
 

Estágio 

Utiliza o artefato valor presente 

Total Sim Não 

Nascimento 10 (38,5%) 16 (61,5%) 26 (100%) 

Crescimento 1 (12,5%) 7 (87,5%) 8 (100%) 

Total 11 (32,4%) 23 (67,6%) 34 (100%) 

 

Apesar de ser considerado um artefato tradicional, o valor presente não é muito utilizado pelas 

PMEs pesquisadas em ambos os estágios do ciclo de vida verificados, fato divergente da 

pesquisa de Soutes (2006) que constatou que 52% das empresas trabalham com o conceito de 

valor presente para custos e despesas, lembrando que a pesquisa foi realizada para empresas 

de grande porte, empresas estas que deveriam ter mais semelhanças com as empresas 

classificadas no estágio de crescimento. 
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Entende-se que o artefato de valor presente é muito importante para PMEs, pois permitirá que 

elas possam controlar melhor seus investimentos e com isto melhorar a gestão de seu caixa. 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 32. 

 

Tabela 32. Valores esperados para o uso do artefato valor presente 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

valor presente 

Sim Não 

Nascimento 26*11/34 = 8,41 26*23/34 = 17,59 

Crescimento 8*11/34 = 2,59 8*23/34 = 5,41 

Total 8,41 + 2,59 = 11 17,59 + 5,41 = 23 

 

A Tabela 33 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato valor 

presente nas empresas respondentes. 

 

Tabela 33. Valores observados e esperados para o uso do artefato valor presente 
 

Estágio 

Utiliza o artefato valor presente 

Total Sim Não 

Nascimento 10 (8,41) 16 (17,59) 26 

Crescimento 1 (2,59) 7 (5,41) 8 

Total 11 23 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 34, chega-se à somatória de 1,88 e o p-valor, considerando grau de liberdade 

1, é de 0,170, utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula CHISQ.DIST do 

Excel. 
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Tabela 34. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato valor presente 
 

Estágio χχχχ2 para o uso do artefato valor presente Total 

Nascimento (10-8,41)^2 / 8,41 = 0,300 (16-17,59)^2 / 17,59 = 0,143 0,443 

Crescimento (1-2,59)^2 / 2,59 = 0,975 (7-5,41)^2 / 5,41 = 0,466 1,441 

Total 1,274 0,610 1,884 

 

Dessa forma, considerando o p-valor de 0,170 e o nível de significância (α) igual a 5%, 

verifica-se que o valor de χ2 é menor; logo, aceita-se a hipótese nula de que não há relação 

entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de Contabilidade 

Gerencial valor presente. 

4.4.6. Retorno sobre investimento 

A Tabela 35 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato retorno 

sobre investimento e, por ela, é possível verificar que a maioria (76,5%) delas utilizam o 

artefato. 

 

Tabela 35. Valores observados para o uso do artefato retorno sobre investimento 
 

Estágio 

Utiliza o artefato retorno sobre 

investimento 

Total Sim Não 

Nascimento 19 (73,1%) 7 (26,9%) 26 (100%) 

Crescimento 7 (87,5%) 1 (12,5%) 8 (100%) 

Total 26 (76,5%) 8 (23,5%) 34 (100%) 

 

Correia (2010), em seu estudo, verificou que 62,7% das empresas baianas utilizam o retorno 

sobre investimento enquanto que Soutes (2006), que pesquisou vários índices econômico-

financeiros, entre eles o ROI, obteve um percentual de uso de 85%, 

 

Entretanto, este alto percentual de utilização do ROI e o baixo percentual do artefato Valor 

Presente suscita a discussão sobre o entendimento das questões por parte dos participantes da 

pesquisa. 
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Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 36. 

 

Tabela 36. Valores esperados para o uso do artefato retorno sobre investimento 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

retorno sobre investimento 

Sim Não 

Nascimento 26*26/34 = 19,88 26*8/34 = 6,12 

Crescimento 8*26/34 = 6,12 8*8/34 = 1,88 

Total 19,88 + 6,12 = 26 6,12 + 1,88 = 8 

 

A Tabela 37 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato retorno 

sobre investimento nas empresas respondentes. 

 

Tabela 37. Valores observados e esperados para o uso do artefato retorno sobre investimento 
 

Estágio 

Utiliza o artefato retorno sobre 

investimento 

Total Sim Não 

Nascimento 19 (19,88) 7 (6,12) 26 

Crescimento 7 (6,12) 1 (1,88) 8 

Total 26 8 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 38, chega-se à somatória de 0,71 e o p-valor, considerando grau de liberdade 

1, é de 0,400, utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula CHISQ.DIST do 

Excel. 
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Tabela 38. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato retorno sobre investimento 
 

Estágio χχχχ2 para o uso do artefato retorno sobre investimento Total 

Nascimento (19-19,88)^2 / 19,88 = 0,039 (7-6,12)^2 / 6,12 = 0,127 0,166 

Crescimento (7-6,12)^2 / 6,12 = 0,127 (1-1,88)^2 / 1,88 = 0,414 0,541 

Total 0,166 0,541 0,707 

 

Dessa forma, considerando o p-valor de 0,400 e o nível de significância (α) igual a 5%, 

verifica-se que o valor de χ2 é menor; logo, aceita-se a hipótese nula de que não há relação 

entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de Contabilidade 

Gerencial retorno sobre investimento. 

4.4.7. Benchmarking 

A Tabela 39 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato 

benchmarking e por ela é possível verificar que mais da metade (58,8%) delas utilizam o 

artefato. 

 

Tabela 39. Valores observados para o uso do artefato benchmarking 

 

Estágio 

Utiliza o artefato benchmarking 

Total Sim Não 

Nascimento 13 (50%) 13 (50%) 26 (100%) 

Crescimento 7 (87,5%) 1 (12,5%) 8 (100%) 

Total 20 (58,8%) 14 (41,2%) 34 (100%) 

 

Verifica-se que a utilização do artefato de Contabilidade Gerencial benchmarking atinge, em 

maior proporção, as empresas no estágio do ciclo de vida crescimento. Fato este que, de 

acordo com a revisão da bibliografia sobre as características de cada estágio apresentado no 

Capítulo 2, ocorre, pois, nesta fase as empresas já estão melhor organizadas e conseguem 

adotar filosofias de gestão que busquem a diferenciação e procuram melhores práticas para se 

inspirar. 
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O percentual de utilização do artefato encontrado nas empresas classificadas no estágio de 

crescimento é semelhante ao percentual encontrado por Soutes (2006) de 85% para empresas 

de grande porte. 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 40. 

 

Tabela 40. Valores esperados para o uso do artefato benchmarking 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

benchmarking 

Sim Não 

Nascimento 26*20/34 = 15,29 26*14/34 = 10,71 

Crescimento 8*20/34 = 4,71 8*14/34 = 3,29 

Total 15,29 + 4,71 = 20 10,71 + 3,29 = 14 

 

A Tabela 41 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato 

benchmarking nas empresas respondentes. 

 

Tabela 41. Valores observados e esperados para o uso do artefato benchmarking 

 

Estágio 

Utiliza o artefato benchmarking 

Total Sim Não 

Nascimento 13 (15,29) 13 (10,71) 26 

Crescimento 7 (4,71) 1 (3,29) 8 

Total 20 14 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 42, chega-se à somatória de 3,55 e o p-valor, considerando grau de liberdade 

1, é de 0,059, utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula CHISQ.DIST do 

Excel. 
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Tabela 42. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato benchmarking 
 

Estágio χχχχ2 para o uso do artefato benchmarking Total 

Nascimento (13-15,29)^2 / 15,29 = 0,344 (13-10,71)^2 / 10,71 = 0,492 0,836 

Crescimento (7-4,71)^2 / 4,71 = 1,118 (1-3,29)^2 / 3,29 = 1,598 2,716 

Total 1,463 2,089 3,552 

 

Dessa forma, considerando o p-valor de 0,059 e o nível de significância (α) igual a 5%, 

verifica-se que o valor de χ2 é menor; logo, aceita-se a hipótese nula de que não há relação 

entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de Contabilidade 

Gerencial benchmarking. 

4.4.8. Economic Value Added (EVA©) 
 

A Tabela 43 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato EVA© 

e, por ela, é possível verificar que apenas uma empresa (2,9%) utiliza o artefato, ou seja, 33 

empresas não o utilizam (97,1%). 

 

Tabela 43. Valores observados para o uso do artefato economic value added (EVA©) 
 

Estágio 

Utiliza o artefato economic value added 

(EVA©) 

Total Sim Não 

Nascimento 0 (0%) 26 (100%) 26 (100%) 

Crescimento 1 (12,5%) 7 (87,5%) 8 (100%) 

Total 1 (2,9%) 33 (97,1%) 34 (100%) 

 

Verifica-se que a utilização do artefato de Contabilidade Gerencial economic value added 

(EVA©), nas empresas respondentes, possui baixa utilização independente do estágio do ciclo 

de vida em que a empresa se encontra. Este fato possui sustentação na teoria apresentada no 

Capítulo 2 e na empregabilidade do artefato, pois o mesmo possui uma complexa forma de 

cálculo e isto é praticamente inviável para uma PME. 
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Correia (2010), em sua pesquisa, encontrou um percentual de utilização do EVA© em 

empresas baianas de 23%. Frezatti (2006) constatou que a aderência à abordagem conceitual 

dos artefatos mais recentes, como o EVA©, possui baixa aceitação (31%), demonstrando que 

há uma baixa aceitação na implementação de novas técnicas e ferramentas. Frezatti (2006) 

afirma ainda que, essa evidenciação acompanha a tendência de organizações em outros países. 

Entretanto, Soutes (2006) constatou que 50% das empresas utilizam o EVA©, resultado 

superior ao encontrado nas pesquisas mencionadas. 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 44. 

 

Tabela 44. Valores esperados para o uso do artefato economic value added (EVA©) 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

economic value added (EVA©) 

Sim Não 

Nascimento 26*1/34 = 0,76 26*33/34 = 25,24 

Crescimento 8*1/34 = 0,24 8*33/34 = 7,76 

Total 0,24 + 0,76 = 1 7,76 + 25,24 = 33 

 

A Tabela 45 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato 

economic value added (EVA©) nas empresas respondentes. 

 

Tabela 45. Valores observados e esperados para o uso do artefato economic value added (EVA©) 
 

Estágio 

Utiliza o artefato economic value added 

(EVA©) 

Total Sim Não 

Nascimento 0 (0,76) 26 (25,24) 26 

Crescimento 1 (0,24) 7 (7,76) 8 

Total 1 33 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 46, chega-se à somatória de 3,55 e o p-valor, considerando grau de liberdade 
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1, é de 0,067, utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula CHISQ.DIST do 

Excel. 

 

Tabela 46. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato economic value added (EVA©) 
 

Estágio χχχχ2 para o uso do artefato economic value added (EVA©) Total 

Nascimento (0-0,24)^2 / 0,24 = 0,765 (26-7,76)^2 / 7,76 = 0,023 0,788 

Crescimento (1-0,76)^2 / 0,76 = 2,485 (7-25,24)^2 / 25,24 = 0,075 2,561 

Total 3,250 0,098 3,552 

 

Dessa forma, considerando o p-valor de 0,067 e o nível de significância (α) igual a 5%, 

verifica-se que o valor de χ2 é menor; logo, aceita-se a hipótese nula de que não há relação 

entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de Contabilidade 

Gerencial economic value added (EVA©). 

4.4.9. Planejamento estratégico 

A Tabela 47 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato 

planejamento estratégico e, por ela, é possível verificar que a maioria (82,4%) delas utilizam o 

artefato. 

 
Tabela 47. Valores observados para o uso do artefato planejamento estratégico 

 

Estágio 

Utiliza o artefato planejamento estratégico 

Total Sim Não 

Nascimento 11 (42,3%) 15 (57,7%) 26 (100%) 

Crescimento 7 (87,5%) 1 (12,5%) 8 (100%) 

Total 18 (52,9%) 16 (47,1%) 34 (100%) 

 

Verifica-se que a utilização do artefato de Contabilidade Gerencial planejamento estratégico 

atinge, nas empresas respondentes, mais as PMEs classificadas no estágio de ciclo de vida 

denominado crescimento. Este fato revela, novamente, uma convergência para o que a teoria 

de ciclo de vida, supracitada no Capítulo 2, prega “Geralmente, nessa fase, são estabelecidas 

metas de crescimento para que a empresa garanta sua continuidade e competitividade”. 
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Observa-se que Correia (2010) verificou 45,1% de utilização para as empresas baianas para o 

mesmo artefato e Frezatti (2006) e Soutes (2006) encontraram 62,4% e 94,4%, 

respectivamente. 

 

Uma possível explicação para que o resultado desta pesquisa tenha sido contrário ao que a 

teoria aponta, apresentando baixo índice de utilização do planejamento estratégico, pode ser 

pelo porte das empresas, as quais 94% foram enquadradas como pequenas e médias empresas 

(vide Tabela 8). Adicionalmente, destaca-se que as pesquisas mencionadas tiveram como base 

amostral apenas empresas de médio e grande portes. 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 48. 

 

Tabela 48. Valores esperados para o uso do artefato planejamento estratégico 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

planejamento estratégico 

Sim Não 

Nascimento 26*18/34 = 13,76 26*16/34 = 12,24 

Crescimento 8*18/34 = 4,24 8*16/34 = 3,76 

Total 13,76 + 4,24 = 18 12,24 + 3,76 = 16 

 

A Tabela 49 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato 

planejamento estratégico nas empresas respondentes. 

 

Tabela 49. Valores observados e esperados para o uso do artefato planejamento estratégico 
 

Estágio 

Utiliza o artefato planejamento estratégico 

Total Sim Não 

Nascimento 11 (13,76) 15 (12,24) 26 

Crescimento 7 (4,24) 1 (3,76) 8 

Total 18 16 34 
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Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 50, chega-se à somatória de 5,02 e o p-valor, considerando grau de liberdade 

1, é de 0,025, utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula CHISQ.DIST do 

Excel. 

 
Tabela 50. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato planejamento estratégico 

 
Estágio χχχχ2 para o uso do artefato planejamento estratégico Total 

Nascimento (11-13,76)^2 / 13,76 = 0,555 (15-12,24)^2 / 12,24 = 0,625 1,180 

Crescimento (7-4,24)^2 / 4,24 = 1,805 (1-3,76)^2 / 3,76 = 2,030 3,835 

Total 2,360 2,655 5,015 

 

Dessa forma, considerando o p-valor de 0,025 e o nível de significância (α) igual a 5%, 

verifica-se que o valor de χ2 é maior; logo, rejeita-se a hipótese nula de que não há relação 

entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de Contabilidade 

Gerencial planejamento estratégico. 

4.4.10. Orçamento 

A Tabela 51 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato 

orçamento e, por ela, é possível verificar que a maioria (79,4%) delas utiliza o artefato. 

 

Tabela 51. Valores observados para o uso do artefato orçamento 
 

Estágio 

Utiliza o artefato orçamento 

Total Sim Não 

Nascimento 20 (76,9%) 6 (23,1%) 26 (100%) 

Crescimento 7 (87,5%) 1 (12,5%) 8 (100%) 

Total 27 (79,4%) 7 (20,6%) 34 (100%) 

 

O alto índice de utilização do artefato orçamento, em ambos os estágios de ciclo de vida, 

induz que este é um dos artefatos mais importantes para uma PME no seu processo de 

estruturação, assim como o fluxo de caixa e o custeio por absorção, segundo Tabela 12. 
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O mesmo foi encontrado por Soutes (2006) que encontrou evidências que aponta uma grande 

utilização do orçamento pelas empresas, da ordem de 90% e Frezatti (2006) com um 

percentual médio de utilização de 64,5%. 

 

Frezatti (2006) inclusive constatou para as empresas pesquisadas: “[...] A inexistência do 

orçamento tanto no nascimento, quando não se mostra uma prioridade, como no declínio, 

quando deveria ser entendido como uma alavanca de recuperação, provoca uma reflexão 

relevante sobre as possibilidades perdidas por uma organização que não prioriza o processo.” 

 

Os achados da presente pesquisa, com a amostra escolhida, são diferentes do encontrados por 

Frezatti (2006) e uma das possíveis explicações é que a amostra escolhida possui PMEs que 

estão no seleto grupo das que mais cresceram no Brasil. Entende-se que esta não é uma 

realidade para outras PMEs, caso contrário esperar-se-ia um índice de mortalidade em níveis 

mais reduzidos dos que encontrados pelo SEBRAE (2010). 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 52. 

 

Tabela 52. Valores esperados para o uso do artefato orçamento 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

orçamento 

Sim Não 

Nascimento 26*27/34 = 20,65 26*7/34 = 5,35 

Crescimento 8*27/34 = 6,35 8*7/34 = 1,65 

Total 20,65 + 6,35 = 27 5,35 + 1,65 = 7 

 

A Tabela 53 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato 

orçamento nas empresas respondentes. 
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Tabela 53. Valores observados e esperados para o uso do artefato orçamento 

 

Estágio 

Utiliza o artefato orçamento 

Total Sim Não 

Nascimento 20 (20,65) 6 (5,35) 26 

Crescimento 7 (6,35) 1 (1,65) 8 

Total 27 7 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 54, chega-se à somatória de 0,42 e o p-valor, considerando grau de liberdade 

1, é de 0,518, utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula CHISQ.DIST do 

Excel. 

 

Tabela 54. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato orçamento 
 

Estágio χχχχ2 para o uso do artefato orçamento Total 

Nascimento (20-20,65)^2 / 20,65 = 0,020 (6-5,35)^2 / 5,35 = 0,078 0,098 

Crescimento (7-6,35)^2 / 6,35 = 0,066 (1-1,65)^2 / 1,65 = 0,254 0,320 

Total 0,086 0,332 0,419 

 

Dessa forma, considerando o p-valor de 0,518 e o nível de significância (α) igual a 5%, 

verifica-se que o valor de χ2 é menor; logo, aceita-se a hipótese nula de que não há relação 

entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de Contabilidade 

Gerencial orçamento. 

4.4.11. Balanced Scorecard (BSC) 

A Tabela 55 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato BSC e, 

por ela, é possível verificar que apenas 32,4% delas utilizam o artefato. 
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Tabela 55. Valores observados para o uso do artefato BSC 
 

Estágio 

Utiliza o artefato BSC 

Total Sim Não 

Nascimento 7 (26,9%) 19 (73,1%) 26 (100%) 

Crescimento 4 (50%) 4 (50%) 8 (100%) 

Total 11 (32,4%) 23 (67,6%) 34 (100%) 

 

O baixo índice de utilização do artefato BSC é coerente com o resultado encontrado por 

Soutes (2006) que investigou o uso de artefatos de Contabilidade Gerencial, pelas 500 

maiores empresas do caderno Melhores e Maiores da Revista Exame, e chegou a um 

percentual de 46% e com Correia (2010) que investigou o ciclo de vida organizacional e 

instrumentos de gestão nas empresas baianas que chegou a um percentual de utilização do 

artefato de 44%. 

 

Frezatti (2006) verificou que a aderência à abordagem conceitual do instrumento de gestão 

BSC, é de apenas 19% para empresas da Melhores e Maiores com base de dados da edição de 

2006. 

 

Entende-se, do exposto, que o BSC é um artefato que pode ser implementado por empresas 

que estejam mais avançadas organizacionalmente, pois o mesmo demanda uma quantidade 

relevante de informações e requer uma organização diferenciada para que o mesmo continue 

sendo monitorado. 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 56. 
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Tabela 56. Valores esperados para o uso do artefato BSC 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

BSC 

Sim Não 

Nascimento 26*11/34 = 8,41 26*23/34 = 17,59 

Crescimento 8*11/34 = 2,59 8*23/34 = 5,41 

Total 8,41 + 2,59 = 11 17,59 + 5,41 = 23 

 

A Tabela 57 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato BSC 

nas empresas respondentes. 

 

Tabela 57. Valores observados e esperados para o uso do artefato BSC 
 

Estágio 

Utiliza o artefato BSC 

Total Sim Não 

Nascimento 7 (8,41) 19 (17,59) 26 

Crescimento 4 (2,59) 4 (5,41) 8 

Total 11 23 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 58, chega-se à somatória de 1,49 e o p-valor, considerando grau de liberdade 

1, é de 0,222, utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula CHISQ.DIST do 

Excel. 

 

Tabela 58. Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato BSC 
 

Estágio χχχχ2 para o uso do artefato BSC Total 

Nascimento (7-8,41)^2 / 8,41 = 0,237 (19-17,59)^2 / 17,59 = 0,113 0,350 

Crescimento (4-2,59)^2 / 2,59 = 0,770 (4-5,41)^2 / 5,41 = 0,368 1,138 

Total 1,007 0,482 1,489 

 

Dessa forma, considerando o p-valor de 0,222 e o nível de significância (α) igual a 5%, 

verifica-se que o valor de χ2 é menor; logo, aceita-se a hipótese nula de que não há relação 
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entre o estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de Contabilidade 

Gerencial BSC. 

4.4.12. Fluxo de caixa 

A Tabela 59 mostra os valores observados, nas empresas respondentes, para o artefato fluxo 

de caixa e, por ela, é possível verificar que 100% delas utilizam o artefato. 

 

Tabela 59. Valores observados para o uso do artefato fluxo de caixa 
 

Estágio 

Utiliza o artefato fluxo de caixa 

Total Sim Não 

Nascimento 26 (100%) 0 (0%) 26 (100%) 

Crescimento 8 (100%) 0 (0%) 8 (100%) 

Total 34 (100%) 0 (0%) 34 (100%) 

 

O índice de 100% de utilização do artefato demonstra que as empresas respondentes, e da 

amostra, estão em uma situação distinta das PMEs pesquisadas pelo SEBRAE (2010), pois 

possuem, no mínimo, um fluxo de caixa; isso demonstra que possuem algum tipo de controle 

e, por essa razão, estão no grupo das 250 PMEs que mais cresceram no Brasil entre 2008-

2010. 

Não foram encontradas pesquisas relacionando a utilização deste artefato com o estágio de 

ciclo de vida, sendo este um achado inédito da presente pesquisa que merecer ser mais 

estudado em futuras pesquisas. 

 

Para o cálculo dos valores esperados, para cada estágio, utilizou-se o cálculo apresentado na 

Tabela 60. 
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Tabela 60. Valores esperados para o uso do artefato fluxo de caixa 
 

Estágio 

Valores esperados para o uso do artefato 

fluxo de caixa 

Sim Não 

Nascimento 26*34/34 = 26 26*0/34 = 0 

Crescimento 8*34/34 = 8 8*0/34 = 0 

Total 26 + 8 = 34 0 + 0 = 0 

 

A Tabela 61 mostra os valores observados e esperados, em parênteses, para o artefato fluxo de 

caixa nas empresas respondentes. 

 

Tabela 61. Valores observados e esperados para o uso do artefato fluxo de caixa 
 

Estágio 

Utiliza o artefato fluxo de caixa 

Total Sim Não 

Nascimento 26 (26) 0 (0) 26 

Crescimento 8 (8) 0 (0) 8 

Total 34 0 34 

 

Calculando-se a estatística χ2obs, ou seja, subtraindo o valor observado do valor esperado 

elevado ao quadrado e dividindo-se pelo valor esperado para cada uma das respostas, 

conforme Tabela 62, chega-se a zero (0) e o p-valor, considerando grau de liberdade 1, é de 1, 

utilizando a fórmula demonstrada na página 62 ou a fórmula CHISQ.DIST do Excel. 

 

Tabela 62. χχχχ2 para o uso do artefato fluxo de caixa 
 

Estágio Cálculo do χχχχ2 para o uso do artefato fluxo de caixa Total 

Nascimento (26-26)^2 / 26 = 0 (0-0)^2 / 0 = 0 0 

Crescimento (8-8)^2 / 8 = 0 (0-0)^2 / 0 = 0 0 

Total 0 0 0 

 

 Dessa forma, considerando o p-valor de 1 e o nível de significância (α) igual a 5%, verifica-

se que o valor de χ2 é menor; logo, aceita-se a hipótese nula de que não há relação entre o 

estágio do ciclo de vida organizacional e a utilização do artefato de Contabilidade Gerencial 

fluxo de caixa. 
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Assim, a hipótese H0 é aceita para o artefato de Contabilidade Gerencial fluxo de caixa. 

4.4.13. Resumo sobre o ciclo de vida organizacional e artefatos de Contabilidade 
Gerencial 

A Tabela 63 apresenta, de forma resumida, os resultados obtidos para os testes de 

independência entre o estágio do ciclo de vida e os artefatos de Contabilidade Gerencial. 

Apresenta-se o nome do artefato, a estatística χ2obs do teste, o p-valor associado à distribuição 

Qui-Quadrado com 1 grau de liberdade e a decisão tomada sobre a hipótese H0 com nível de 

significância de 5%: 
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Tabela 63. Resumo dos resultados obtidos por artefato 
 

Artefato 

Moderno / 

Tradicional χχχχ2obs p-valor Decisão 

Há 

relação 

Custeio por absorção Tradicional 0,317 0,573 Aceita-se H0 Não há 

Custeio baseiado em 
atividades 

Moderno 13,25 < 0,0001 Rejeita-se H0 Há 

Custeio variável Tradicional 10,75 0,001 Rejeita-se H0 Há 

Custo padrão Tradicional 23,68 < 0,0001 Rejeita-se H0 Há 

Valor presente Tradicional 1,88 0,170 Aceita-se H0 Não há 

Retorno sobre o 
investimento 

Tradicional 0,71 0,400 Aceita-se H0 Não há 

Benchmarking Moderno 3,55 0,059 Aceita-se H0 Não há 

Economic Value 

Added (EVA©) 
Moderno 3,55 0,067 Aceita-se H0 Não há 

Planejamento 
estratégico 

Moderno 5,02 0,025 Rejeita-se H0 Há 

Orçamento Tradicional 0,42 0,518 Aceita-se H0 Não há 

Balanced Scorecard 
(BSC) 

Moderno 1,49 0,222 Aceita-se H0 Não há 

Fluxo de caixa Tradicional 0 1 Aceita-se H0 Não há 

 

Pela Tabela 63, nota-se que para quatro dos artefatos pesquisados, para as empresas 

respondentes, a hipótese H0 foi rejeitada, ou seja, para custeio baseiado em atividades, custeio 

variável, custo padrão e planejamento estratégico há relação entre o estágio do ciclo de vida e 

a utilização, ou não, do artefato de Contabilidade Gerencial e o estágio do ciclo de vida. 

 

Já para custeio por absorção, valor presente, retorno sobre o investimento, benchmarking, 

economic value added (EVA©), orçamento, balanced scorecard (BSC) e fluxo de caixa 

percebe-se, pelas PMEs respondentes, que não há relação entre a utilização, ou não, do 

artefato de Contabilidade Gerencial. 

 

A Tabela 64 apresenta um resumo sobre a frequência e percentual de utilização do artefato de 

Contabilidade Gerencial para cada um dos estágios testados empiricamente, ou seja, 

nascimento e crescimento: 
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Tabela 64. Resumo da frequência e percentual de utilização do artefato pelo estágio do ciclo de 
vida 

 

Artefato 
Nascimento Crescimento Total 

Usa Não Usa Usa Não Usa Usa Não Usa 

Custeio por 
absorção 

25 (73,5%) 1 (2,9%) 8 (23,5%) 0 (0%) 33 (97,1%) 1 (2,9%) 

Custeio baseiado 
em atividades 

8 (23,5%) 18 (52,9%) 8 (23,5%) 0 (0%) 16 (47,1%) 18 (52,9%) 

Custeio variável 18 (52,9%) 8 (23,5%) 1 (2,9%) 7 (20,6%) 19 (55,9%) 15 (44,1%) 

Custo padrão 25 (73,5%) 1 (2,9%) 2 (5,9%) 6 (17,6%) 27 (79,4%) 7 (20,6%) 

Valor presente 8 (23,5%) 18 (52,9%) 1 (2,9%) 7 (20,6%) 9 (26,5%) 25 (73,5%) 

Retorno sobre o 
investimento 

17 (50,0%) 9 (26,5%) 7 (20,6%) 1 (2,9%) 24 (70,6%) 10 (29,4%) 

Benchmarking 14 (41,2%) 12 (35,3%) 7 (20,6%) 1 (2,9%) 21 (61,8%) 13 (38,2%) 

Economic Value 

Added (EVA©) 
1 (2,9%) 25 (73,5%) 1 (2,9%) 7 (20,6%) 2 (5,9%) 32 (94,1%) 

Planejamento 
estratégico 

10 (29,4%) 16 (47,1%) 7 (20,6%) 1 (2,9%) 17 (50,0%) 17 (50,0%) 

Orçamento 20 (58,8%) 6 (17,6%) 7 (20,6%) 1 (2,9%) 27 (79,4%) 7 (20,6%) 

Balanced 

Scorecard 
(BSC) 

7 (20,6%) 19 (55,9%) 4 (11,8%) 4 (11,8%) 11 (32,4%) 23 (67,6%) 

Fluxo de caixa 26 (76,5%) 0 (0%) 8 (23,5%) 0 (0%) 34 (100%) 0 (0%) 

 

Verifica-se pela Tabela 64 e pelas análises individuais de cada artefato, relacionando os 

resultados encontrados na presente pesquisa com o referencial teórico, que independente do 

estágio do ciclo de vida o fluxo de caixa é um artefato essencial para qualquer porte de 

empresa. 

4.4.14. Informações adicionais sobre as PMEs respondentes 

A partir dos questionários respondidos pelas PMEs, algumas informações adicionais, que não 

estão entre os objetivos da presente dissertação, merecem ser destacadas. 

 

- Nenhuma das PMEs respondentes utiliza menos do que 5 dos artefatos de Contabilidade 

Gerencial pesquisados e a empresa que mais utiliza os artefatos o faz com a utilização de 10.  
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- Seis é o número de artefatos utilizados de maior recorrência entre as PMEs respondentes, ou 

seja, a maioria das PMEs utilizam pelo menos seis dos doze artefatos selecionados. 

 

- 91,2% das empresas utilizam de 6 a 9 artefatos de Contabilidade Gerencial. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. Conclusões 

A presente dissertação foi norteada pela seguinte questão de pesquisa: “Há relação entre o 

estágio de ciclo de vida organizacional em que se encontram as 250 PMEs que mais 

cresceram no Brasil entre 2008-2010 e os artefatos de Contabilidade Gerencial por elas 

adotados?”, conforme demonstrado, a resposta para a questão é sim para quatro artefatos e 

não para os outros oito artefatos escolhidos, para as PMEs respondentes. 

 

O objetivo geral desta dissertação foi investigar a relação existente entre o estágio do ciclo de 

vida organizacional e os artefatos de Contabilidade Gerencial adotados pelas 250 PMEs que 

mais cresceram no Brasil entre 2008-2010. Após a apuração dos resultados, os dados foram 

analisados com fundamento na teoria do ciclo de vida organizacional. Os estágios do ciclo de 

vida organizacional das empresas pesquisadas foram identificados e classificados por meio da 

escala empírica proposta por Lester, Parnell e Carraher, 2003. 

 

O instrumento de coleta de dados aplicado nesta pesquisa foi um questionário composto por 

cinco escalas, constituídas por cinco constructos e quatro variáveis. As quatro variáveis 

refletem cada um dos estágios do ciclo de vida, de maneira que ficou caracterizado o modelo 

de cinco estágios, com a finalidade de identificar os seguintes estágios do ciclo de vida 

organizacional: (a) estágio um: nascimento; (b) estágio dois: crescimento; (c) estágio três: 

maturidade; (d) estágio quatro: renovação; e (e) estágio cinco: declínio. Para verificar a 

utilização dos artefatos de Contabilidade Gerencial pelas empresas pesquisadas foi aplicada 

uma escala constituída com o constructo para identificar cada um dos doze artefatos de 

Contabilidade Gerencial. 

 

A relação entre os estágios do ciclo de vida organizacional e os artefatos de Contabilidade 

Gerencial utilizados pelas PMEs que mais cresceram no Brasil entre 2008-2010 foi verificada 

com a aplicação do teste de hipótese de independência Qui-Quadrado, para cada um dos doze 

artefatos pesquisados. 
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Em relação às hipóteses de pesquisa verificou-se que para custeio baseado em atividades, 

custeio variável, custo padrão e planejamento estratégico há relação entre o estágio do ciclo 

de vida e a utilização, ou não, do artefato de Contabilidade Gerencial. Portanto com base nos 

achados pode-se inferir que o custeio baseado em atividades se encaixa mais adequadamente 

em empresas que foram classificadas no estágio denominado crescimento, assim como o 

planejamento estratégico. Já para os artefatos custeio variável e custo padrão verifica-se com 

base nos achados que empresas no estágio de nascimento estão mais aptas a implementarem 

estes artefatos.  

 

Já para custeio por absorção, valor presente, retorno sobre o investimento, orçamento, 

benchmarking, economic value added (EVA©), balanced scorecard (BSC) e fluxo de caixa 

percebe-se, pelas PMEs respondentes, que não há relação entre a utilização, ou não, do 

artefato de Contabilidade Gerencial. Assim, com base nos achados não é possível sugerir em 

que estágio do ciclo de vida o artefato deve ser implementado esperando-se com isto uma 

melhora nos resultados obtidos pelo artefato. 

 

Concluindo pode-se induzir que o fluxo de caixa é um artefato que pode ser utilizado por 

todas as PMEs, independente do seu estágio do ciclo de vida. Que o custo padrão deve ser 

utilizado primordialmente por PMEs nos primeiros anos de atividades partindo-se para um 

método de custeio mais complexo com o passar dos anos como, por exemplo, o custeio 

baseado em atividades. 

 

Verifica-se que, ao final, a questão geral de pesquisa foi respondida, e os objetivos − geral e 

específicos − foram respondidos, assim como as hipóteses foram estatisticamente tratadas 

para cada um dos artefatos. 

5.2. Recomendações de pesquisas futuras 

A presente dissertação apresenta uma indicação de que as afirmações de diversos autores, 

quanto ao descompasso entre o desenvolvimento da teoria e a utilização de artefatos de 

Contabilidade Gerencial para PMEs podem estar defasadas. Algumas recomendações para 

futuras pesquisas podem ser indicadas. 
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A primeira indicação é a da ampliação da amostra para mais PMEs brasileiras, focando por 

estado, região ou setor de atividades; sendo assim, é possível obter mais evidências a respeito 

da utilização de artefatos de Contabilidade Gerencial em PMEs. 

 

Outra oportunidade para futuras pesquisas está na verificação da existência de relacionamento 

entre regiões demográficas do Brasil e a utilização dos artefatos de Contabilidade Gerencial 

em PMEs. 

 

Ainda outra oportunidade, pode ser a verificação da existência de relacionamento entre nível 

de instrução dos gestores das PMEs e a utilização dos artefatos de Contabilidade Gerencial, 

bem como se verificar se PMEs que não possuem mais o controle restrito dos fundadores 

possuem maior nível de utilização de artefatos de Contabilidade Gerencial do que PMEs que 

ainda possuem a figura do dono como principal figura. 

 

Por fim, verifica-se espaço para buscar a relação entre o ciclo de vida e a utilização de 

artefatos de Contabilidade Gerencial utilizando-se a idade da empresa como um parâmetro. 

 

Isto pode ser um fator de importância para se resgatar a relevância perdida da Contabilidade 

Gerencial, segundo Jonhson e Kaplan (1987).  

 

Adicionalmente, verifica-se que as pesquisas acadêmicas, que abordam o ciclo de vida 

organizacional, necessitam de modelo que seja possível caracterizar e identificar os estágios; 

neste contexto, e diante da grande variedade de modelos disponíveis, normativos ou 

empíricos, esta pesquisa utilizou o modelo que foi desenvolvido por Lester, Parnell e Carraher 

(2003). Por conseguinte, sugere-se que as futuras pesquisas façam uso desse modelo, com a 

finalidade de validar a escala e aprimorá-lo, bem como, utilizar o modelo juntamente com 

outros, no sentido de comparar os resultados e verificar qual o modelo melhor explica as 

mudanças ocorridas nas organizações, identificando os pontos fortes e pontos fracos de cada 

um. 

 

Sugere-se ainda que, nas futuras pesquisas se possa aplicar tanto a abordagem com 

perspectiva cross-sectional, como longitudinal, no sentido de verificar a complexidade de 

caracterização e identificação das fases do ciclo de vida organizacional. Do mesmo modo, que 

os estágios do ciclo de vida da organização possam ser classificados na percepção de mais de 



106 
 

 

um gestor como, por exemplo, uma equipe de gestores. Além da identificação e classificação 

das fases organizacionais, os pesquisadores podem fazer associações entre os estágios do ciclo 

de vida organizacional e outros instrumentos de gestão e, também, combinações com outros 

elementos gerenciais como: o ambiente, as estratégias, o sistema de controle gerencial, os 

modelos de gestão e a cultura organizacional. 

5.3. Limitações 

A primeira limitação se refere ao porte das empresas da amostra da pesquisa, pois há relatos 

indicando certa dificuldade de obtenção de dados neste porte de empresas.  

 

A segunda limitação é relativa à identificação do ciclo de vida organizacional das empresas, 

que foi realizada por técnica estatística descritiva, observando-se a média das respostas 

obtidas. 

 

A terceira limitação foi a quantidade de elementos da amostra, no presente caso, 37 

ocorrências, quantidade considerada suficiente para a aplicação do teste escolhido (Qui-

Quadrado), porém, limitante quanto à possibilidade de observações mais complexas e 

necessitando maior cuidado quanto a generalizações e inferências. 

 

Outra limitação desta pesquisa se referiu à coleta de dados para identificar os artefatos de 

Contabilidade Gerencial utilizados pelas PMEs pesquisadas. De forma que, para realizar tal 

coleta de dados, foi elaborada uma escala composta por constructos que caracterizavam os 

referidos artefatos de Contabilidade Gerencial. Neste caso, os respondentes, a partir do 

conhecimento dessas características, respondiam se aquele artefato de Contabilidade 

Gerencial era utilizado ou não pela PME. Assim, o resultado da pesquisa, em relação ao uso 

ou não dos artefatos de Contabilidade Gerencial pelos gestores, ficou limitado ao 

entendimento dos enunciados dos constructos pelos respondentes. 
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Há quantos anos está na empresa:  
Há quantos anos atua na mesma função:  
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117 

 

 

BLOCO 2 – Estrutura da empresa 

Quantidade de 
Funcionários: 

(    ) 0-19 (    ) 20-99 (    ) 100-499 (    ) acima de 500 

Regime Tributário: (    ) Simples Nacional (    ) Lucro Presumido (    ) Lucro Real 

Receita Bruta Anual: 

(    ) Até R$ 240.000,00   (    ) De R$ 240.000,01 até R$ 
2.400.000,00 
(    ) De R$ 2.400.000,01 até R$ 48.000.000,00 
(    ) Acima de R$ 48.000.000,00 

 

BLOCO 3 – Indicadores para identificação do estágio do ciclo de vida 

Para cada afirmação assinale apenas 1 alternativa de 1 a 5 de acordo com a escala a seguir:      

(1) Discordo totalmente / (2) Discordo parcialmente / (3) Indiferente / (4) Concordo 

parcialmente / (5) Concordo totalmente 

1 2 3 4 5 

Nossa organização é pequena em tamanho, quando comparada com nossos 
concorrentes. 

     

Como empresa, somos maiores do que a maioria dos nossos concorrentes, mas não tão 
grandes como deveríamos ser. 

     

Somos uma organização com diretores e acionistas.      
O poder decisório da organização está nas mãos do fundador da empresa.      
O poder decisório da organização é dividido entre muitos donos e investidores.      
O poder decisório da organização está nas mãos de um grande número de acionistas.      
A estrutura organizacional da empresa pode ser considerada simples.      
A estrutura organizacional da empresa está baseada na visão departamental e funcional.      
A estrutura organizacional da empresa é formalizada.      
A estrutura organizacional da empresa é divisional ou matricial com sofisticado 
sistema de controle. 

     

A estrutura organizacional da empresa é centralizada com poucos sistemas de controle.      
Na organização temos várias especializações (contadores, engenheiros etc.) e, com 
isso, nos tornamos diferenciados. 

     

O processamento de informações na empresa pode ser descrito como simples, no estilo 
"boca a boca". 

     

O processamento das informações pode ser descrito como monitorador de desempenho 
e facilitador de comunicação entre os departamentos. 

     

O processamento de informações é sofisticado e necessário para a produção eficiente e 
para atingir os resultados requeridos. 

     

O processamento de informações é muito complexo e utilizado na coordenação de 
diversas atividades para melhor servir aos mercados. 

     

O processamento de informações não é muito sofisticado.      
O processamento de informações é utilizado de maneira não plena.      
O processo decisório é centralizado na alta administração e considerado não muito 
complexo. 

     

A maioria das decisões da empresa é tomada por grupos de gestores de nível 
intermediário que utilizam alguma sistemática que ainda é bem superficial. 
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BLOCO 4 – Artefatos de Contabilidade Gerencial 

Para cada afirmação assinale apenas 1 alternativa de 1 a 5 de acordo com a escala a seguir: 

(1) Discordo totalmente / (2) Discordo parcialmente / (3) Indiferente / (4) Concordo 

parcialmente / (5) Concordo totalmente 

1 2 3 4 5 

A sua empresa quando apura o custo da mercadoria vendida ou produzida, ou o custo do serviço 
prestado, soma os custos diretos e indiretos, fixos e variáveis incorridos no período de apuração.      

A sua empresa gerencia os custos por meio de atividades, encontrando bases que representam as 
relações entre os custos das atividades e os objetivos dos custos, como produtos, processos e 
ordens, pois compreende que atividades consomem os recursos e os bens e serviços consomem 
atividades. 

     

A sua empresa quando apura o custo da mercadoria vendida ou produzida, ou o custo do serviço 
prestado, soma apenas os custos variáveis (matéria-prima, por exemplo) incorridos no período 
de apuração. 

     

A sua empresa possui um padrão de comportamento para os custos, ou seja, fixa quais são os 
montantes esperados no final do período de apuração e compara com os custos reais.      

A sua empresa, quando realiza investimentos de longo prazo, costuma levar em consideração 
que o dinheiro tem valor ao longo do tempo e calcula quanto os futuros pagamentos somados a 
um custo inicial estariam valendo atualmente. 

     

A sua empresa mede o seu desempenho utilizando a relação entre o lucro e o investimento.      

A sua empresa, sistematicamente, realiza comparação dos processos e dos resultados (preços, 
por exemplo) com empresas do mesmo setor de atividade, buscando criar novos padrões e/ou 
melhorar o resultado da empresa. 

     

A sua empresa utiliza a medida de desempenho tendo por base o lucro residual (lucro 
operacional líquido reduzido do custo do capital - custo de oportunidade) nos moldes do 
instrumento EVA©. 

     

A sua empresa elabora um instrumento formal, de longo prazo, no qual se apresentam a missão, 
a visão e as estratégias organizacionais, estabelecendo os objetivos e as políticas, verificando as 
ameaças e as oportunidades, os pontos fortes e os pontos fracos e direcionando os rumos da 
organização. 

     

A sua empresa, anualmente, elabora um plano formal para expressar quantitativamente o plano 
de ação da organização.      

A sua empresa monitora a execução da estratégia de forma balanceada, utilizando indicadores 
de desempenho – financeiros e não financeiros - com base em quatro perspectivas: financeira, 
cliente, processos internos, e aprendizado e crescimento.    

     

A sua empresa utiliza o demonstrativo de fluxo de caixa e/ou o fluxo de caixa projetado no 
processo decisório.      

 


