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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar indicadores financeiros e não financeiros para 

conseguir números que pudessem indicar os resultados de pequenas empresas. Para atingir 

esse objetivo foram analisados balanços de pequenas empresas, cujo faturamento ficou entre 

360mil e 4,8 milhões, classificação do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) para 

pequenos negócios. Assim, foram estabelecidos os seguintes indicadores: Crescimento de 

vendas; Resultados operacionais; Desempenho financeiro e Análise de caixa. E não 

financeiros: Endividamento; Cumprimento de prazos e Conhecimento do Negócio.  

Estabelecida a metodologia de fórmulas e análises dos indicadores, o resultado de 

pequenas empresas indica tendência de resultado positivo para maioria dos indicadores. No 

crescimento de vendas não há uma consistência dos resultados do crescimento em vendas, 

pois em 2018 o resultado foi positivo em 33% e 2019 em 15%, considerando a média em 

geral. No desempenho financeiro considerando: Margem Líquida, a média foi de 27% sendo 

que, para a Taxa de Retorno sobre Investimento, mais da metade dos balanços apresentam 

giro acima de 1, portanto geraram resultados positivos para os negócios. Quanto a Taxa de 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (TRPL) também indica um resultado positivo de 34% em 

média. E somente na Análise de Caixa teve um resultado negativo sobre a falta de caixa 

mínimo para operacionalização da empresa, e confrontando com o Cumprimento de prazo 

indica que as empresas têm liquidez corrente para pagamento de contas de curto prazo, mas a 

liquidez imediata indica que não tem caixa para operacionalizar o que pode dificultar o 

crescimento ou mesmo a manutenção do negócio. O Endividamento indica baixo 

endividamento com terceiros e concentrado no curto prazo, podendo ocasionar falta de fôlego 

financeiro para as empresas. 

Para enriquecimento da pesquisa, sobre Conhecimento do Negócio, foi elaborado o 

Índice de Conhecimento do Negócio (ICN), que composto de quatro indicadores: Margem 



 
 

Operacional, TRPL, Análise de caixa e Endividamento, com pesos respectivos, indicaram 

uma tendência de conhecimento Moderado dos pequenos empresários sobre o negócio que 

administram. Finalmente esses resultados são relevantes, pois demonstram quanto é 

necessário estimular, fomentar e orientar pequenos empresários para que consigam a 

expansão dos negócios assim como a sustentabilidade dos mesmos no mercado. 

 

 

Palavras-chave: Pequenas Empresas. Resultados. Indicadores financeiros 

ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze financial and non-financial indicators to 

obtain numbers that could indicate the results of small companies. Given the scarcity of 

research on the results of these companies, in order to achieve this objective, balance sheets of 

small companies were analyzed, whose turnover was between 360 thousand and 4.8 million, 

classified by the National Development Bank (BNDES) for small businesses. Thus, the 

following indicators were established: Sales growth; Operational results; Financial 

performance and cash analysis. And non-financial: Indebtedness; Compliance with deadlines 

and Business Knowledge. 

 Having established the methodology for the formulation and analysis of the 

indicators, the result of small companies indicates a positive result trend for most indicators. 

In sales growth there is no consistency in the results of sales growth, as in 2018 the result was 

positive in 33% and 2019 in 15%, considering the average in general. In the financial 

performance considering: Net Margin the average was 27% and, for the Rate of Return on 

Investment, more than half of the balance sheets turn over 1, thus generating positive results 

for the business. The Rate of Return on Equity (TRPL) also indicates a positive result of 34% 

on average. And only in the Cash Analysis did it have a negative result on the lack of 

minimum cash for operationalization of the company, and confronting with the Term 

compliance indicates that the companies have current liquidity for payment of short-term 

bills, but the immediate liquidity indicates that there is no it has cash to operate which can 

hinder the growth or even the maintenance of the business. Indebtedness indicates low 

indebtedness with third parties and concentrated in the short term, which can cause a lack of 

financial breath for companies. 

 To enrich the research, on Business Knowledge, the Business Knowledge Index (ICN) 

was prepared, which is composed of four indicators: Operating Margin, TRPL, Cash Analysis 



 
 

and Indebtedness, with respective weights, indicated a trend of Moderate knowledge of small 

business owners about the business they run. Finally, these results are relevant, as they 

demonstrate how much it is necessary to stimulate, encourage and guide small entrepreneurs 

so that they can achieve business expansion as well as their sustainability in the market. 

 

Keywords: Small Business. Results. Financial indicators 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Percentual dos empreendedores iniciais¹ - Brasil 2019 .......................................... 59 
Tabela 2 - Pontos de referência para estabelecimento dos índices de avaliação. ..................... 64 
Tabela 3 - Tabela para definição do IMO. .................................................................................. 66 
Tabela 4 - Tabela para definição do ITRPL. ................................................................................ 67 
Tabela 5 - Tabela para definição do IAC. ................................................................................... 68 
Tabela 6 - Tabela para definição do IE. .................................................................................... 68 
Tabela 7 - Classificação qualitativa do ICN ............................................................................... 69 
Tabela 8 - Resultados do ICN obtidos a partir das Equações ..................................................... 69 
Tabela 9-  Comparação entre os resultados do ICN. .................................................................. 70 
Tabela 10 – Classificação dos valores do CFV ........................................................................ 74 
Tabela 11 – Resultado de Crescimento em vendas .................................................................. 75 
Tabela 12 - Resultado de Margem Líquida por empresa.......................................................... 79 
Tabela 13 – Desempenho Financeiro ....................................................................................... 81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Faturamento X Preço de Venda ............................................................................... 32 
Figura 2 - Equilíbrio dos Custos ............................................................................................... 39 
Figura 3 - Gestão Econômica X Gestão Financeira ................................................................. 43 
Figura 4 - Representação gráfica da análise dos índices de avaliação. .................................... 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Taxa de sobrevivência/mortalidade de empresas ................................................................ 31 
Gráfico 2 - PIB dos Pequenos Negócios no Brasil ................................................................................ 33 
Gráfico 3 – Pedidos de Empréstimos .................................................................................................... 51 
Gráfico 4 – Equação 1 da Margem Operacional ................................................................................... 64 
Gráfico 5 - Equação 2 da TRPL ............................................................................................................ 64 
Gráfico 6 – Equação 3 da Análise de Caixa .......................................................................................... 65 
Gráfico 7 - Equação 4 do Endividamento ............................................................................................. 65 
Gráfico 8 - Representação gráfica da relação entre os resultados do ICN. ............................................. 71 
Gráfico 9 – Resultado do Crescimento de vendas ................................................................................. 75 
Gráfico 10 – Dispersão da Média para Margem Operacional ............................................................... 76 
Gráfico 11 – Resultado da Margem Operacional .................................................................................. 77 
Gráfico 12 - Dispersão da Média para Margem Líquida ....................................................................... 77 
Gráfico 13 – Resultado da Margem Líquida ......................................................................................... 78 
Gráfico 14 – Resultado de Margem Líquida ......................................................................................... 79 
Gráfico 15 - Dispersão da Média para Taxa de Retorno sobre Investimento ........................................ 80 
Gráfico 16 - Resultado da Taxa de Retorno sobre Investimento........................................................... 81 
Gráfico 17 – Giro do Ativo ................................................................................................................... 82 
Gráfico 18 - Dispersão da Média para TRPL......................................................................................... 83 
Gráfico 19 – Resultado da Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido ............................................ 83 
Gráfico 20 - Dispersão da Média para TRPL ........................................................................................ 84 
Gráfico 21 – Resultado da Análise de Caixa ......................................................................................... 84 
Gráfico 22 - Dispersão da Média para EG ............................................................................................ 85 
Gráfico 23 – Resultado do Endividamento Geral ................................................................................. 86 
Gráfico 24 – Endividamento Geral por empresa ................................................................................... 87 
Gráfico 25 - Dispersão da Média para Composição do Endividamento ............................................... 87 
Gráfico 26 – Resultado da Composição do Endividamento .................................................................. 88 
Gráfico 27 - Dispersão da Média para Liquidez Corrente .................................................................... 89 
Gráfico 28 – Resultado da Liquidez Corrente ....................................................................................... 90 
Gráfico 29 - Dispersão da Média para Liquidez Imediata .................................................................... 90 
Gráfico 30 – Resultado para Liquidez Imediata .................................................................................... 91 



 
 

Gráfico 31 - Dispersão da Média para Conhecimento do Negócio ....................................................... 92 
Gráfico 32 – Resultado para Conhecimento do Negócio ...................................................................... 93 
Gráfico 33 – Resultado para conhecimento do Negócio ....................................................................... 93 
 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Dado de Países ....................................................................................................... 19 
Quadro 2 – Retrospecto Histórico ............................................................................................ 24 
Quadro 3 - Definição de Receita Bruta .................................................................................... 25 
Quadro 4 - Medidas de desempenho: Haase ............................................................................ 27 
Quadro 5 - Medidas de desempenho: Branco ........................................................................... 28 
Quadro 6 - Medidas de desempenho: Armitage ....................................................................... 29 
Quadro 7 - Indicadores Financeiros e não Financeiros ............................................................ 30 
Quadro 8 - Exemplo de vendas ................................................................................................ 38 
Quadro 9 - Estruturas de baixo risco ........................................................................................ 54 
Quadro 10 - Empreendedorismo por oportunidade X necessidade .......................................... 58 
Quadro 11 - Balanços Patrimoniais por cidades do Pará ......................................................... 73 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AC – Ativo Circulante  

AH – Análise Horizontal 

AT – Ativo Circulante 

AV – Análise Vertical 

BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento 

BSC – Balanced Scorecard 

CCL – Capital Circulante Líquido 

CDT – Custos e Despesas Totais 

CE – Composição do Endividamento 

CF – Ciclo Financeiro 

CFV – Coeficiente de Variação 

CL – Compras líquidas,  

CMO – Caixa Mínimo Operacional 

CMV – Custo das Mercadorias Vendidas 

CMV – Custo das Mercadorias Vendidas 

CO – Ciclo Operacional 

CPA – Custo da Produção Acabada no Período 

CPV – Custo dos Produtos Vendidos 



 
 

CPV – Custo dos Produtos Vendidos 

CSP – Custo dos Serviços Prestados 

CSSL – Contribuição Social Sobre o Lucro.  

CV – Custos Variáveis 

DP – Desvio Padrão 

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 

DTA – Desembolsos Totais Anual 

DV – Despesas Variáveis 

EDITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

EF – Custo das mercadorias existentes em estoque no final do período. 

EFPA – Estoque Final de Produtos Acabados. 

EG – Endividamento Geral 

EI – Custo das mercadorias que estavam em estoque no início do período 

EIPA –  Estoque inicial de Produtos Acabados 

EPP – Empresa de Pequeno Porte 

GC – Giro de Caixa 

GEM – Entrepreneurship Monitor  

IAC – Índice de Análise de Caixa 

ICN – Índice de Conhecimento do Negócio 

IE – Índice de Endividamento 

IR – Imposto de renda  

ITRPL – Índice da Taxa de Retorno do Patrimônio Líquido 

LAJIDA – Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização 

LC – Liquidez Corrente  

LG – Liquidez Geral  

LI – Liquidez Imediata  

LS – Liquidez Seca  

MC – Margem de Contribuição 

MO – Margem Operacional 



 
 

MPE`S – Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte 

NIG – Necessidade de Investimento em Giro 

PC – Passivo Circulante  

PC – Passivo Circulante 

PE – Ponto de Equilíbrio 

PELP – Passivo Exigível de Longo Prazo 

PIB – Produto Interno Bruto 

PMC – Prazo Médio de Compras 

PME – Pequenas e Médias empresas 

PME – Prazo Médio de Estoque 

PMP – Prazo Médio de Pagamento 

PMR – Prazo Médio de Recebimento 

PNC – Passivo Não Circulante 

PV – Preço de Vendas 

RLP – Realizável de Longo Prazo  

ROI – Return on Investiment  

RT – Receitas Totais 

SD – Saldo Disponível 

SEBRAE – Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas 

TRI – Taxa de Retorno sobre o Investimento  

TRPL – Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 18 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA ...................................................................................................... 20 

1.2 OBJETIVO PRINCIPAL .............................................................................................................. 20 

1.2.1 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS ............................................................................................... 20 

1.3 JUSTIFICATIVA .......................................................................................................................... 21 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO .................................................................................................... 21 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO ...................................................................................................... 21 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................................................... 22 

2.1 IDENTIFICAÇÂO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS ................................................... 23 

2.2 CONCEITUAÇÃO DE RESULTADOS COMO MEDIDAS DE DESEMPENHO .................... 25 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE DESEMPENHO ............................................................. 26 

2.4 INDICADORES DE DESEMPENHO DE PEQUENAS EMPRESAS ........................................ 29 

2.4.1 CRESCIMENTO DE VENDAS ................................................................................................... 31 

2.4.2 RESULTADOS OPERACIONAIS ............................................................................................... 34 

2.4.2.1 CUSTOS OPERACIONAIS: ........................................................................................................ 35 

2.4.2.2 DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS ............................................................................................. 37 

2.4.2.3 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO................................................................................................ 37 

2.4.2.4 PONTO DE EQUILÍBRIO ........................................................................................................... 39 

2.4.3 DESEMPENHO FINANCEIRO ................................................................................................... 41 

2.4.3.1 MARGEM LÍQUIDA ................................................................................................................... 41 

2.4.3.2 TAXA DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO ..................................................................... 41 

2.4.3.3 TAXA DE RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL) ....................................... 42 

2.4.4 ANÁLISE DE CAIXA .................................................................................................................. 42 

2.4.4.1 INDICADORES DE PRAZO MÉDIO OU ÍNDICE DE ATIVIDADE ....................................... 44 



 
 

2.4.4.2 CAIXA MÍNIMO .......................................................................................................................... 47 

2.4.5 ENDIVIDAMENTO ..................................................................................................................... 49 

2.4.5.1 ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) .............................................................................................. 49 

2.4.5.2 COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (CE) ........................................................................... 50 

2.4.6 CUMPRIMENTO DE PRAZOS ................................................................................................... 52 

2.4.6.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ OU SOLVÊNCIA .................................................................... 54 

2.4.7 CONHECIMENTO DO NEGÓCIO ............................................................................................. 57 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA ............................................................................................... 61 

3.1 ÍNDICE DE CONHECIMENTO DO NEGÓCIO - ICN .............................................................. 63 

3.2         ANALÍSE DOS RESULTADOS POR ESTATÍSTICA BÁSICA ............................................... 71 

3.3 LIMITAÇÕES ............................................................................................................................... 72 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................................................. 74 

4.1 RESULTADO DO CRESCIMENTO DE VENDAS .................................................................... 74 

4.2 RESULTADOS OPERACIONAIS ............................................................................................... 76 

4.3 RESULTADOS PARA DESEMPENHO FINANCEIRO ............................................................. 77 

4.3.1 MARGEM LÍQUIDA ................................................................................................................... 77 

4.3.2 TAXA DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO (TRI) ........................................................... 80 

4.3.3 TAXA DE RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL) ....................................... 82 

4.4 RESULTADO DA ANÁLISE DE CAIXA................................................................................... 84 

4.5 RESULTADO DO ENDIVIDAMENTO ...................................................................................... 85 

4.5.1 ENDIVIDAMENTO GERAL ....................................................................................................... 85 

4.5.2 COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (CE) ........................................................................... 87 

4.6 RESULTADO DO CUMPRIMENTO DE PRAZOS.................................................................... 89 

4.6.1 LIQUIDEZ CORRENTE (LC) ..................................................................................................... 89 

4.6.2 LIQUIDEZ IMEDIATA (LI) ........................................................................................................ 90 

4.7 RESULTADO DO CONHECIMENTO DO NEGÓCIO. ............................................................. 91 

5 CONCLUSÃO .............................................................................................................................. 94 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................................................... 96 

APÊNDICE A - BALANÇOS PATRIMONIAIS POR EMPRESA ........................................................ 100 

 

 

 



18 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

No mundo competitivo atual, o sucesso de uma nação, empresa ou indivíduo está 

estreitamente ligado à vantagem competitiva dos mesmos. A velocidade das informações, a 

globalização, enfim, a chamada “Era do Conhecimento”, têm colocado a vantagem 

competitiva não mais como um adicional positivo para aqueles que querem crescer no 

mercado, mas sim como algo indispensável para a própria sobrevivência num mundo cada vez 

mais exigente e em constante transformação. Segundo Pina e Cunha (2010, p.32) Michael 

Porter (1989), liderou o discurso da competitividade, que passa ser referência para todas as 

áreas da gestão, onde as organizações em geral passaram a ser a estar submetidas à lógica da 

vantagem competitiva. Sendo assim, Pequenas e Médias Empresas (PME) também são 

organizações que estão em ambientes incertos e necessitam de atividades organizacionais que 

visem a competitividade para a permanência das mesmas no mercado.  

Segundo, Turner, Ledwith e Kelly (2010, p. 744) as PME dão uma contribuição 

fundamental para a economia em termos de emprego, inovação e crescimento. Para a 

Comissão Européia (2015) são a espinha dorsal do setor privado em todo o mundo. Essas 

empresas têm também objetivos sociais ao contribuir para criação de empregos (HILL, 2001; 

WALSH E LIPINSKI, 2009). Dados de PME, no Quadro 1, indicam que em países 

desenvolvidos como da Comissão Européia, Canadá, Austrália e Portugal, Pequenas e Médias 

empresas são responsáveis em média por 99% das empresas desses países, sendo que no 

Brasil, segundo o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) esse percentual 

é de 99%, mesmo percentual de empresas de países desenvolvidos. Esses dados demonstram a 

importância das PME, tanto para países desenvolvidos como em desenvolvimento nesse caso 

o Brasil. Também que em média os países desenvolvidos têm nas PME, em torno de 70% de 

empregos formais e 56,3% do PIB, ou no caso de Portugal 57,9% do volume de negócios 

conforme Haase (2016). Em relação ao Brasil o percentual de empregos formais é de 54% e 

27% do PIB segundo o SEBRAE. Então o estudo de Pequenas Empresas e seus Resultados é 

uma pesquisa para se obter dados dessas empresas em virtude tanto de resultados financeiros 

e não financeiros, envolvendo critérios de análise de métricas que sirvam de parâmetro de 

ganhos de pequenas empresas. 
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Quadro 1 - Dado de Países 

Países 
% 
PME 

% 
Empregos %PIB Fonte   

Comissão Européia (2015) 99,0% 72,0%   Branco 2019   

Canadá  98,0% 64,0% 54,0% Armitage 2016   

Austrália  99,3% 70,0% 57,0% Armitage 2016   

Portugal (INE, 2010) 99,7% 72,5% 57,9% Haase 2016 
* volume de 

negócios 

Média 99,0% 69,6% 56,3%     

            
Brasil  99% 54,0% 27,0% Sebrae (2016)   

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Dada a escassez de pesquisas sobre o resultado de pequenas empresas, o objetivo foi 

analisar indicadores financeiros e não financeiros para conseguir números que pudessem 

indicar os resultados dessas empresas.  Nesse trabalho primeiramente são apresentados o 

problema da pesquisa e os objetivos, junto com a justificativa e delimitação do estudo. No 

Referencial Teórico são identificadas Pequenas e Médias Empresas, cuja pesquisa será sobre 

resultado de Pequenas Empresas. Em seguida a conceituação sobre Resultados como medidas 

de desempenho, identificação das Medidas de Desempenho com base em Haase (2016); 

Armitage (2016) e Branco (2019), onde foram assinalados os indicadores de desempenho para 

pequenas empresas, a saber, Financeiros: Crescimento de vendas, Resultados Operacionais, 

Desempenho Financeiro, Análise de Caixa e não Financeiros: Endividamento, Cumprimento 

de prazos e Conhecimento do Negócio.  

Em seguida, será apresentada a metodologia, envolvendo detalhes sobre a amostra, a 

coleta, fórmulas que serão aplicadas e limitações da pesquisa cuja maior dificuldade foi 

conseguir os balanços de pequenas empresas. Então, uma legislação que alterasse a exceção 

de não atingir o pequeno empresário, poderia proporcionar uma profissionalização maior dos 

pequenos negócios incentivando seu crescimento e visibilidade no mercado. Por fim, os 

resultados do estudo serão apresentados, contendo as estatísticas descritivas demonstrando 

quais os resultados das pequenas empresas.  

Assim, a pesquisa de Pequenas Empresas e seus Resultados, contribuiu para aumentar 

o conhecimento sobre percentuais de resultados financeiros e não financeiros de pequenas 

empresas, com resultados numéricos, que possam auxiliar para o enriquecimento desses 

negócios que são muito importantes para a economia do Brasil e do mundo. 
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

O problema surgiu da necessidade de um estudo para avaliar os resultados das 

pequenas empresas tendo por base métricas financeiras e não financeiras. Entendendo quais 

resultados as pequenas empresas apresentam pela grande importância das mesmas no mercado 

empresarial.  Para Antonik (2004) as PME devem ter informações que possam alicerçar suas 

decisões, que possam estar devidamente guardadas, demonstradas e mapeadas em sistemas 

integrados que tenham a visão da gestão do negócio. 

Neste contexto, a pergunta que será respondida durante esta pesquisa é:  

Quais resultados financeiros e não financeiros são apresentados pelas pequenas 

empresas? 

1.2 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

É objetivo dessa pesquisa, identificar os resultados das pequenas empresas através do 

desempenho do negócio com base na Teoria da Organização e Gestão, aplicando a 

perspectiva baseada em recursos (PENROSE, 1950; WERNERFELT, 1984), que analisam 

como os recursos internos controlados pela própria empresa contribuem para as vantagens 

competitivas do negócio. Com base nesse objetivo e com dados de pequenas empresas, 

identificar que resultados conseguem alcançar pela grande importância das mesmas no 

mercado empresarial.  

Assim, o presente trabalho tem por objetivo final:  

Identificar que resultados financeiros e não financeiros são apresentados pelas 

pequenas empresas no Estado do Pará. 

1.2.1 Objetivos intermediários 
 

i. Identificar os resultados das pequenas empresas através do desempenho do 

negócio com base na Teoria da Organização e Gestão, aplicando a 

perspectiva baseada em recursos.  

ii. Identificar percentual de resultados Financeiros e não financeiros. 

iii. Avaliação de Resultados: Levantamento comparativo de resultados. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Torna-se importante a pesquisa, uma vez que, ambição maior é tentar encontrar 

percentuais de resultados financeiros e não financeiros de pequenas empresas, para que, ao ter 

dados que identifiquem os resultados dessas empresas numericamente, possamos contribuir 

para os estudos de Pequenas Empresas e seus Resultados.  

Este estudo dará ênfase aos resultados encontrados ao fazer um comparativo de dados, 

analisando percentual de indicadores financeiros e não financeiros de pequenas empresas do 

Estado do Pará. 

1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo é delimitado da seguinte forma:  

O estudo cujo tema é: Pequenas Empresas e seus resultados terão foco em Pequenas 

Empresas no Estado  (Pará) , independente do setor de atividade e cujos balanços patrimoniais 

nos anos de 2017, 2018 e 2019 foram apresentados para avaliação de resultados. Limita-se 

este estudo aos critérios apresentados nas bibliografias utilizadas e aos dados extraídos da 

pesquisa abordada. 

 

1.5  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Dados de Pequenas e Médias empresas demonstram a importância das mesmas, tanto para 

países desenvolvidos como em desenvolvimento nesse caso o Brasil. Segundo, Turner, 

Ledwith e Kelly (2010, p. 744) as PME dão uma contribuição fundamental para a economia 

em termos de emprego, inovação e crescimento. Para a Comissão Européia (2015) são a 

espinha dorsal do setor privado em todo o mundo. No Brasil, são responsáveis em média por 

99% da totalidade de empresas no País, segundo o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), mesmo percentual de empresas de países desenvolvidos. E o percentual 

de empregos formais é de 54% e 27% do PIB no Brasil. Dada a escassez de pesquisas sobre o 

resultado de pequenas empresas, em virtude da não obrigatoriedade de divulgação de balanços 

patrimoniais dessas empresas, a obtenção de resultados numericamente trará contribuições 

relevantes aos estudos de pequenas empresas, colaborando assim para a permanência das 

mesmas no mercado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Parte essencial da missão de qualquer comunidade científica é a construção de teorias, 

ou seja, a identificação de fenômenos relevantes e a busca de explicações sobre porque 

ocorrem, como ocorrem e quais são suas conseqüências (BERTERO, 2013, p. 14 apud VEN, 

1989; WHETTEN, 2003). A administração trata dos estudos organizacionais, em relação à 

riqueza, ao ser humano e em como a empresa atua. Se tiver produtos e serviços ofertados, é 

necessário que haja uma organização que os administre para o mercado e as pessoas. Essas 

organizações precisam de “inteligência diretiva”, que Damke (2010, p. 143) denominou de 

administrativa, pelo valor científico e social. No que tange à administração, ela pode ser 

considerada uma ciência social (WHITLEY, 1977), isto que seu objeto de estudo se constitui 

de fenômeno de ordem social, ou seja, do estudo e da melhoria da coordenação e do controle 

de atividades humanas associadas. (DAMKE, 2010, p.131).  

Pina e Cunha (2010, p.21) usando a terminologia de Drucker (1993) enfatizam que a 

Teoria Organizacional decorre da análise das organizações nascidas com a Revolução 

Industrial (1750-1880) e a Revolução da Produtividade (1880-1945). Para Barcaui e Rego 

(2019) as diversas teorias da administração surgiram em um mundo de negócios no qual o 

ciclo de vida dos produtos era longo, e os consumidores eram bem menos exigentes, pois a 

sociedade de consumo de massa ainda estava em formação. Para os autores, os estudos 

iniciais de administração de empresas apareceram com um objetivo: organizar e racionalizar o 

trabalho nas fábricas. A visão da função “administração” era limitada à produção. 

Mas uma terceira revolução teve lugar na segunda metade do século XX que Drucker 

chamou-lhe Revolução da Gestão, sendo que esta teve influencia em uma mudança radical na 

natureza do trabalho e da organização. Assim, quando se estuda as teorias da administração 

essas focam as organizações como um todo, mas a evolução dos cenários cujas organizações 

se inserem: ambientes incertos e em constante mutação conduzem a atividade administrativa a 

se adaptar constantemente, exigindo novas abordagens e modelos que suportem tais 

mudanças. (DAMKE, 2010, p.143).  

 Assim sendo, o estudo dos resultados de pequenas empresas contribuirá para se ter 

mais referencial de dados quando se estudam os resultados desses negócios para identificar o 

quão às organizações com seus recursos internos controlados pela própria empresa 

contribuem para a permanência das mesmas no mercado. 
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2.1 IDENTIFICAÇÂO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS  
 

O volume de vendas anuais, número de funcionários e os ativos da empresa são os 

mais comuns critérios usados para definir PME (cf. ANGGADWITA & MUSTAFID, 2014; 

BALOGUN, ANSARY E EKOLU, 2017). Segundo Haase (2016) as PME diferem das 

grandes empresas porque os recursos financeiros provêm dos sócios-proprietários e lucros de 

operações comerciais. Turner et al. (2010, p. 744) observam que as PME contribuem 

extensivamente para gerar empregos, inovações e expansão para novos mercados, 

funcionando como o "motor" das economias nacionais. Essas empresas promovem o 

emprego, estimulam o crescimento econômico e garantem estabilidade social.  

Mas para Kasznar (2006, p.86), “Em geral os pequenos e microempresários são 

vilmente garroteados, tributados e pressionados, enquanto os ricos, por disporem de meios, 

recursos e contatos prestigiosos, conseguem fugir as garras as imposições aparentemente 

férreas da Lei. Para o autor no Brasil deveria-se alterar o ditado popular “aos inimigos, a Lei”, 

onde seria mais correto afirmar que aos excluídos dos agrupamentos jurídicos e legais 

monitorados por forças advocatícias, por forças políticas representativas e por entidades 

públicas das quais se apossaram os seus colaboradores, resta a imposição austera e implacável 

da Lei”, o que diculta em muito a pequeno negócio. Mas houve  avanço da legislação em 

benefício dos micro e pequenos negócios. A Lei complementar nº139/20111, é uma Lei 

específica para proteção de pequenas e médias empresas no Brasil, tem como objetivo para 

pequenas empresas a contribuição para o desenvolvimento e a competitividade das 

microempresas e empresas de pequeno porte brasileiras, como estratégia de geração de 

emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e fortalecimento da 

economia. A Lei complementar 123/20062  também intituiu o  sistema tributário chamado de 

“SIMPLES NACIONAL”, que prevê redução de impostos e simplicação do cálculo dos 

mesmos, pois  enquadra micro e pequena empresa com base em sua renda bruta anual. Assim 

sendo, segue abaixo um quadro com um retrospecto histórico sobre a evolução das Leis até 

chegar à Legislação do Simples Nacional. 

 

                                                           
1 A Lei completar nº139/2011 altera dispositivos da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e 
dá outras providências. 
2  A Lei complementar 123/2006 institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
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Quadro 2 – Retrospecto Histórico 

  Lei/Decreto Função Objetivo 
Decreto 83.740 - 

18/07/79 

Programa Nacional da 

Desburocratização - Simplificar 

o funcionamento da 

Administração Pública Federal 

Fortalecer o sistema de livre iniciativa 

empresarial dando amparo ás 

microempresas nacionais 

Lei Federal 7.256 - 

27/11/84 

Estatuto da Microempresa. 

Regulamentada pelo Decreto 

Federal 90.880/85 e alterações 

posteriores 

Para viabilizar a introdução do 

Estatuto da Microempresa, nas esferas 

estaduais e municipais 

Lei Complementar 48 - 

10/12/84 

Desvincula  Estados,Territórios e 

Municípios da lei 7.256/84 

Definição das microempresas em 

função de características econômicas 

regionais ou locais 

Lei Federal 9317 - 

05/12/1996 

Criou o SIMPLES (Sistema 

Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições) 

  

Lei Federal 9841/1999 Estabeleceu o novo Estatuto da 

Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte 

  

Lei Complementar 

123/2006 - Entra em 

vigor em 01/07/2007 -  

Revogou as Leis 

Federais, 

7256,9317,9841 

Instituiu o conceito do Simples 

Nacional, Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições 

Com a nova legislação, o sistema 

ganhou dimensão nacional, 

centralizando a arrecadação dos 

tributos das três competências 

tributárias 

Lei Complementar 

155/2016 - vigência 

01/01/2018 

Ampliou os limites de 

enquadramento, modificando o 

sistema 

Criou uma sistemática de cálculo 

progressivo e reduziu as faixas de 

tributação 

Lei 12.792/2013 SEMPE (Secretaria de Micro e 

Pequena Empresa),ligada a 

Presidência da República com 

"status" de Ministério 

Visou protagonizar a mobilização 

com o objetivo de unir forças para 

impulsionar o empreendedorismo e 

dinamizar a economia 

Fonte: Adaptado de ANDRÉ, 2019, p.96 
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E conceituando Pequenas e Médias empresas, em função do Porte, segundo o Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES), conforme Quadro 3,  empresas de Pequeno Porte, 

são classificadas pelo faturamento que deve ser maior que 360 mil e menor ou igual a 4,8 

milhões. Essa classificação será a fonte de dados da qual nos basearemos para enquadrar as 

empresas de pequeno porte e seus resultados.  

Quadro 3 - Definição de Receita Bruta 

CLASSIFICAÇÃO 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL 

OU RENDA ANUAL 

Microempresa Menor ou igual a R$ 360 mil 

Pequena empresa Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões 

Média empresa Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 
 

Fonte: BNDES 

O número de empregados segundo o Estatuto das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte – MPE´s, Lei no 139/2011 estabelece que: Micro: até 9 empregados. Pequena: 

de 10 a 49 empregados. Média: de 50 a 99 empregados. Grande: mais de 100 empregados. 

  Analisando dados de pequenas empresas estabeleceremos quais resultados que estas 

conseguem alcançar na forma de ganhos em números percentuais amparados por indicadores 

financeiros e não financeiros.  

2.2 CONCEITUAÇÃO DE RESULTADOS COMO MEDIDAS DE DESEMPENHO 
 

A análise de resultados nas empresas passa pela concepção construída por Kaplan e 

Norton (1992), que os objetivos da empresa com base em suas estratégias desenvolvam as 

medidas de desempenho da organização.  Para esses autores um sistema de avaliação de 

desempenho permite aos gestores, controlar que as estratégias estabelecidas possam ser 

cumpridas. Então, ao estabelecer as medidas de desempenho pelo Balanced Scorecard (BSC), 

se estabelece metas e objetivos alinhados as estratégicas da empresa. O BSC fornece um 

referencial de análise da estratégia utilizada para criação de valor nas perspectivas: 
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 Financeira: A estratégia de crescimento, rentabilidade e risco, sob a perspectiva do 

acionista. 

 Cliente: A estratégia de criação de valor e diferenciação, sob a perspectiva do 

cliente. 

 Processos de negócio internos: As prioridades estratégicas de vários processos de 

negócio, que criam satisfação para os clientes e acionistas. 

 Aprendizado e crescimento: As prioridades para o desenvolvimento de um clima 

propício à mudança organizacional, à inovação e ao crescimento. 

Para Bueno (2005), a dificuldade de estruturas organizacionais e de recursos nas 

empresas pode inviabilizar que definidas as estratégias e a execução, a avaliação de resultados 

tão necessária possa ficar inexistente. Segundo Olve et al.(2000) indicadores de desempenho 

podem ser classificados em duas dimensões distintas, a saber: monetárias e não monetárias, 

ou, financeiras e não financeiras (VENKATRAMAN E RAMANUJAM, 1986; FOLEY E 

GREEN, 1989; WALKER E BROWN, 2004). Para Haase (2016) no contexto atual, o uso 

apenas de critérios financeiros é considerado inadequado e tem havido crescente ênfase no 

uso de indicadores não financeiros (ITTNER E LARCKER, 1998; NUDURUPATI ET AL., 

2011). Particularmente no domínio das PME, as medidas não financeiras foram consideradas 

mais importantes (WALKER E BROWN, 2004). Segundo Armitage (2016), há uma 

combinação de informações financeiras e não financeiras onde a maior parte dos entrevistados 

indicou uso métricas não financeiras dizendo que “o fizeram porque acreditavam que os 

resultados dessas medidas eram vinculados aos resultados financeiros futuros e, portanto, os 

viram como centrais para o desempenho gestão”.  Sendo assim, este conceito de métricas 

financeiras e não financeiras, tem relação com o modelo de Kaplan e Norton (1992) o 

Balanced Scorecard (BSC), que utiliza métricas financeiras, e não financeiras como clientes, 

processos internos e aprendizado para identificar medidas de desempenho. 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE DESEMPENHO 

Medidas de desempenho são indicadores utilizados pelos contadores gerenciais para 

avaliar como a organização cumpre suas metas, sendo que, o monitoramento do desempenho 

em todas as operações é importante para alcançar da melhor maneira possível as metas 

propostas. (MARION, 2018, p.30). Então com base em estudos de Haase (2016), Branco 

(2019) e Armitage (2016) utilizaremos dados das medidas de desempenho mais utilizadas por 
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suas pesquisas para mapear os resultados gerados pelas pequenas empresas.  Haase (2016) 

identificou fatores determinantes para o sucesso em pequenas e médias empresas, que 

influenciam no desempenho dos negócios classificando em financeiros e não financeiros. 

Sendo que, conforme Quadro 4, utilizou como fatores financeiros baseado em estudos 

anteriores: Crescimento de vendas, aumento de resultados operacionais, aumento de 

desempenho financeiro e como não financeiros: participação de Mercado; alto nível de 

satisfação dos clientes, poder de negociação e cumprimento de prazos. 

Quadro 4 - Medidas de desempenho: Haase 

Financeiros Fonte 

Crescimento de vendas  Venkatraman e Ramanujam, 1986; Hogarth-Scott et al., 
1996; Lumpkin e Dess, 1996; Beaver, 2003 

Aumento do desempenho financeiro  Raymond et al., 1998; Al-Mahrouq, 2010 

    

Não financeiros   

Participação de mercado  
Venkatraman e Ramanujam, 1986; Lumpkin e Dess, 
1996; Pett et al., 2004; Hamilton e Dana, 2003, Beaver, 
2003 

Alto nível de satisfação dos clientes 
Spillan e Parnell, 2006; Benzing et al., 2005; Coy et al., 
2007 

Poder de negociação (Jasra et al., 2011) 
Cumprimento de prazos  (Sun et al., 2005) 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA ADAPTADO DE HAASE (2016) 

 

Para Branco (2019) a resiliência é cada vez mais perceptível no contexto global para 

PME, pois tem recursos escassos e capacidades limitadas, então essas empresas precisam 

“focar na estabilidade, viabilidade e desenvolvimento (ou seja, sua resiliência)”. 

Considerando alguns fatores de resiliência de pequenas e médias empresas estabeleceram os 

seguintes critérios, conforme Quadro 5: Perfis de liderança, que foi relacionado a 

credibilidade; empregado/equipes relacionado com produtividade; estruturas de processo com 

boa relação qualidade/preço; marketing e inovação sendo a oferta percebida e a falta de 

conhecimento para explorar sinergias como aspecto negativo desse critério; aspectos 

financeiros relacionado a custos transparentes (positivo) e falta de apoio bancário como 

negativo. E por fim os fatores externos onde as crises têm o impacto mais negativo.  
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Quadro 5 - Medidas de desempenho: Branco 

 

Critérios Relação 

Perfis de liderança;  Credibilidade 

Empregado/Equipes;  Produtividade 

Estruturas e Processos Boa relação qualidade/preço 

Marketing e Inovação; Oferta percebida / diferenciada e falta de conhecimento para 
explorar sinergias 

Aspectos financeiros Custos transparentes (positivo) /Falta do apoio bancário  
Fatores externos. Crise tem o impacto mais negativo  

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA ADAPTADO DE BRANCO (2019) 

 

Armitage (2016) considera que as técnicas de contabilidade gerencial são importantes 

porque ajudam no contexto de que as técnicas de grandes empresas são usadas em pequenas 

empresas. Segundo Atkinson et al. (2000), a contabilidade gerencial é responsável pelas 

informações operacionais e financeiras destinadas aos usuários internos e tais informações 

devem ser direcionadas conforme a necessidade dos gestores. Para Chenhall (2003) é provável 

que empresas maiores com muitos produtos e serviços precisam de mais técnicas de 

contabilidade gerencial e mais recursos para desenvolvê-las do que PME que tem um 

ambiente operacional mais simples.  

Desse modo, para Armitage (2016) foram escolhidos conforme Quadro 6 abaixo, as 

seguintes técnicas de contabilidade gerencial adotadas pelas empresas de pequeno e médio 

porte: Orçamentos operacionais e financeiros, cuja função é gerenciar receitas, custos e 

lucros; Análises financeiras, relacionados ao dinheiro em caixa, pois como diz um dos 

entrevistados “Dinheiro é sempre rei”.  Segundo Mungal (2014) a implementação de uma boa 

gestão de caixa é essencial para garantir a rentabilidade e sustentabilidade de qualquer 

negócio bem-sucedido. E margem bruta, pois é segundo os entrevistados os problemas da 

empresa estão quase sempre nesse critério. E por fim, Análise de variância, uma análise 

relativamente simples entre o orçado e o planejado. Mesmo avaliando outros indicadores, 

esses foram os mais utilizados, entretanto alguns entrevistados mencionaram que analisam 

aspectos não financeiros, como clientes, métricas relacionadas a processos internos, pois 

segundo um dos entrevistados é um esforço para o acompanhamento do crescimento de 

vendas.  
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Quadro 6 - Medidas de desempenho: Armitage 

  

Critérios Relação 
Orçamentos operacionais e financeiros 

Essenciais para gerenciar receitas, custos e lucros e na avaliação do 
desempenho de seus gerentes 

Análise de declarações (FSA); Itens relacionados à caixa e margem bruta foram freqüentemente 
mencionados como pontos focais da análise 

Sistemas de custos; Sistemas -  um elemento chave para gerenciar a lucratividade 

Análise de variância; Comparação relativamente simples entre os resultados orçados e 
reais 

 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA ADAPTADO DE ARMITAGE (2016) 

 

Com base nos critérios acima citados identificamos fatores financeiros e não 

financeiros para análise de resultados de pequenas empresas. Embora os estudos refiram-se a 

Pequenas e Médias Empresas, nesse contexto de pesquisa abordaremos dados de pequenas 

empresas e seus resultados. 

2.4 INDICADORES DE DESEMPENHO DE PEQUENAS EMPRESAS 
 

O principal instrumento utilizado para analisar a situação econômico-financeira de 

uma empresa são os índices, ou seja, os resultados das comparações apurados entre grandezas. 

Os índices estabelecem a relação entre as contas ou grupo de contas das demonstrações 

contábeis, visando evidenciar determinado aspecto da situação econômico-financeira de uma 

empresa, serve de termômetro da saúde financeira da empresa (LIMEIRA, 2003). Uma 

empresa que trabalha sem indicadores está na mesma situação de um barco que navega 

“orientado” por uma bússola sem ponteiros. Sabe que tem que ir, mas não sabe qual o melhor 

caminho, nem aquele que apresenta os menores riscos. (OLIVEIRA, 2015, p.70). Para o autor 

“os índices econômico-financeiros são os resultados das relações estabelecidas entre grupos 

e/ou contas do Balanço e da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) que permitem, 

pela comparação de mais de um período, que seja efetuada uma avaliação do comportamento 

econômico-financeiro da empresa no período analisado, bem como o levantamento de 

tendências sobre o seu comportamento futuro”. Esses indicadores nas empresas são 

encontrados nos relatórios contábeis derivados da contabilidade geral que contemplam 

informações de natureza financeira nas quais os dados são traduzidos em valores monetários 

(MARION, 2018). Para Assaf Neto (2020, p.107) “as duas principais características de 
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análise de uma empresa são a comparação dos valores obtidos em determinado período com 

aqueles levantados em períodos anteriores e o relacionamento desses valores com outros 

afins. Dessa maneira, pode-se afirmar que o critério básico que norteia a análise de balanços é 

a comparação”. Para o autor, esse processo de comparação, indispensável ao conhecimento da 

situação de uma empresa, é representado pela análise horizontal e pela análise vertical. 

 ANÁLISE VERTICAL: 

A Análise Vertical (AV) baseia-se em valores percentuais das demonstrações 

financeiras. Para isso, calcula-se o percentual de cada conta em relação a um valor base, 

também chamado de valor índice (OLIVEIRA, 2015, p.76). A AV é também um processo 

comparativo, expresso em porcentagem, que se aplica ao se relacionar uma conta ou grupo de 

contas com um valor afim ou relacionável, identificado no mesmo demonstrativo. (ASSAF 

NETO, 2020, p. 115). 

 ANÁLISE HORIZONTAL: 

A Análise Horizontal (AH) baseia-se em variações percentuais anuais das 

demonstrações financeiras e o mesmo cálculo é utilizado tanto no Balanço quanto na 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) OLIVEIRA, (2015, p. 80). Nas 

demonstrações de resultados, a análise horizontal procura identificar, prioritariamente, a 

evolução dos custos e despesas em relação ao volume de vendas e seus reflexos sobre os 

resultados do exercício (ASSAF NETO, 2020, p. 112). Conforme Quadro 7, serão esses os 

Indicadores que abordaremos para conseguir os resultados de pequenas empresas. 

  
Quadro 7 - Indicadores Financeiros e não Financeiros 

 

Financeiros Indicador 
Crescimento de vendas  % do aumento de vendas das pequenas empresas 

Resultados operacionais  % do EBTDA3 

Desempenho financeiro  % da lucratividade;  

Análise de caixa % de caixa mínimo 

    

Não financeiros   

Endividamento bancários % de endividamento  

Cumprimento de prazos  % de liquidez 
Conhecimento do negócio % de conhecimento do negócio 

    
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

                                                           
3 Ebitda é a sigla em inglês para Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Em português, 
“Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização” (também conhecida como Lajida). 
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Então os fatores financeiros que deverão ser analisados serão: Crescimento de vendas; 

Resultados operacionais; Desempenho financeiro e Análise de caixa. E não financeiros: 

Endividamento; Cumprimento de prazos e Conhecimento do Negócio. 

2.4.1 Crescimento de vendas 
 

O crescimento de vendas está relacionado ao percentual do aumento de vendas de 

pequenas empresas, visto que esse critério é fundamental para a que as empresas tenham 

perspectivas de crescimento para a permanência no mercado. O percentual indica quanto foi o 

crescimento em vendas de um ano para o outro numa análise horizontal de modo que 

consigamos identificar quanto foi o crescimento dessas empresas no mercado. 

Segundo o SEBRAE (2012) a permanência de micro e pequenas empresas no mercado 

conforme quadro abaixo, a taxa de sobrevivência de empresas de dois anos até 2012 era de 

76,6% e de mortalidade em 23,4%, assim sendo, pequenos negócios permanecem no mercado 

acima de dois anos a uma taxa próximo de 80%.  Essa taxa indica quanto essas empresas 

mantêm-se no mercado em razão de diversos fatores principalmente do produto/serviço 

ofertados bem como de ambientes externos e internos da empresa. 

 

Gráfico 1 - Taxa de sobrevivência/mortalidade de empresas 

 
Fonte: SEBRAE, 2012 
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Ambiente externo segundo Lemes (2010) está relacionado ao ambiente em que 

empresa atua e concorre, ou seja, fora da atuação da empresa, mas que deverá ser monitorado 

constantemente de modo que a empresa não sofra com decisões governamentais ou de 

inovações do mercado, que venham a prejudicar o negócio, segundo o autor, para serem bem-

sucedidas, as empresas necessitam conhecer, monitorar e adequar-se constantemente às 

mudanças ocorridas nesse ambiente. E também que “no ambiente interno a empresa se 

diferencia dos concorrentes, através das inovações e tecnologias que adota, e das estratégias 

de atração e conservação dos clientes, pela utilização de políticas de preço, concessão de 

descontos, prazos e promoções”. 

Como o crescimento de vendas é calculado pelo aumento da Receita operacional bruta 

esta é representada pelo faturamento total das vendas dos produtos, mercadorias ou serviços. 

O valor é obtido através da multiplicação das vendas realizadas no período (geralmente 

mensal) pelo preço cobrado. (LEMES, 2010). 

 

Figura 1 - Faturamento X Preço de Venda 

 
Fonte: LEMES, 2010 

 

Sendo assim, as vendas refletem o quanto foram às receitas de seus produtos/serviços 

de modo que, o faturamento seja suficiente para cobrir os custos, pois, segundo Marion 

(2018), os preços de venda de um produto são fixados pela soma dos custos mais despesas 

mais lucro. Na seguinte fórmula: 

PREÇO DE VENDAS =  CUSTOS +  DESPESAS +  LUCRO 

Entretanto, ao fixar o preço de vendas é preciso avaliar se está de acordo com o 

mercado, ou seja, se acima do mercado, indica um produto de alta qualidade com público 
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diferenciado atingindo classes altas de consumo. Se abaixo do mercado, o preço poderá ser 

ajustado melhorando a rentabilidade, entretanto, deve-se indicar que classe de consumo (alta, 

média ou baixa) estará sendo atingida pelo produto. Se o preço está condizente com o 

mercado o produto deverá indicar um diferencial para que possa ser adquirido pelo 

consumidor. Sendo assim, quando a empresas tem um crescimento de vendas o faz porque o 

preço de vendas está compatível com os produtos/serviços ofertados e também que haja um 

acompanhamento de reajuste de preços conforme a política inflacionaria do país ou de 

demanda e oferta do mercado.  

Então o crescimento de vendas indica que a empresa tanto aumentou as vendas em 

quantidade de produtos/serviços como também reajustou os preços conforme a 

demanda/oferta ou mesmo em razão da política inflacionária. No primeiro caso, indica que 

houve um crescimento das vendas, conseguindo assim aumentar o faturamento o que significa 

que se estabeleceu no mercado, adequando o produto/serviço as necessidades do consumidor. 

No caso do crescimento de vendas de pequenas empresas, ao analisar o Gráfico 2, do 

percentual do Produto Interno Bruto (PIB) de pequenos negócios no Brasil abaixo, dados de 

2011, indicavam que 27% do PIB eram de pequenos negócios. Sendo que dos 27% foram 

10% para o setor de serviços, 9,1% para o comércio e 7,8% para a indústria. Nesse quadro 

houve um aumento em 10 anos de 2001 a 2011 em torno de 4% do percentual do PIB dos 

pequenos negócios no PIB no Brasil. 

Gráfico 2 - PIB dos Pequenos Negócios no Brasil 

 

 
Fonte: SEBRAE 
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Assim sendo, a análise do crescimento de vendas dos pequenos negócios propicia um 

entendimento de quanto essas empresas crescem ano a ano, então se identificará de quanto é o 

crescimento e até em quanto tempo uma pequena empresa levará para se tornar média ou 

grande empresa. Conforme visto acima o crescimento de vendas indica a permanência da 

empresa no mercado. É importante salientar que se uma empresa cresce rápido demais poderá 

não ter condições de bancar esse crescimento por causa da estrutura organizacional. Quando é 

pequeno normalmente o dono está á frente do negócio ou sua família. Com poucos 

funcionários tem o controle total da empresa. Entretanto quando cresce têm-se um aumento de 

atividades, o que significa mais volumes de vendas, portanto mais compras, mais controle das 

contas a pagar e receber e conseqüentemente mais funcionários para administrar. Assim 

sendo, o empresário precisa se preparar para o crescimento para não correr o risco de não 

atendimento ao cliente e, portanto perda de vendas e ás vezes a própria falência da empresa. 

Para análise dos resultados de pequenas empresas, serão considerados os três últimos 

balanços das empresas da pesquisa, seguida da análise horizontal percentual ano a ano. 

2.4.2 Resultados Operacionais 
 

Os resultados operacionais é o percentual do Ebitda, que é sigla em inglês para 

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Em português, “Lucros antes 

de juros, impostos, depreciação e amortização” (também conhecida como Lajida). Então esse 

resultado está relacionado à atividade produtiva da empresa. Qual o lucro antes dos juros, 

impostos, depreciação e amortização. Para Assaf Neto (2020, p. 210) Lucro antes dos juros, 

significa o genuíno lucro operacional, ou seja, o resultado gerado pelo negócio, independente 

da forma como ele é financiado. 

Empresa de pequeno porte tem sua contabilidade bem simplificada, em função tanto 

da própria legislação tributária com o regime do SIMPLES, onde a carga tributária é calculada 

sobre o faturamento bruto na somatória de um período, sendo taxado conforme tabela do 

sistema. Entretanto identificar qual o percentual de resultados operacionais gerados por 

empresas de pequeno porte abrangerá a fórmula:   

 Margem Operacional (MO) =  
 

 í
 

Outra forma de analisar os resultados operacionais é através ótica do custeio direto que 

é um sistema de atribuição de custos aos produtos, reconhecendo apenas os custos de 

fabricação e variam em função do volume de produção, e é conhecido por sistema de custeio 
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variável (MARION, 2018, p.88). Para o autor a adoção do custeio direto, ainda que extra 

contabilmente, favorece os cálculos de menores riscos, que ocorre quando se analisa a 

rentabilidade em função da capacidade de cada produto tem para gerar recursos que sejam 

suficientes para cobrir custos e despesas fixas. 

Assim sendo, o sistema utilizam o Preço de Venda (Receitas) menos os custos 

operacionais (custos variáveis) cujo resultado é à margem de contribuição (MC). Ao diminuir 

da MC as despesas/custos fixos encontram-se o Resultado Operacional. 

2.4.2.1 Custos Operacionais:  
 

Segundo Marion (2018) a contabilidade de custos se preocupa com a apuração de 

resultados para identificar o lucro de forma mais adequada. Assim sendo, ao identificar os 

custos operacionais principais da atividade produtiva será um ponto no qual a empresa deverá 

sempre controlar. Porque são custos que impactam direto nos resultados a serem obtidos. 

Como exemplo uma empresa de comércio, precisa comprar produtos para revenda, em função 

disso precisa saber quanto comprar o que comprar, e qual o valor da compra, pois se compra 

muitos produtos e os mesmos ficam no estoque, gerará uma diminuição no saldo do caixa, 

gerando custos financeiros de juros com os fornecedores, além do que, se compra com valores 

que ao precificar o produto para o consumidor ficar acima do mercado, pode também 

impactar retração das vendas, em contra partida se compra produtos para revenda com 

descontos ou de promoção pelo fornecedor, poderá repassar esse desconto ao consumidor 

resultando um aumento de vendas. Os custos operacionais no custeio direto são divididos em 

custos variáveis e custos fixos, sendo que os custos indiretos são tratados como despesas, não 

integrando o custo dos produtos fabricados (MARION, 2018, P. 92) 

 Custos variáveis 

São custos que variam de acordo com o aumento ou diminuição de Receitas. Segundo 

Marion (2018) os custos variáveis por estarem vinculados ao volume produzido, são também 

denominados de custos diretos, segundo Lemes (2010) são aqueles originados diretamente na 

produção dos bens ou serviços, por exemplo: matéria-prima, aluguel de máquinas ou 

equipamentos, salário dos empregados. São analisados como custos operacionais, pois dizem 

respeito ao custo de produção (CPV), ou custo das mercadorias vendidas (CMV) ou custo dos 

serviços prestados (CSP). 
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 Custo dos produtos Vendidos (CPV), o custo dos produtos vendidos compreende a 

soma dos gastos com materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação 

aplicados ou consumidos na fabricação de produtos que foram fabricados e 

vendidos pela empresa. Marion (2018) 

Na seguinte fórmula: 

CPV = EIPA + CPAP + EFPA 

Onde: 

CPV = Custo dos Produtos Vendidos 

EIPA = Estoque inicial de Produtos Acabados 

CPA = Custo da Produção Acabada no Período 

EFPA = Estoque Final de Produtos Acabados. 

 Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) corresponde a quanto à empresa comercial 

pagou a seus fornecedores pelas mesmas mercadorias que vendeu aos seus 

clientes, (MARION 2018), ou seja, a empresa compra um produto, soma frete 

mais imposto da nota fiscal (não recuperáveis), encontra o preço unitário do 

produto para revenda. Pode-se aplicar a seguinte fórmula cálculo de valor da CMV 

por período: 

 

CMV = EI + CL – EF 

Onde: 

CMV = Custo das Mercadorias Vendidas 

EI = Custo das mercadorias que estavam em estoque no início do período 

CL = Compras liquidas, compras efetuadas com valores adicionados ou subtraídos 

no cálculo do preço da mercadoria adquirida. 

EF = Custo das mercadorias existentes em estoque no final do período. 

 Custo dos Serviços Prestados (CSP) são custos de empresas que prestam serviços, 

para Marion (2018), esses custos podem ser compostos como o custo de fabricação 

de uma empresa industrial, como: materiais, mão de obra e gastos gerais de 
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fabricação. Ou seja, no custo de serviços prestados embora os serviços sejam a 

maior proporção do custo, também podem está incluídos custos de materiais e 

custos gerais para composição dos custos de serviços prestados. 

 

 Custos fixos:  

Segundo Lemes (2010) são aqueles gastos que não dependem diretamente do volume 

da produção ou da prestação dos serviços. Por exemplo: seguros prediais, aluguel das 

instalações, depreciação, salários mensais. Para Marion (2018) por não integrarem os 

produtos e por beneficiarem a fabricação de vários produtos ao mesmo tempo, são também 

denominados de custos indiretos ou de custos de apoio. 

2.4.2.2 Despesas fixas e variáveis 
 

 Despesas Fixas: São gastos despendidos sem relação com a Receita, como 

despesas de pessoal, despesas administrativas, despesas financeiras. São despesas 

fixas independentes se há ou não aumento ou diminuição de Receitas. 

 Despesas Variáveis: São despesas relacionadas ao volume de vendas, como 

impostos, no caso de Pequenas empresas, a faixa de aplicação do SIMPLES, 

conforme faturamento da empresa, e despesas com comissões e tarifas de cartões 

de crédito como por exemplo. 

O resultado de uma empresa advém da diminuição de custos e aumento de receitas, 

maximizando os resultados. A empresa deve se esforçar diariamente na busca de menores 

custos, pois custos elevados e sem controle diminuem o caixa, diminuindo o lucro.  

2.4.2.3  Margem de Contribuição 
 

É o resultado da Receita menos Custos Variáveis e Despesas variáveis. Para Lemes 

(2010) a Margem de contribuição é o principal fator de desempenho dentro da ótica do 

sistema de custeio direto. Essa margem, quando relacionada com o volume físico, proporciona 

no confronto com os custos fixos a geração de um resultado. Assim, para se obter a margem 

de contribuição de um produto, é considerado o valor unitário do Preço de venda, subtraindo o 

custo variável e menos as despesas variáveis: 
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Fórmula: 

MC = PV – CV – DV 

A Margem de contribuição indica quanto que resulta dos custos e despesas variáveis, 

para cobrir custos e despesas fixas, sendo um indicador importante para identificar quanto é 

possível vender para cobrir as despesas fixas e gerar lucro. Como exemplo: Uma empresa que 

vende um produto a R$-10,00 e sendo o custo variável de R$-3,00, mais despesas variáveis de 

1,00 os custos e despesas desse produto serão de R$ 4,00 sendo assim a margem de 

contribuição será de: 

MC= 10 – 3 – 1 = 6 

Considerando um percentual de MC em relação à venda do produto, o percentual será 

de 60%.  Se a empresa vende 100 unidades desse produto terá uma MC de R$-600,00. Assim, 

essa empresa poderá cobrir as despesas e custos fixos no valor de R$-600,00 para não ter 

prejuízo, mas também não tem lucro. Para obtenção de lucro, é necessário incorporar no preço 

de venda o lucro que a empresa pretende conseguir com a venda dos produtos. Assim a 

Margem de contribuição auxilia na obtenção dos resultados de lucratividade do produto pelos 

custos unitários e despesas unitárias facilitando a análise da rentabilidade do produto. 

Quadro 8 - Exemplo de vendas 

Vendas 
           
10,00    

Custos Variáveis 
             
3,00  30% 

Despesas Variáveis 
             
1,00  10% 

Margem de Contribuição 
             
6,00  60% 

      

Qtd. De produtos 
        
100,00    

      

MC total 
        
600,00    

      

Despesas Fixas 
        
600,00    

      

Lucro 
                  
-      

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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2.4.2.4  Ponto de equilíbrio 
 

Ponto de equilíbrio é o volume de vendas necessário para cobrir todos os gastos da empresa. 

(LEMES, 2010) 

 

Figura 2 - Equilíbrio dos Custos 

 

Fonte: LEMES, 2010 

Ponto de equilíbrio (em inglês, break-even point) é o estágio alcançado pela empresa 

no momento em que as receitas totais geradas pelo volume de vendas se igualam aos custos e 

despesas totais. Marion (2018). 

Fórmula:  PE = RT= CDT 

Onde: 

PE = Ponto de Equilíbrio 

RT = Receitas Totais 

CDT = Custos e Despesas Totais 

O ponto de equilíbrio é calculado para indicar quanto a empresa precisa vender, em 

valores monetários (R$) ou em quantidade, para cobrir os custos e despesas fixas. Difere de 

empresa para empresa e deve ser tratado individualmente com base nos indicadores da própria 

empresa. Quando a empresa trabalha com volume de vendas abaixo do seu ponto de equilíbrio 

significa que não está conseguindo cobrir seus custos e despesas totais. A empresa se encontra 
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operando no prejuízo, portanto deverá ou aumentar receitas ou cortar custos, enfim deve-se 

adequar seus custos a suas vendas de modo que opere na superação do estágio do ponto de 

equilíbrio para gerar lucro. Marion (2018).  

Esses indicadores sendo bem precisos, é possível que uma empresa que ao superar o 

ponto de equilíbrio em determinado período do mês, possa dar descontos ou promoções, 

analisado pela margem de contribuição, pois o custo fixo já se encontra coberto.  Como 

exemplo: Uma empresa de venda de caminhões tinha um cliente que pagava a vista o veículo 

se tivesse um desconto de 15% no produto. Ao final do mês o diretor financeiro sempre 

vendia o veículo ao cliente, mesmo dando o desconto. A justificativa era de que restavam 

duas unidades, e o ponto de equilíbrio já tinha sido coberto. Assim sendo, mesmo dando 

desconto a empresa revendedora conseguia vender um caminhão, á vista, aumentando o saldo 

de caixa e propiciando uma renovação do estoque de veículos. 

O PE pode ser calculado de duas formas: Lemes (2010) 

a) Em reais; 

Ponto de Equilíbrio (em R$) =
Custos ixos

Margem de Contribuição (%)
 

 
Por essa fórmula como exemplo da tabela: 
 

PE =
$ ,

%
= R$ − 1.000,00, ou seja R$-10,00 X 100 unidades 

   
 
b)  Em quantidades. 

Ponto de Equilíbrio (em unidades) =
Custos ixos

Margem de Contribuição (R$)
 

 

PE =
$ ,

%
= R$ − 1.000,00, ou seja, R$-10,00 X 100 unidades 

 

Então a análise do Ponto de Equilíbrio, pode-se reduzir custos e despesas, aumentar 

receitas ou mesmo indicar se é possível fazer descontos ou promoções em determinado 

período do mês ou do ano. 
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2.4.3 Desempenho financeiro 
 

O Desempenho financeiro está relacionado ao percentual da lucratividade. O Lucro é 

auferido quando a margem de contribuição é suficiente para amortizar os custos fixos, e 

adicionalmente é gerada uma sobra. Para Marion (2018) o lucro de um empreendimento deve 

ser relacionado com algum valor que expresse da dimensão relativa do lucro, para analisar 

como a empresa se saiu em determinado período. Assim muitas variantes podem ser 

empregadas como: ora volume de vendas, ora valor do ativo total, ora valor do Patrimônio 

Líquido, ou o valor do ativo operacional, para o autor depende da aplicação que seja feita. 

 

2.4.3.1 Margem Líquida 

A margem de lucro é um indicador para analisar a rentabilidade do negócio em relação 

às receitas tanto que o indicador é: 

Fórmula: 

Margem Líquida =  
 í

 í
        

Essa medida de lucratividade demonstra o retorno líquido da empresa sobre o 

faturamento, diferindo da margem operacional por deduzir do lucro operacional o resultado 

não-operacional e os impactos do imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro. 

Em relação às pequenas empresas por ser optante do SIMPLES Nacional, esse 

imposto incidindo sobre o faturamento, o resultado da margem líquida é igual ao resultado da 

margem operacional, pois pelo SIMPLES as empresas não recolhem imposto de renda (IR) e 

nem contribuição social sobre o lucro (CSSL).  

 

2.4.3.2 Taxa de Retorno sobre Investimento 

A Taxa de Retorno sobre o Investimento (TRI) ou Return on Investiment (ROI), para 

Marion (2018), é provavelmente o mais importante quociente individual de toda a Análise de 

Balanços para a administração. A análise do retorno sobre investimento é um indicador que 

analisa quanto à empresa retornou de investimento em relação à lucratividade do negócio. Isto 

por que muitos empreendedores investem, mais não sabem em quanto tempo conseguem 

retirar o investimento, pois não analisam o lucro da empresa. Portanto, a Taxa de retorno é 

igual à Margem líquida multiplicada pelo giro do Ativo Total. 
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Fórmulas: 

Retorno sobre Investimento Total = Margem Líquida X Giro do Ativo Total 

 Giro do Ativo Total =  
 í

  é
 

2.4.3.3 Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (TRPL) 

A TRPL tem por finalidade demonstrar qual o valor de retorno sobre o Patrimônio 

Liquido, ou seja, sobre o investimento dos sócios no negócio. Para Marion (2018) esse 

quociente reside em expressar os resultados globais auferidos pela gerência na gestão de 

recursos próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas.  

Fórmula: 

Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

 TRPL =  
 í

ô  í
 

2.4.4 Análise de caixa 
 

Para as MPEs, o controle adequado do fluxo de caixa determinará a disciplina 

econômica e financeira, fundamental para sua sobrevivência e expansão (LEMES, 2010).  O 

fluxo de caixa é um demonstrativo financeiro que auxilia os gestores para entender qual o 

saldo do caixa, nesse caso soma-se saldo de caixa em dinheiro e saldo dos bancos. È a 

liquidez imediata da empresa.  

Análises financeiras, relacionados ao dinheiro em caixa, no dito popular “Dinheiro é 

sempre rei,” segundo Mungal (2014) a implementação de uma boa gestão de caixa é essencial 

para garantir a rentabilidade e sustentabilidade de qualquer negócio bem-sucedido. Isto 

porque, sem caixa a empresa não consegue muitas vezes operacionalizar e fazer bons 

negócios. Às vezes negociações exigem pagamento adiantado. Se não há reserva de caixa a 

empresa pode passar por problemas operacionais. Também é certo que se tiver muito recurso 

em caixa pode está deixando de auferir receitas com novos investimentos ou mesmo com 

rentabilidade financeira. 

É muito comum que empreendedores de pequenos negócios se guiem pelo saldo do 

caixa, fazem conta do que faturou e do que sobrou e deduz que está lucrando. Ás vezes em 
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uma pequena empresa isso pode ser um resultado considerado positivo, porque deduz se tem 

dinheiro em caixa é porque o negócio está lucrando.  

Para Lemes (2010) muitos empresários não sabem diferenciar econômico de 

financeiro. A Figura abaixo apresenta um esquema desses conceitos.  

 

Figura 3 - Gestão Econômica X Gestão Financeira 

 
Fonte: LEMES, 2010 

A gestão econômica dá um resultado através das Receitas menos Custos e Despesas 

dando um resultado econômico de Lucro ou Prejuízo. Uma das grandes dificuldades é definir 

receitas em relação às despesas no mesmo período o que se chama na contabilidade de 

Regime de Competência, que é um Princípio Contábil que deve ser seguido para registro de 

qualquer alteração patrimonial, independentemente de sua natureza e origem (ANDRÉ, 2019). 

Esse princípio da contabilidade refere-se à anotação das receitas, custos e despesas pela data 

de venda, para poder comparar com as despesas e custos também pela data de aquisição, 

assim se a empresa vendeu no dia 2 do mês, mas só receberá no mês seguinte, para a gestão 

econômica é contabilizado como venda no crédito e contas a receber no débito. Anotando 

assim, essa venda como realizada, mas para a gestão financeira que analisa o fluxo de caixa 

através de entradas menos saídas dando um resultado de saldo caixa, esse dinheiro não entrou 

no caixa este mês, portanto no mês seguinte entrará, sendo que para o regime de caixa, essa 

venda só será realidade no mês seguinte, portanto para o gestor não fica contabilizado, o que é 

perigoso, pois pode “esquecer” se não houve anotação e se perder no controle financeiro do 

negócio. Essa diferença é muito importante, porque o saldo de caixa é necessário para manter 

a operacionalização da empresa e a lucratividade para analisar se o negócio é rentável.  
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Para Lemes (2010) o fluxo de caixa é um demonstrativo financeiro que informa saldos 

iniciais de caixa e bancos, entrada de caixa, saídas de caixa e saldos finais de caixa e bancos e 

que possibilita o planejamento, gerenciamento e controle das entradas e saídas de caixa, 

aplicações dos saldos e captação de empréstimos e financiamentos. Para as pequenas 

empresas, a análise de caixa se dá pelo montante que entra no caixa menos o que sai. Para 

Antonik (2016, p.32), o caixa é um mal necessário, pois é um dinheiro que fica “parado”, cuja 

finalidade é manter o ciclo operacional “girando”, e através dos indicadores de prazo médio 

ou índice de atividade podemos calcular o ciclo operacional e financeiro da empresa. 

2.4.4.1 Indicadores De Prazo Médio ou índice de atividade 
 

Os indicadores de prazo médio ou índice de atividade mostram quantos dias os prazos 

levam para girar durante um exercício (rotação dentro de um ano). A análise dos prazos 

médios só tem sentido se forem feitos em conjunto. Serve para se conhecer a maneira de 

comprar e vender de uma empresa. Através dos prazos é possível observar a eficiência com 

que os recursos são aplicados, sejam eles nos estoques, fornecedores e empréstimos. Como o 

próprio nome estabelece “MÉDIO” tem-se como referência que os valores existentes no 

balanço representam os valores médios de cada rubrica. 

 

 Prazo médio de compras (PMC)  

Também conhecido como Prazo Médio de Pagamentos (PMP), mostra quanto tempo 

às empresas possuem para pagar seus fornecedores decorrentes da compra das mercadorias. 

Em média, corresponde ao número de dias de que dispõem as empresas entre a compra e o 

seu pagamento. Quanto mais dilatado for o Prazo Médio de pagamento, melhor para a 

empresa, pois mostra que está financiando seu giro com recursos de terceiros e não onerosos. 

Para descobrirmos o PMC, primeiro é necessário descobrirmos o Giro de 

Fornecedores. 

Fórmula: 

 Giro de fornecedores =
   

    
 

Exemplo: 
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Giro de fornecedores =
5.512.380 

613.178
= 8,99 

Em seguida encontramos: 

PMC =
360 

Giro dos Fornecedores
 

PMC =
360 

8,99
= 40 

Significa que a empresa tem 40 dias para pagamento dos fornecedores, dependendo do 

tempo do recebimento, pode ser um bom tempo. Um bom exemplo é o setor de 

supermercados, geralmente recebe a vista ou no cartão em 30 dias. Portanto, se essa média for 

de 50%, recebem em 15 dias, e pagam em 40 dias. Nesse caso seria um bom ciclo financeiro, 

pois recebem antes que pagar, portanto se financiam dos recursos dos fornecedores. 

 Prazo médio de estoques (PME)  

É o tempo decorrido entre a compra e a venda das mercadorias. Quanto menor for o 

período de manutenção dos estoques, maior será o giro, reduzindo assim o custo de 

armazenagem. 

Fórmula: 

 PME =  
   

 𝑥 360 

PME =  
. .

. .
 𝑥 360 =  130 DIAS  

Resultado – A empresa gira todo seu estoque em 130 dias. Ou seja, mais do triplo de 

tempo que possui para pagar por ele. Como foi dito acima, só há sentido se avaliarmos os 

prazos médios, em conjunto. Nesse caso, há um indicativo de compras acima da capacidade 

de venda, ou seja, o estoque está levando mais de quatro meses para girar. Significa dinheiro 

parado em estoque, em de vez de está no caixa, possibilitando novas compras. Uma saída é 

fazer promoções para desencalhe do estoque e melhorar a política de compras, ou aumentando 

o prazo para pagamento. Mas para Muller e Antonik (2008), o giro do estoque alto não 

significa eficiência, pois estoque muito pequeno com giro alto pode indicar dificuldades para 

entregar o pedido e falta de caixa. Portanto o giro de estoque deve estar em conformidade com 

as vendas da empresa. 
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 Prazo médio de recebimentos (PMR) 

Representa quanto tempo às empresas levam para receber de seus clientes. É o tempo 

decorrido entre a venda e o efetivo ingresso dos recursos. Quanto menor for o prazo de 

recebimento, melhor para a empresa, pois promoverá a redução da necessidade de capital de 

giro ou até mesmo gerar uma folga de caixa. 

Fórmula: 

 PMR =
 

 x 360 

 PMR =
.

. .
 x 360 = 7 dias 

Resultado – O prazo de recebimento é de sete dias. A elevada venda à vista torna PMR 

em curto prazo. Então nesse caso, o recebimento está excelente em relação ao pagamento, o 

problema é que as compras estão encalhando no estoque, portanto com saídas maiores pelo 

caixa. 

 Ciclo operacional (CO)  

É o período que vai do momento da compra da mercadoria até o momento do efetivo 

recebimento referente às suas vendas. 

Fórmula: 

CO = PME + PMR 

CO = 130 + 7 = 137 

 Ciclo financeiro (CF) 

É o período entre o momento do pagamento aos fornecedores referente à compra das 

mercadorias e o efetivo recebimento relativo às vendas efetuadas aos clientes. 

Fórmula: 

CF = CO – PMP 

CF = 137 – 40 = 97 

A empresa apresentou um Ciclo Financeiro de 97 dias: 

Nesse exemplo: 
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o A empresa paga em média seus fornecedores em 40 dias; 

o O ciclo financeiro mostra que o crédito só entra 97 dias após o pagamento dos 

fornecedores; 

o O objetivo é aumentar o Prazo Médio de Pagamento para zerar o ciclo 

financeiro ou até fazê-lo ficar negativo, que é quando a empresa está sendo 

financiada por seus fornecedores. 

o Também, pode-se reduzir a quantidade de compras, visto que, estão paradas no 

estoque por mais de quatro meses. 

O domínio do ciclo operacional proporciona o equilíbrio das contas e a visão clara das 

estratégias a serem utilizadas quando da negociação de prazos com clientes e fornecedores, e 

também no volume de estoques a ser mantido. (LEMES, 2010) 

Mas como o giro de entrada e saída de dinheiro em caixa depende do ciclo financeiro 

entre o tempo de recebimento pelo tempo de pagamento, quando uma empresa tem uma 

demanda crescente com tempo maior de recebimento do que pagamento, ou seja, se financia o 

cliente dando prazo a mais que o pagamento das despesas e de fornecedores, haverá 

dificuldade de crescimento por não ter recursos financeiros para bancar o aumento de vendas, 

assim também muitas empresas de pequeno porte têm dificuldades financeiras por não atentar 

para o ciclo operacional e financeiro, ou seja, não analisam o fluxo de caixa para poder 

equilibrar a parte financeira. Isso é uma das razões da existência de empresas lucrativas e 

empresas com prejuízos (LEMES, 2010). Assim sendo, o que se espera é que pequenas 

empresas possam obter ciclos operacionais e financeiros compatíveis com suas atividades 

produtivas de modo a não ter problemas no desempenho financeiro, pois para Kasnar (1986) 

quando ocorrem Indícios Financeiros simultâneos “como crescimento real das contas a 

receber, do endividamento bancário de curto prazo, e dos estoques”, ou seja, “prazo dos 

estoques bem maiores que o prazo médio de recebimento de vendas”, para o autor, esses 

“indícios combinados com dívidas bancárias sobre o patrimônio superiores ao coeficiente de 

1,3; capital de giro negativo; queda real de vendas; e queda real de receitas operacionais”, sob 

o ponto de vista contábil-financeiro esses são indícios comuns de insolvência nas empresas. 

2.4.4.2 Caixa Mínimo 
 

O caixa mínimo para Antonik (2016) é uma maneira de determinar a quantidade 

mínima de caixa que uma empresa deve ter para fazer frente as suas operações, em uma 
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metodologia simples que chamou Caixa Mínimo Operacional (CMO), representado pela 

divisão de todos os desembolsos totais anuais (DTA) realizados pela empresa pelo Giro de 

caixa (GC). Conforme o autor o conceito ensina que o “giro de caixa” é o número de vezes 

em que o caixa “gira” durante o ano, para obter esse giro divide-se o ciclo de caixa (também 

chamado de financeiro) por 360 dias e teremos o número de vezes que gira o caixa. 

Caixa Mínimo Operacional = DTA/GC 

Com os dados do exemplo acima, para caixa mínimo operacional, considerando 

apenas os custos das mercadorias vendidas teríamos: 

Cálculo: 

Desembolsos totais = $5.512.380 

GC= (360/97) 

Caixa mínimo operacional = $1.485.280 

Essa empresa precisaria ter em caixa em torno de $1,5 milhões de reais para manter a 

empresa em operação, isto porque há uma defasagem grande entre o prazo de recebimento e 

pagamento, 97 dias é mais de três meses, nesse caso a empresa precisa rever o ciclo 

operacional, para fazer frente ao ciclo financeiro. 

Para Antonik (2016, p. 33) os empresários devem prestar atenção em cinco pontos 

importantes para reduzir o valor do caixa ao mínimo: 

1. Tentar conseguir o maior prazo de pagamento dos fornecedores, 
retardando ao máximo a saída do dinheiro em caixa; 

2. Reduzir ao mínimo possível o prazo de pagamento dos clientes, 
negociando tenazmente com eles, concedendo descontos e fazendo 
ofertas para que o pagamento seja feito a vista, ou no menor tempo 
possível; 

3. Ter uma atenção especial para os estoques, fazendo com que estes girem 
no limite da capacidade. Os estoques são grandes devoradores de 
recursos de caixa; 

4. Reduzir o caixa, estoques e contas a receber de clientes no menor valor 
possível; 

5. Fazer um planejamento sistemático de caixa, projetando os valores para, 
no mínimo seis meses e revisando os dados todos os dias, para o autor 
essa tarefa é do empresário e não deve ser delegada. 
 

Assim, para as PMEs, o controle adequado do fluxo de caixa determinará a disciplina 

econômica e financeira, fundamental para sua sobrevivência e expansão (LEMES, 2010). Para 

análise de caixa será analisado o percentual de caixa mínimo necessário em relação ao 

disponível da empresa. 
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2.4.5 Endividamento  
 

A situação de endividamento de uma empresa indica o montante de recurso de 

terceiros que está sendo usado, na tentativa de gerar lucros (GITMAN, 2010, p.55). Essa 

estrutura de capital, ou seja, se o capital de financiamento da empresa é próprio ou de 

terceiros, delimita o risco que a empresa está submetida, pois quanto maior for o capital de 

terceiros, no caso de empréstimos bancários maior será o risco de a empresa ter dívidas e não 

cumprir com os pagamentos pelo volume das dívidas ou das variações das taxas de juros. Para 

Marion (2018, p.164), o importante é que a empresa saiba gerenciar bem os recursos de 

terceiros, fazendo que os lucros obtidos com a aplicação desses recursos superem os juros e 

outros encargos que remunerarão o capital. Assim sendo, os recursos do endividamento deve 

ser aplicado em ativos produtivos que gerem lucros, para poder pagar o empréstimo, sendo 

esse um endividamento sadio, mas empresas que recorrem a dívidas para pagar outras dívidas 

e que recorrem a empréstimos sucessivos poderão ir à falência. Por isso, a análise do 

endividamento: se é de curto prazo, ou de longo prazo é muito importante. Normalmente, 

micro e pequenas empresas apresentam resultados para este índice muito próximo de 100%, 

ou seja, a maioria de suas dívidas está concentrada no curto prazo (menor que 12 meses) 

(OLIVEIRA, 2015, p. 86). Para o autor esta relação é de suma importância, já que de antemão 

saberá se a empresa já está muito comprometida nesse prazo ou não, podendo eventualmente, 

ter dificuldades para saldar um novo compromisso que quer assumir. Mas para Gitman (2010, 

p.55) deve haver uma preocupação também com a dívida de longo prazo porque 

comprometem a empresa com pagamentos por vários anos. Para Marion (2018, p.164) quanto 

menor a participação de capitais de terceiros na empresa, menor será o grau de 

endividamento, e maior será sua liberdade financeira para tomar decisões.  

2.4.5.1 Endividamento Geral (EG) 
 

Este índice mede a proporção de ativos totais financiada pelos credores da entidade. 

Quanto mais alto for este índice, maior o valor relativo de capital de outros investidores 

usados para gerar lucros na empresa (GITMAN, 2010, p.56). Ou seja, mostra como foi 

montado o capital das empresas e seu grau de endividamento, se as empresas têm ou não, 

maior dependência de capitais de terceiros para o financiamento do ativo. 

 

Fórmula: 
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 EG =   x 100 

 

Para o capital de terceiros é considerado o montante do Passivo Circulante (PC) mais o 

Exigível em Longo Prazo (PELP). Assim no exemplo abaixo: 

CAPITAL DE TERCEIROS = PC + PELP 

PC = 884.892 

PELP = 318.213 

AT = ATIVO TOTAL = 3.428718 

Exemplo: 

EG =  
884.892 + 318.213

3.428.718
 x 100 = 35,09% 

 

Resultado – Nesse exemplo 35,09% do seu ativo são provenientes de recursos de 

terceiros (fornecedores, bancos) e o restante 64,91% é de recursos próprios. Nesse caso, a 

empresa mantém um nível de endividamento razoável, pois compromete 35,09% do ativo 

total com recursos de terceiros. É importante para as empresas quocientes menor que a 

unidade, nesse exemplo a empresa apresenta ativos suficientes para arcar com e 

endividamento geral. 

 

2.4.5.2 Composição do endividamento (CE)  

Mostra a forma adotada pelas empresas na captação dos recursos de terceiros 

(fornecedores e bancos) se a curto ou a longo o prazo. 

Formula: 

𝐶𝐸 =
𝑃𝐶

𝑃𝐶 + 𝑃𝐸𝐿𝑃
 𝑥 100  

𝐶𝐸 =
884.892

884.892 + 318.213
 𝑥 100 

𝐶𝐸 = 73,55% 
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Resultado – 73,55% do endividamento da empresa concentram-se no curto prazo, em 

função dos fornecedores e dos empréstimos de Curto Prazo. Ou seja, de cada R$-100,00 de 

dívidas totais, R$-73,55 se concentram no Passivo Circulante, provavelmente devido a 

empréstimos serem para capital de giro. Nesse caso a empresa pode está se financiando com 

capital de terceiros para manter estoques, pode ser que tenha um estoque com giro baixo e 

precisa pagar fornecedores em atraso, ou mesmo que pegou empréstimos de curto prazo para 

pagamento de dívidas com fornecedores, assim precisa melhorar o giro do estoque ou 

diminuir o prazo de recebimento ou aumentar o prazo de pagamento melhorando assim essa 

relação de dívidas com terceiros. 

Em relação ao endividamento bancário para pequenas empresas, existem dificuldades 

de conseguir empréstimos bancários, pelas garantias que a empresa precisa dar, assim como, 

pelo risco da qual os tomadores de decisão relataram que Instituições Financeiras fornecem 

pouco apoio ás PME, por acharem que as PME podem não ter ciência e entendimento de 

custos envolvidos nos projetos de investimentos (BRANCO, 2019). Para Cabus (2006) 

referente ao acesso e à utilização dos programas de financiamento às exportações, para grupos 

de pequenas e médias empresas exportadoras, o principal fator negativo apontado com relação 

aos programas de financiamento utilizados foram “exigências excessivas do agente 

financeiro”. No caso atual da COVID-19, quando vários pequenos negócios tiveram que 

fechar as portas por causa do isolamento social, houve ofertas de empréstimo pelo governo, 

inclusive com garantias governamentais, mas que não chegaram à maioria das pequenas 

empresas, visto que, também dependiam de liberação pela rede bancária privada, que não 

encontraram garantias para emprestar, conforme pesquisa SEBRAE abaixo, em média 56% 

das empresas que solicitaram empréstimo não conseguiram, apenas 21% conseguiram e 24% 

ainda aguardando resposta, demonstrando assim as dificuldades de financiamentos para 

Pequenas Empresas. 

 

Gráfico 3 – Pedidos de Empréstimos 
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Fonte: SEBRAE 

2.4.6 Cumprimento de Prazos 
 

O cumprimento de prazos está relacionado ao índice de atrasos de pagamentos da 

empresa para com seus fornecedores, que pode ser reflexo também de inadimplência dos 

clientes, ou mesmo do ciclo financeiro da empresa. O cumprimento de prazos tanto pode ser 

financeiro, como de entrega de mercadorias no prazo e outros cumprimentos de prazo. Para 

Sun et al (2005), mesmo para o não cumprimento de prazo de um cronograma, implica em 

aumento de custos, então é importante para que as pequenas empresas mantenham uma 

reputação de confiança, pois a falta de garantias de pequenas empresas pode dificultar o 

crédito de fornecedores, bancos, clientes e instituições. 

Para Assaf Neto (2020, p. 169), há inúmeros índices que podem ser utilizados para 

aferir o desempenho do ativo circulante e do capital de giro líquido e para medir a liquidez da 

empresa. Para o autor esses índices devem ser manejados para que se extraiam as melhores 

conclusões, de maneira comparativa, seja relacionando-os com os apurados em períodos 

passados (evolução temporal) ou com os valores apresentados por outras empresas do mesmo 

setor de atividade (comparação inter empresarial). 

Assim sendo para analisar o cumprimento de prazos é necessário que a empresa 

mantenha um capital de giro suficiente para honrar seus pagamentos em dia, para Oliveira 

(2015) Capital de Giro é sinônimo de capital circulante ou de capital de trabalho e representa 

a parte do patrimônio da empresa que sofre constante movimentação. Nesse aspecto analisar o 
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capital de giro, ou seja, não quanto se tem em caixa, mas quanto se precisa ter em caixa para 

operacionalizar o negócio é muito importante. Então, a administração do capital de giro trata 

da gestão de caixa e bancos, das contas a receber e dos estoques, dos fornecedores, tributos a 

pagar e contas a pagar em geral, de curto prazo. (LEMES, 2010). 

O Capital de giro também é chamado de Capital circulante líquido (CCL):  

Fórmula: 

CCL = ATIVO CIRCULANTE – PASSIVO CIRCULANTE 

O CCL caracteriza a “folga” que a empresa tem para pagar as suas exigibilidades, as 

suas dívidas de curto prazo. É muito fácil observar pela fórmula, que quanto maior for o Ativo 

Circulante em relação ao Passivo Circulante, melhor será o CCL e melhor será a situação 

financeira da empresa (OLIVEIRA, 2015, p.98).  

A Necessidade de Investimento em Giro (NIG) ou Necessidade de Capital de Giro 

(NCG) mostra a quantidade de recursos que a empresa precisará para financiar a sua atividade 

operacional, na compra de estoques e financiamentos dos seus clientes (OLIVEIRA, 2015, 

p.100). Entretanto, para Assaf Neto (2020, p.199), “efetivamente, uma empresa apresenta 

segurança financeira somente na situação: CCL > NIG que denota recursos em excesso diante 

de necessidades permanentes do capital de giro. Em caso contrário, ou seja, quando a NIG 

superar o CCL, a empresa dá sinais de conviver com dificuldades financeiras, ao financiar 

ativos cíclicos, caracteristicamente de longo prazo, com recursos de curto prazo (não 

cíclicos)”.  

Quando o capital circulante líquido superar a necessidade de investimento em giro, 

esse excesso é definido por saldo de disponível – SD. O saldo de disponível pode também ser 

determinado por: SD = Ativo Financeiro – Passivo Financeiro (ASSAF NETO, 2020, p199). 

Para o autor “Saldo de disponível é uma medida de margem de segurança financeira de uma 

empresa, que indica sua capacidade interna de financiar um crescimento da atividade 

operacional. Um SD negativo demonstra a existência de recursos não cíclicos financiando 

ativos de natureza cíclica. Ou seja, o estoque mínimo necessário ao funcionamento normal da 

empresa, por exemplo, pode estar sendo financiado por créditos bancários renováveis em 

curto prazo”. 

Assim, uma empresa equilibrada apresenta caracteristicamente um capital circulante 

líquido superior a suas necessidades permanentes de giro, promovendo maior segurança 

financeira, identificada na presença de um saldo de disponível positivo (ASSAF NETO, 

2020). Para o autor as estruturas financeiras de menor risco recomendam que as necessidades 
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permanentes de investimento em giro devem ser financiadas, para a preservação da solvência 

da empresa, por recursos de longo prazo. Então, empréstimos devem ser de longo prazo para 

financiamento de ativos de giro, entretanto, pequenas empresas por terem pouco acesso a 

financiamentos em instituições financeiras, tendem a ter dificuldades de crescimento, por 

também não conseguirem entender a questão do capital de giro, acabam endividando no curto 

prazo levando a um processo de insolvência. Assim, para o mesmo autor (ASSAF NETO, 

2020) “os recursos para financiar a necessidade de investimento em giro são geralmente 

identificados de fontes de terceiros (empréstimos e financiamentos de longo prazo), de saldos 

financeiros de disponível, ou de recursos próprios, por meio de aumentos de capital ou de um 

processo de autofinanciamento. O autofinanciamento da empresa processa-se por meio dos 

fluxos de caixa gerados pelas operações”. 

 

Quadro 9 - Estruturas de baixo risco 

 
Fonte: Assaf Neto 

2.4.6.1 Indicadores de Liquidez ou Solvência 
 

Os indicadores de liquidez ou solvência evidenciam o grau de solvência da 

organização, em decorrência da existência ou não de solidez financeira que garanta o 

pagamento dos compromissos assumidos com terceiros (MARION, 2018).  A princípio, 

quanto maior for esta relação, maior será a segurança de que os novos compromissos a serem 

assumidos poderão ser saldados (OLIVEIRA, 2020, p. 87). 

Apresentam-se em quatro indicadores básicos: 

 Liquidez Corrente (LC) 

 Liquidez Imediata (LI) 

 Liquidez Seca (LS) 

 Liquidez Geral (LG) 

Índice de Liquidez Corrente (LC) 
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A liquidez Corrente mostra quantos reais têm-se imediatamente disponíveis e 

conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo, cujo 

quociente é resultado da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante (MARION, 

2018), assim sendo, reflete para quantos reais de ativo circulante estão disponíveis para 

pagamento de dívidas de curto prazo (passivo circulante), portanto demonstra se o saldo de 

caixa e bancos é suficiente para fazer os pagamentos do dia a dia de forma a manter a empresa 

em operação. Para Assaf Neto (2020), a liquidez corrente indica o quanto existe de ativo 

circulante para cada $ 1 de dívida de curto prazo. Quanto maior a liquidez corrente, melhor 

para a empresa. (OLIVEIRA, 2015, p.88). 

Fórmula:  

LC = ATIVO CIRCULANTE ÷ PASSIVO CIRCULANTE 

Índice de Liquidez Imediata (LI) 

A liquidez imediata mostra o valor disponível em caixa e bancos para pagamento de 

dívidas de curto prazo. Para Marion (2018), a interpretação desse quociente deve ser 

direcionada para verificar se existe ou não necessidade de recorrer a algum tipo de operação 

financeira visando obter mais dinheiro para cobrir obrigações vencíveis de curto prazo. 

Também o autor reforça que há uma distinção de prazos entre numerador e denominador, 

sendo que no denominador podem ter dívidas de curto prazo com vencimentos em 30, 60, 90, 

120 e até 360 dias, o que pode não demonstrar a capacidade de caixa e bancos para 

pagamentos de dívidas totais de curto prazo, mas não se deve correr o risco de não ter 

disponíveis para com o vencimento das dívidas. 

Fórmula: 

LI =  
Í

 
  

 

Índice de Liquidez Seca (LS) 

No Índice de Liquidez Seca essencialmente, determina a capacidade de curto prazo de 

pagamento da empresa mediante a utilização das contas do disponível e valores a receber 

(ASSAF NETO, 2020, p.176). A diferença entre este índice e o índice de Liquidez Corrente 

está no fato de que a Liquidez Seca exclui do seu cálculo a conta Estoques (OLIVEIRA, 

2015, p.89).  Para o autor a intenção do índice é mostrar o quanto a empresa é dependente da 
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realização, da venda dos seus estoques para quitar seus compromissos no curto prazo. Quanto 

maior o resultado desse índice, melhor para a empresa. Para Marion (2018) esse quociente 

apresenta uma posição bem realista e conservadora da liquidez da empresa em determinado 

momento, sendo preferido pelos emprestadores de capitais. Para o autor revela a capacidade 

da financeira líquida da empresa para cumprir compromissos de curto prazo, ou seja, quanto à 

empresa tem de Ativo Circulante Líquido para cada $ 1 do Passivo Circulante. 

Fórmula: 

LS =  
ATIVO CIRCULANTE –  ESTOQUE

PASSIVO CIRCULANTE
 

 

Índice de Liquidez Geral (LG) 

O Índice de Liquidez Geral revela a liquidez, tanto a curto como em longo prazo. De 

cada $ 1 que a empresa mantém de dívida, o quanto existe de direitos e haveres no ativo 

circulante e no realizável em longo prazo. (ASSAF NETO, 2020, p. 177) Para o autor a 

liquidez geral é utilizada também como uma medida de segurança financeira da empresa de 

longo prazo, revelando sua capacidade de saldar todos seus compromissos. Afora a dinâmica 

da empresa, um maior resultado deste índice dará, a princípio, uma maior segurança acerca da 

possibilidade de pagamento dos novos créditos a serem assumidos pela empresa (OLIVEIRA, 

2015, p.88). Para Marion (2018, p.168) quando esse quociente for igual ou superior a 1, pode 

se afirmar que a empresa está estruturada do ponto de vista financeiro, mas se inferior a 1, 

pode está ocorrendo caso de insolvência. 

Fórmula: 

LG =  
AC +  RLP

PC +  PNC
 

Onde:  

AC = ATIVO CIRCULANTE  

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

PC = PASSIVO CIRCULANTE  

PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
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Assim, sempre que um índice de liquidez exceder ao padrão da empresa deve ser 

pesquisado para se descobrir as causas possíveis desse comportamento. Índices de liquidez 

baixos, por outro lado, são sempre motivos de preocupação, colocando em risco a 

continuidade da empresa (ASSAF NETO, 2020, p.191). 

2.4.7 Conhecimento do negócio 
 

As principais funções dos empreendedores, tanto em nível de alto comando, quanto 

em nível gerencial, são principalmente: planejamento, organização, liderança e controle e são 

tarefas fundamentais para assegurar o sucesso da atividade empresarial. (OLIVEIRA, 2015).  

Para Hagstrom (1997), Buffet acrescentou uma apreciação pelo efeito que a gestão pode ter 

sobre o valor de qualquer negócio, e que a diversificação aumenta em vez de reduzir o risco à 

medida que se torna impossível observar de perto todos os ovos em muitas diferentes cestas, 

indo contra o ditado popular que diz que “não se deve colocar os ovos na mesma cesta”, para 

o autor é necessário que o empresário esteja vigilante sobre seu negócio de modo da dar 

resultados positivos, o que para as pequenas empresas é muito importante, a presença 

constante do dono do negócio. 

Segundo o SEBRAE, os segmentos dos pequenos negócios estão em estágio mais 

avançado, pois é considerado um elo no encadeamento produtivo: por serem fornecedores de 

médias e grandes empresas e compradores de micro e pequenas empresas. Além do que, tem 

uma constituição mais organizacional já que possuem empregados e podem crescer para 

média e grande empresa, portanto devem possuir estratégia, tratamento e produtos 

diferenciados no atendimento ao público alvo. Para o SEBRAE, “Por não estarem mais na 

“base da pirâmide das empresas” pressupõe-se que as Empresas de Pequeno Porte (EPP) são 

frutos do chamado “empreendedorismo por oportunidade”, ou então está em estágio de 

amadurecimento tal que suas atividades já não mais se limitam ao fornecimento da 

subsistência do empresário e/ou sua família”. 

Para Lemes (2010), empreendedorismo por oportunidade é diferente do 

empreendedorismo por necessidade, visto que, o primeiro está relacionado às oportunidades 

do mercado, onde o empreendedor está apto a investir por possuir estrutura tanto profissional 

como financeira para empreender no novo negócio. Como exemplo um profissional de 

engenharia que trabalhe para uma grande empresa como Petrobrás que domine uma 

determinada função técnica, poderia abrir uma empresa que forneceria a grande empresa esse 

serviço, então esse seria um empreendedorismo por oportunidade, sendo para autor o lado 
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positivo da atividade empreendedora por considerar que o empreendedor esteja mais 

preparado para administração da empresa, portanto com maiores chances de crescimento. E, 

empreendedorismo por necessidade é gerado pela dificuldade decorrente da ausência de 

outras oportunidades de emprego, direcionando os indivíduos para a criação do próprio 

negócio, uma vez que não lhes resta alternativa. O quadro 10 abaixo retrata as diferenças entre 

empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade.    

Quadro 10 - Empreendedorismo por oportunidade X necessidade 

Empreendedorismo por oportunidade Empreendedorismo por necessidade 

O empreendedorismo decorrente da 

oportunidade pode ser definido como o 

desejo de aproveitar uma oportunidade de 

negócio existente no mercado, através da 

criação de uma empresa por iniciativa 

própria.  

O empreendedorismo gerado pela 

necessidade decorre da ausência de outras 

oportunidades de emprego, direcionando 

os indivíduos para a criação do próprio 

negócio, uma vez que não lhes resta 

alternativa. 

É a partir da identificação da oportunidade 

que se inicia todo o processo de 

planejamento e criação da nova empresa. 

Iniciam seu próprio negócio, geralmente 

de maneira informal, motivados pela falta 

de opções satisfatórias de trabalho e 

renda. 

Primeiro observa, depois traça estratégia e 

parte para inovação, procurando brechas, 

e tem por meta a diferenciação para atrair 

seu público-alvo. 

Exige pressa, partindo muitas vezes para 

concorrência em mercado saturado, 

devido à falta de avaliação mais profunda 

do seu potencial, 

Podemos dizer que o empreendedorismo 

por oportunidade reflete o lado positivo da 

atividade empreendedora. 

Tende a ser maior entre os países em 

desenvolvimento, por causa das 

dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho. 

Fonte: ADAPTAÇÃO DE LEMES, 2010 

O empreendedorismo por necessidade tende a ser maior entre os países em 

desenvolvimento, por causa das dificuldades de inserção no mercado de trabalho, sendo que, 

muitas vezes iniciam seu próprio negócio, geralmente de maneira informal, motivados pela 

falta de opções satisfatórias de trabalho e renda. Conforme o programa de pesquisa Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) de abrangência mundial, que baseado em avaliações sobre 

o nível de atividade empreendedora nacional para todos os países participantes, desenvolve 
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uma exploração do papel do empreendedorismo no crescimento econômico nacional e revela 

a riqueza das características associadas com a atividade empreendedora. Assim sendo, em 

2019, a metodologia GEM apresenta uma inovação ao avaliar a motivação para empreender, 

não mais restringindo as opções de respostas às categorias “por necessidade” e “por 

oportunidade”, e ampliando a gama de possibilidades. Mesmo assim, no Brasil, conforme 

tabela abaixo, quase 90% dos empreendedores iniciais concorda (total ou parcialmente) que a 

escassez de emprego constitui uma das razões para desenvolver a iniciativa empreendedora 

com a qual estão envolvidos. Sendo que, um quarto dos empreendedores se envolve em novos 

negócios para dar continuidade a uma tradição familiar, evidenciando, dessa forma, que o 

comportamento das famílias em relação ao empreendedorismo exerce uma influência direta 

ou indireta nas aspirações de carreira e futuro de uma parcela significativa da população. Isso 

confirma a questão de que os pequenos negócios, no Brasil, são influenciados mais pelo 

empreendedorismo por necessidade. 

Tabela 1 – Percentual dos empreendedores iniciais¹ - Brasil 2019 

 

Fonte: GEM Brasil, 2019 

Então para Lemes (2010) não se deve concluir, no entanto, que o empreendedor por 

necessidade não possa ter sucesso, existem muitos casos de pessoas que começaram um 

negócio por absoluta falta de opção e, hoje, são empresários bem-sucedidos. Para o autor, a 

batalha inicial destes pode ter sido muito mais difícil, e certamente eles não representam a 

realidade da maioria dos que assim empreendem. Assim, ao analisar o percentual de 

conhecimento do negócio, poderemos encontrar um desempenho que indique o quanto a 

pequena empresa poderá ir á frente, ou seja, qual a capacidade de gerenciamento para 

crescimento do negócio, ou mesmo que, sendo pequeno permaneça no mercado, pois temos 

vários exemplos de comércios de bairro que duram anos e anos e não crescem mais também 

não tem a falência, permanecendo na família. 

Um ponto importante segundo Hagstrom (1997) está relacionado aos pontos fortes e 

fracos da gestão, para o autor relacionado à Fischer, este procurava investir em empresas que 
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pudessem crescer sem financiamento de capital adicional, que se expandisse pela força de 

seus produtos e serviços, e a gestão tivesse a capacidade de desenvolver boas relações de 

trabalho com toda a empresa, pois uma empresa que tem a capacidade de lucrar em qualquer 

ambiente econômico é muito valiosa. 

Assim, para Hagstrom (1997), um dos fundamentos da abordagem Buffet e que a 

gestão deve olhar para: 

 Retorno sobre o patrimônio líquido inicial 

 Mudanças na margem operacional 

 Mudanças no nível de dívida 

 Capacidade de geração de caixa da empresa. 

Então, para Warren Buffet, deve-se investir dentro do seu círculo de competência e 

não é o grande círculo que conta, mas quão bem os parâmetros são definidos (HAGSTROM, 

1997), assim uma abordagem superior é comprar um negócio que tenha uma visão realista de 

progredir, independentemente se a economia está se expandindo ou se contraindo. Um 

exemplo é a compra da Cervejaria Brahma, no Brasil onde pela visão do mercado era um 

momento inoportuno, visto que o Brasil estava atravessando um período conturbado quando 

da gestão do Presidente Collor de Melo, entretanto pela visão do empresário Jorge Paulo 

Lemann, o Brasil por ser um país tropical e o consumo de cerveja ser alto, era um negócio que 

independeria da economia. Assim sendo, tomou a decisão de compra e hoje é um dos maiores 

conglomerados do Brasil e do mundo. (CORREA, 2013) 

Então, para analisar este indicador de conhecimento do negócio a análise será sobre o 

resultado dos outros indicadores, acima descritos: Margem Operacional, sendo que este 

indicador está relacionado à operacionalização do negócio, pois para Mungal (2014), itens 

relacionados à caixa e margem bruta foram freqüentemente mencionados como pontos focais 

de análise, pois os maiores problemas das empresas estão relacionados à margem bruta, visto 

que é o maior conhecimento sobre o negócio, sua operacionalização, que aqui trataremos por 

margem operacional. Também para Hagstrom (1997), é um dos fundamentos da abordagem 

Buffet que a gestão deve olhar para Margem Operacional, então esse indicador ficou com o 

maior peso (4), na fórmula do Índice de Conhecimento do Negócio.  A Taxa de Retorno sobre 

o Patrimônio Liquido (TRPL), por que é o retorno do investimento do sócio no negócio, 

inclusive é o principal fator de composição de ranking da Revista Exame de “Maiores e 

Melhores”; pois mede a eficiência da empresa, sendo um dos principais componentes de valor 

para o acionista, ficou com peso (2), no ICN. Também Análise de Caixa, pois precisa ser 

gerenciado de forma muito agressiva nos negócios, segundo Mungal (2014). E por fim o 
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Endividamento, que para Hagstrom (1997) também é um dos fundamentos da abordagem 

Buffet. Assim, obteremos uma resposta consolidada do conhecimento do negócio pelos 

empresários dos pequenos negócios demonstrando sua capacidade de entendimento para que 

possa proporcionar o crescimento e sustentabilidade dessas empresas no mercado. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Segundo alguns autores, devem ser demonstrados como se realizará a pesquisa, ou 

seja, que procedimentos metodológicos se pretendem seguir. (QUERINO, 2011, p.84). 

Será apresentada a metodologia do presente estudo, considerando-se as taxonomias 

existentes para se classificar o tipo da pesquisa, a caracterização do universo e da respectiva 

amostra e a forma como os dados foram coletados e tratados (PEREIRA, 2018). Para 

Coutinho (2014), os paradigmas têm por objetivo unir e dar legitimidade à investigação nos 

aspectos conceituais e metodológicos, servindo como identificação para o pesquisador quanto 

à partilha de um conjunto de conhecimentos e atitudes. 

Abaixo, os procedimentos metodológicos que iremos seguir: 

A pesquisa possui caráter quantitativo. E os dados foram coletados de balanços 

patrimoniais de escritórios de contabilidade do Estado do Pará, dos anos de 2017, 2018 e 

2019. 

Será usada Análise Horizontal e Vertical para identificar matematicamente quais os 

resultados de pequenas empresas.  

Os indicadores escolhidos para os estudos serão os que retratam os resultados 

financeiros e não financeiros com objetivo de evidenciar o impacto dos resultados das 

pequenas empresas. Assim os resultados dos indicadores abaixo serão os que contribuirão 

para análise e conclusão da pesquisa:  

 Crescimento de vendas, o indicador será a análise horizontal ano a ano das 

empresas, dos anos de: 2017, 2018 e 2019, para identificar qual o percentual de 

crescimento das empresas de pequeno porte.  

 Em relação aos resultados operacionais serão analisados os percentuais do Ebtda, 

para identificar qual o resultado desse percentual no negócio. Na seguinte Fórmula: 

 Margem Operacional =  
 

 í
   

 Para Desempenho financeiro: 
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o Margem Líquida: O percentual do lucro líquido dividido pelas vendas líquidas, 

na seguinte Fórmula: 

Margem Líquida =  
Lucro Líquido

Vendas Líquidas
 

o Análise do retorno sobre investimento é um indicador que analisa quanto à 

empresa retornou de investimento em relação à lucratividade do negócio: 

Retorno sobre Investimento Total = Margem Líquida X Giro do Ativo Total 

     Giro do Ativo Total =  
 í

  é
 

o Análise da Taxa de Retorno sobre Patrimônio Liquido, que demonstra a taxa 

de retorno do capital aplicado 

Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido: 

 TRPL =  
 í

ô  í
 

 

 Para Análise de Caixa serão utilizados o Caixa Mínimo necessário comparado ao 

disponível das empresas. 

 Para Endividamentos de terceiros será analisado o percentual de endividamento da 

empresa com terceiros nas seguintes fórmulas: 

a. Endividamento Geral 

EG =  
PC +  PELP

AT
 x 100 

 

b. Composição do endividamento 

 CE =  
PC

PC +  PELP
 𝑥 100 

  

 Para Cumprimento de prazos serão utilizadas análise dos indicadores de liquidez: 

o Liquidez Corrente (LC) 

 LC =  
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE
 

  

o Liquidez Imediata (LI) 

LI =  
DISPONÍVEL

 PASSIVO CIRCULANTE
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 Para Conhecimento do negócio serão analisados os seguintes indicadores com 

pesos estabelecidos: 

o Margem Operacional – Peso: 4 

o Taxa de Retorno sobre investimento – Peso: 3 

o Análise de Caixa –  Peso: 2 

o Endividamento  – Peso: 1 

 

3.1 ÍNDICE DE CONHECIMENTO DO NEGÓCIO - ICN 

 

Para esse cálculo desse indicador foi estabelecido um método para avaliar a qualidade 

da gestão de empresas de pequeno porte com base em um referencial denominado de Índice 

de Conhecimento do Negócio, ICN. Tal índice é obtido a partir da análise do balanço contábil 

da empresa, mais especificamente com base em quatro parâmetros, a saber, Margem 

Operacional, TRPL, Análise de Caixa e Endividamento, sendo inicialmente desenvolvidos 

quatro índices correspondente aos quatro parâmetros base, que são respectivamente IMO, ITRPL, 

IAC e IE, e por fim o ICN calculado com base nos quatro índices supracitados.  

A análise decorreu com base em um banco de dados, composto por 19 balanços 

contábeis, de onde foram retirados os valores correspondentes aos quatro parâmetros base. E 

não havendo estudos relacionados ou similares apresenta uma amostra relativa. Em seguida, 

foram empreendidas análises estatísticas nos dados de referência, que poderá ser expandida o 

alcance da solução, podendo ser aplicada para balanços externos ao banco de dados. 

Observando os dados de referência, o pior e melhor valor de cada indicador foram 

tomados como pontos de referência e atinentes ao pior e ao melhor valor do índice Ii 

correspondente a cada grandeza, ou seja, 0,0 e 1,0 respectivamente, conforme indicado na 

Tabela 2. De posse das coordenadas dos pontos mínimos e máximos é possível traçar uma 

linha de tendência entre os dois pontos e determinar a equação correspondente. A figura 1 

exibe a representação gráfica da análise, adicionalmente são apresentadas as equações 

correspondentes aos índices, Equação de 1 a 4, onde Vi denota o valor da grandeza analisada. 

Por fim, apresenta-se a Equação 5, que exprime a relação para se obter o ICN onde a média 

ponderada denota a importância de cada grandeza base para o Índice de Conhecimento do 

Negócio. 
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Tabela 2 - Pontos de referência para estabelecimento dos índices de avaliação. 

Margem Operacional TRPL Análise de Caixa Endividamento  

Ponto de 

referência 

Margem 

Operacional 
IMO 

Ponto de 

referência 
TRPL IRI 

Ponto de 

referência 

Análise 

de 

Caixa 

IAC 
Ponto de 

referência 
Endividamento  IE 

Mínimo 14% 0,00 Mínimo 4% 0,00 Mínimo -760% 0,00 Mínimo 60% 0,00 

Máxima 76% 1,00 Máxima 100% 1,00 Máxima 124% 1,00 Máxima 8% 1,00 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Gráfico 4 – Equação 1 da Margem Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Gráfico 5 - Equação 2 da TRPL 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Gráfico 6 – Equação 3 da Análise de Caixa 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

Gráfico 7 - Equação 4 do Endividamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Figura 4 - Representação gráfica da análise dos índices de avaliação. 

 

𝐼 =

0,0                          𝑝𝑎𝑟𝑎          𝑉 < 14%  
  1,63 ∙ 𝑉 + 0,23          𝑝𝑎𝑟𝑎     14% ≥ 𝑉 ≥ 76%      

  1,0                         𝑝𝑎𝑟𝑎          𝑉 > 76%     

   Equação 1. 

 

𝐼 =

0,0                           𝑝𝑎𝑟𝑎              𝑉 < 4%  
  1,04 ∙ 𝑉 − 0,04     𝑝𝑎𝑟𝑎     4% ≥ 𝑉 ≥ 100%      

  1,0                        𝑝𝑎𝑟𝑎            𝑉 > 100%     

 Equação 2. 

 

𝐼 =

0,0                            𝑝𝑎𝑟𝑎                𝑉 < −760%  
  0,11 ∙ 𝑉 + 0,86          𝑝𝑎𝑟𝑎     124% ≥ 𝑉 ≥ −760%      

1,0                           𝑝𝑎𝑟𝑎                 𝑉 > 124%     

 Equação 3.  

 

𝐼 =

0,0                         𝑝𝑎𝑟𝑎          𝑉 < 14%  
 −1,90 ∙ 𝑉 + 1,14          𝑝𝑎𝑟𝑎     14% ≥ 𝑉 ≥ 76%      

  1,0                        𝑝𝑎𝑟𝑎          𝑉 < 14%     

  Equação 4. 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Então, uma proposta adicional foi desenvolvida, tendo como objetivo estabelecer uma 

metodologia mais prática, visto que o emprego de uma solução baseada em equações por mais 

que tenha maior acurácia, dependendo do contexto pode ser pouco prática.  A solução 

mencionada se baseia em tabelas pré-definidas, essas tabelas têm como base os valores 

fornecidos pelas equações, no entanto os valores foram generalizados de forma empírica, 

onde foram definidos intervalos para cada parâmetro base, bastando identificar o intervalo 

correspondente ao dado de entrada, Vi, e consultar o correspondente índice, Ii, pré-

estabelecido, a seguir são apresentadas as Tabelas de 3 a 6, que exprimem o método em voga.  

 

Tabela 3 - Tabela para definição do IMO. 
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MARGEM OPERAGIONAL (VMO) 

INTERVALO IMO 

 10% ≤ VMO  0,00 

 10% < VMO ≤ 15% 0,10 

 15% < VMO ≤ 20% 0,20 

 20% < VMO ≤ 25% 0,30 

 25% < VMO ≤ 30% 0,40 

 30% < VMO ≤ 35% 0,50 

 35% < VMO ≤ 40% 0,55 

 40% < VMO ≤ 45% 0,60 

 45% < VMO ≤ 50% 0,65 

 50% < VMO ≤ 55% 0,70 

 55% < VMO ≤ 60% 0,75 

 60% < VMO ≤ 65% 0,80 

 65% < VMO ≤ 70% 0,85 

 70% < VMO ≤ 75% 0,90 

 75% < VMO < 80% 0,95 
VMO ≥ 80% 1,00 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

Tabela 4 - Tabela para definição do ITRPL. 

TRPL (VTRPL) 

INTERVALO ITRPL 

 0% ≤ VTRPL  0,00 

 0% < VTRPL ≤ 10% 0,05 

 10% < VTRPL ≤ 20% 0,10 

 20% < VTRPL ≤ 30% 0,20 

 30% < VTRPL ≤ 40% 0,30 

 40% < VTRPL ≤ 50% 0,40 

 50% < VTRPL ≤ 60% 0,50 

 60% < VTRPL ≤ 70% 0,60 

 70% < VTRPL < 80% 0,70 

 80% < VTRPL < 90% 0,80 

 90% < VTRPL < 100% 0,90 

VTRPL ≥ 100% 1,00 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Tabela 5 - Tabela para definição do IAC. 

ANÁLISE DE CAIXA (VAC) 

INTERVALO IAC 

 -750% ≤ VAC  0,00 
 -750% < VAC ≤ -700% 0,05 
-700% < VAC ≤ -650% 0,10 
-650% < VAC ≤ -600% 0,20 
-600% < VAC ≤ -550% 0,25 
-550% < VAC ≤ -500% 0,30 
-500% < VAC ≤ -450% 0,35 
-450% < VAC ≤ -400% 0,40 
-400% <VAC≤  -350% 0,45 
-350% <VAC≤  -300% 0,50 
-300% <VAC≤  -250% 0,55 
-250% <VAC ≤ -200% 0,60 
-200% <VAC ≤ -150% 0,65 
-150% < VAC ≤ -100% 0,70 
-100% < VAC ≤ -50% 0,75 

-50% < VAC ≤ 0% 0,80 
0% < VAC ≤ 50% 0,85 

50% < VAC ≤ 100% 0,90 
100% < VAC< 150% 0,95 

VAC ≥ 150%   1,00 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Tabela 6 - Tabela para definição do IE. 

ENDIVIDAMENTO (VE) 

INTERVALO IE 

   VE ≥ 60% 0,00 
 60% > VE ≤ 55% 0,05 
 55% > VE ≤ 50% 0,10 
 50% > VE ≤ 45% 0,20 
 45% > VE ≤ 40% 0,30 
 40% > VE ≤ 35% 0,40 
 35% > VE ≤ 30% 0,50 
 30% > VE ≤ 25% 0,60 
 25% > VE ≤ 20% 0,70 
 20% > VE ≤ 15% 0,80 
 15% > VE ≤ 10% 0,90 
 10% > VE < 5% 0,95 

VTRPL ≤ 5% 1,00 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Com relação ao ICN, foi observado que não há alterações, com os índices Ii definidos 

por meio das tabelas, basta usar a Equação 5.  

𝐼 =
∙ ∙ ∙ ∙

      Equação 5. 

Com relação à classificação qualitativa do ICN foi apresentada a Tabela 7, que exibe as 

possíveis classificações para um determinado balanço, a saber, Ruim, Regular, Bom e 

Excelente. Assim, com o valor do índice de conhecimento do negócio já definido pelas 

equações ou pelas tabelas, basta usá-lo como dado de entrada na Tabela 7 e identificar o 

conceito correspondente. 

Tabela 7 - Classificação qualitativa do ICN 

ICN Classificação 

 0,0 ≤ ICN ≤ 0,25 RUIM 

 0,25 > ICN ≤ 0,50 REGULAR 

 0,50 > ICN ≤ 0,75 BOM 

 0,75 > ICN ≤ 1,0 EXCELENTE 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

 Com relação aos resultados, inicia-se a discussão apresentando a Tabela 8 que exibe os 

resultados da análise do ICN com base nas Equações. 

Tabela 8 - Resultados do ICN obtidos a partir das Equações 

Empresa Ano 
Margem 

Operacional 
IMO TRPL ITRPL 

Análise 
de 

Caixa 
IAC Endividamento  IE ICN Classificação 

Mn 2018 35% 0,33 20% 0,17 -40% 0,82 15% 0,86 0,44 REGULAR 
Ct 2018 14% 0,00 4% 0,00 -760% 0,02 17% 0,82 0,09 RUIM 
T P 2017 50% 0,58 39% 0,37 -381% 0,44 8% 1,00 0,54 BOM 
T P 2018 47% 0,53 20% 0,17 -419% 0,40 16% 0,84 0,43 REGULAR 
T P 2019 74% 0,97 35% 0,33 124% 1,00 14% 0,87 0,78 EXCELENTE 
JM 2017 65% 0,82 100% 1,00 -318% 0,51 60% 0,00 0,73 BOM 
JM 2018 59% 0,72 88% 0,88 89% 0,96 12% 0,92 0,84 EXCELENTE 
JM 2019 36% 0,36 27% 0,24 -10% 0,85 13% 0,89 0,48 REGULAR 
DC 2017 50% 0,57 18% 0,15 -115% 0,73 42% 0,35 0,46 REGULAR 
DC 2018 37% 0,37 5% 0,01 -145% 0,70 27% 0,62 0,36 REGULAR 
RV 2018 60% 0,74 31% 0,28 -102% 0,75 11% 0,93 0,63 BOM 
RV 2019 40% 0,41 12% 0,08 -105% 0,74 23% 0,71 0,42 REGULAR 
Px 2017 29% 0,24 37% 0,35 -214% 0,62 29% 0,59 0,39 REGULAR 
Px 2018 33% 0,30 43% 0,41 -265% 0,57 32% 0,54 0,42 REGULAR 
Px 2019 36% 0,35 49% 0,47 -216% 0,62 28% 0,61 0,47 REGULAR 

S & M 2017 19% 0,08 14% 0,11 -107% 0,74 14% 0,88 0,31 REGULAR 
S & M 2018 30% 0,25 30% 0,27 -180% 0,66 21% 0,74 0,40 REGULAR 
S & M 2019 30% 0,26 27% 0,24 -212% 0,63 20% 0,75 0,38 REGULAR 

E D 2019 76% 1,00 45% 0,43 -100% 0,75 25% 0,66 0,75 BOM 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Por fim a análise qualitativa denota que um balanço obteve conceito Ruim, 12 

obtiveram conceito Regular, quatro apresentaram conceito Bom e dois foram classificados 

como Excelente. Assim, a Tabela 8, que exibe a análise do ICN com base nas Tabelas, foi 

observada que os resultados qualitativos não sofreram alteração, com exceção de um balanço 

de mudou de excelente para bom em relação ao método das equações. 

Então, com a análise, a Tabela 9 que exprime a comparação entre os resultados obtidos 

pelas equações e pelas tabelas, comenta-se que essa comparação é feita por meio do 

parâmetro λCN que denota a razão: ICN(Tabela)/ICN(Equação). Quanto mais próxima de 1,0, maior a 

concordância entre os resultados obtidos com as Tabelas e as Equações.  

Tabela 9-  Comparação entre os resultados do ICN. 

Empresa Ano λCN 

Mn 2018 1,08 

Ct 2018 1,54 

T P 2017 1,01 

T P 2018 1,06 

T P 2019 0,95 

JM 2017 0,98 

JM 2018 0,97 

JM 2019 1,11 

DC 2017 1,01 

DC 2018 1,22 

RV 2018 1,00 

RV 2019 1,12 

Px 2017 1,11 

Px 2018 1,17 

Px 2019 1,11 

S & M 2017 1,12 

S & M 2018 1,08 

S & M 2019 1,09 

E D 2019 0,94 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Adicionalmente é apresentada a Tabela 10, que exibe a análise estatística do parâmetro 

λCN, a média de 1,09 denota a concordância geral entre as duas abordagens, ao passo que o 
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desvio padrão e o baixo coeficiente de variação inferem a baixa variação da supra dita 

concordância.  

Tabela 10. Análise estatística da relação λCN. 

Parâmetro λCN 

Média 1,09 

DP 0,13 

CV 12,28% 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Reforçando a análise, agora compulsando o gráfico 8 que exibe a representação da 

comparação envolvendo o ICN, a proximidade dos pontos à linha de tendência e o fator R²  no 

valor de 0,98 denotam de forma cabal a concordância entre a as equações e as tabelas, 

demonstrando que apesar das simplificações a tabelas podem ser usadas sem perda 

significativa na precisão dos resultados.  

Gráfico 8 - Representação gráfica da relação entre os resultados do ICN. 

 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

3.2 ANALÍSE DOS RESULTADOS POR ESTATÍSTICA BÁSICA 
 

Será feita uma comparação entre os resultados e em seguida uma análise de média, 

moda, variância e desvio padrão. Para Fiel (2009) “Nunca temos acesso à população inteira (a 

ponte de tamanho real), assim, coletamos pequenas amostras (a ponte em escala menor) e 
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usamos o comportamento dentro da amostra para inferir coisas sobre o comportamento da 

população”. Para o autor “Se pegarmos muitas amostras aleatórias da população, cada uma 

dessas amostras fornecerá resultados ligeiramente diferentes. Entretanto, em média, resultados 

de grandes amostras deverão ser bastante similares”.  

Para Field (2009): 

 Média é um valor hipotético para cálculo de qualquer conjunto de dados, é um 

modelo criado para resumir os dados. Para saber a representatividade é preciso 

calcular o desvio padrão.  

 Desvio padrão é uma medida de quão representativa a média é dos dados 

observados. Se a média representa bem os dados, a maioria dos escores irá se 

concentrar perto da média e o desvio padrão é pequeno quando comparado a média. 

Um desvio padrão maior indica que a média é uma representação ruim dos dados.  

 A variância é a média do erro entre a média e as observações feitas (é a medida de 

como o modelo corresponde aos dados reais), sendo que o problema da variância é 

como ela é medida, pois é expressa em unidades quadradas. 

 

Para Agresti (2012): 

 Moda é uma medida que indica o resultado mais comum, ou seja, é o valor que 

ocorre com maior freqüência. É apropriada para todos os tipos de dados, e 

denominada bimodal se tiver dois picos distintos de igual tamanho. 

 

E finalizando com a Análise sistemática e a elaboração do relatório de acordo com as 

normas para apresentação de trabalhos acadêmicos. (QUERINO, 2011, p.92).  

 

3.3 LIMITAÇÕES  

A amostragem foi realizada por conveniência do tipo não-probabilística. Para May 

(2004) amostragens probabilísticas ou aleatórias permitem generalizar os resultados de uma 

amostra para a população. Dessa forma, a opção foi utilizar uma pequena amostra de balanços 

de pequenas empresas. Conforme May (2004) na amostragem o tamanho não necessariamente 

deve ser considerado o item mais importante. Uma amostra grande e incapaz de refletir as 

características da população terá um grau de precisão inferior ao de uma amostra pequena e 

representativa (PEREIRA, 2018). Entretanto a maior dificuldade foi conseguir os balanços de 
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pequenas empresas, pois embora o Código Civil estabeleça em seu artigo 1.179 a 

obrigatoriedade para todas as empresas de seguir um sistema de contabilidade, com base na 

escrituração de seus livros a levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado 

econômico; tem como exceção, ainda que simplificada, não atinge o pequeno empresário 

(MEI), conforme definição do artigo 68 da Lei Complementar 123/2006 e conforme 

estipulado no Art. 970 do Código Civil (ANDRÉ, 2019, p. 112). Assim sendo, conseguiu-se 

19 balanços elaborados por quatro escritórios de contabilidade da região. Os balanços são de 

pequenas empresas de cidades do Estado do Pará, conforme quadro abaixo: 

Quadro 11 - Balanços Patrimoniais por cidades do Pará 

Qtd Cidade ano 
2 Parauapebas 2018 
3 Santa Maria do Pará 2017/2018/2019 
3 Concórdia do Pará 2017/2018/2019 
4 Castanhal 2017/2018/2019 
7 Ananindeua 2017/2018/2019 

19     
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Considerações sobre as amostras dos balanços que refletem quanto a dificuldades de 

se obter dados dos pequenos negócios.  

 Os balanços da amostra alguns estão mal elaborados, estoques negativos, e saldo de 

caixa e banco igual de um ano para o outro. A percepção é a falta de cuidado tanto 

por parte dos contadores e como do fornecimento dos dados corretos pelos clientes, 

até porque são dados sigilosos não podendo ser divulgados os nomes das empresas 

por isso as siglas para identificação das mesmas.  

 Mesmo assim conclui-se que não é dada a importância devida a um documento que 

é muito necessário para análise dos resultados financeiros e não financeiros de 

pequenas empresas.  Até porque esses balanços são elaborados por escritórios de 

contabilidade, portanto já há um custo com contadores que deixam de utilizar um 

instrumento que dê orientação aos pequenos empresários sobre possíveis decisões a 

serem tomadas em face dos resultados ou mesmo de como está indo seu negócio. 

 Assim, uma legislação que alterasse a exceção de não atingir o pequeno empresário, 

poderia dar uma valorização maior as PME no âmbito contábil onde a análise de 

balanços patrimoniais, proporcionaria uma profissionalização dos pequenos 

negócios incentivando seu crescimento e visibilidade no mercado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesta seção mostraremos os resultados obtidos com a pesquisa, analisando os 

indicadores estabelecidos de forma a apresentar os Resultados de Pequenas Empresas. No que 

concerne à análise estatística básica, foram selecionadas três grandezas estatísticas para 

avaliar os parâmetros dos balanços que compõem o banco de dados, a saber, Média, Desvio 

Padrão (DP) e Coeficiente de Variação (CFV). A Média indica um resumo representativo do 

parâmetro analisado, permitindo uma análise global e um diagnóstico geral preliminar, o 

Desvio padrão indica a variação dos dados em relação à média representativa, no entanto por 

se tratar de um número adimensional e pouco intuitivo, foi adicionado na análise o 

Coeficiente de Variação que é a razão entre o DP e a Média em porcentagem, e oferece um 

registro mais tangível da dispersão dos dados. Com relação à conceituação qualitativa da 

dispersão a Tabela 10 apresenta a classificação para os valores do CFV. Será apresentado um 

gráfico de dispersão para constatação visual e intuitiva do comportamento dos dados e 

identificação de pontos que destoam do geral. E em seguida uma análise da moda, ou seja, a 

freqüência como os resultados ocorreram por balanços de empresas. Concluindo com uma 

análise geral dos resultados encontrados. Começando pelo indicador de Crescimento de 

Vendas, depois dos Resultados Operacionais, Desempenho Financeiro, Análise de Caixa, 

Endividamento Bancário, Cumprimento de prazos e por fim Conhecimento do Negócio.  

Tabela 10 – Classificação dos valores do CFV 

CFV Classificação 

CFV ≤ 15% Baixa dispersão: dados homogêneos 

 15% > ICN ≤ 30% Média dispersão 

CFV > 30% Alta dispersão: dados heterogêneos 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

4.1 RESULTADO DO CRESCIMENTO DE VENDAS 

Para este indicador foi considerada uma análise horizontal ano a ano dos balanços 

analisados. Dos 19 balanços de pequenas empresas, quatro empresas apresentaram balanço 

referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, e uma empresa 2017 e 2018 e uma empresa 2018 e 
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2019. Assim sendo, para essas empresas o resultado médio de crescimento de vendas, ou seja, 

o quanto houve de aumento de vendas o resultado foi o seguinte: 

Tabela 11 – Resultado de Crescimento em vendas 

Empresas 2018 2019 

TP 28% 34% 

JM 74% 29% 

Px 11% 1% 

S&M 22% -5% 

Média 33% 15% 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Gráfico 9 – Resultado do Crescimento de vendas 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Por esse resultado das quatro empresas que apresentaram os balanços seqüenciais de 

2017, 2018 e 2019, no ano de 2018, todas apresentaram crescimento, sendo que uma 

apresentou um crescimento de 74%, fora do intervalo das outras três que na média foi de 

20%, dessa maneira a média aumentou para 33%. Considerando esse ponto fora do intervalo 

para pequenas empresas uma média de 20% de Crescimento em vendas em 2018. Em 2019 

das quatro empresas três apresentaram um crescimento na média em 32%, uma empresas 

tiveram um declínio nas vendas de - 5%, o que gerou uma média no geral de 15% de 

crescimento. Uma empresa apresentou balanços de 2017/2018 e outra de 2018/2019. Essas 

apresentaram declínio na média em -18%. Assim sendo, considerando a amostra apresentada 
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não há uma consistência dos resultados do crescimento em vendas, pois em 20

foi positivo em 33% e 2019 em 

4.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

Para os Resultados Operacionais for

identificar qual o resultado desse percentual no negócio. 

todos os balanços, a média ficou em 

uma alta dispersão dos dados em torno 

 

Gráfico 

 

O gráfico abaixo apresenta as classes de freqüência com percentual de 25%, para 

empresas; até 45% com oito

Então para os resultados operacionais considerando todos os balanços, 45% é a maior 

freqüência da série de dados e 60% para cinco empresas, então há uma tendência da margem 

operacional de pequenas empresas

empresas têm resultados de 

resultado de margem operacional das pequenas empresas, entretanto sendo os resultados de 

45% a 60% centrais, fornece uma idéia de positividade de resultado da margem operacional.
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não há uma consistência dos resultados do crescimento em vendas, pois em 20

% e 2019 em 15%, considerando a média em geral. 

S OPERACIONAIS 

Para os Resultados Operacionais foram analisados os percentuais do 

identificar qual o resultado desse percentual no negócio. Para esse indicador

todos os balanços, a média ficou em 43% para o Resultado Operacional, entretanto se observa 

dispersão dos dados em torno da média. 

 

Média DP CFV 

43,08% 0,17 40% 

Gráfico 10 – Dispersão da Média para Margem Operacional

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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oito empresas; 60% para cinco empresas e 76% para seis empresas. 
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freqüência da série de dados e 60% para cinco empresas, então há uma tendência da margem 
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não há uma consistência dos resultados do crescimento em vendas, pois em 2018, o resultado 

analisados os percentuais do Ebtda, para 

indicador, considerando 

Operacional, entretanto se observa 

Dispersão da Média para Margem Operacional 

 

O gráfico abaixo apresenta as classes de freqüência com percentual de 25%, para três 

empresas; 60% para cinco empresas e 76% para seis empresas. 

Então para os resultados operacionais considerando todos os balanços, 45% é a maior 

freqüência da série de dados e 60% para cinco empresas, então há uma tendência da margem 

ficar entre 45% a 60%. Mas também como três 

29% e três empresas 76%, não há uma concordância de qual o 

resultado de margem operacional das pequenas empresas, entretanto sendo os resultados de 

nece uma idéia de positividade de resultado da margem operacional. 

Média
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Gráfico 11 – Resultado da Margem Operacional 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

4.3 RESULTADOS PARA DESEMPENHO FINANCEIRO 

Para Desempenho Financeiro três indicadores apresentaram os seguintes resultados:  

4.3.1 Margem Líquida 

Para Margem Líquida: O percentual do lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. 

Para esse indicador a média ficou em quase 27%, sendo que no CFV se observa uma alta 

dispersão dos dados em torno da média. Mais para acima da média. 
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Gráfico 12 - Dispersão da Média para Margem Líquida 
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Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Para Margem Líquida, das 19 empresas, 14 ficaram entre 17% a 32% de margem 

líquida, que é um resultado bem positivo para pequenos negócios, e ainda que três empresas 

com 47% e duas empresas com 61%, completam os resultados positivos dos pequenos 

negócios. Não há observações de resultados negativos para pequenas empresas.

Gráfico 13 – Resultado da Margem Líquida 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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empresas, 14 ficaram entre 17% a 32% de margem 

líquida, que é um resultado bem positivo para pequenos negócios, e ainda que três empresas 

com 47% e duas empresas com 61%, completam os resultados positivos dos pequenos 

ados negativos para pequenas empresas. 

 

Média

2

61%



79 
 

Houve variação nas seis empresas que apresentaram balanços seqüenciais. Para 2017 a 

maior margem líquida ficou em 46% e a menor em 17%, para 2018 esse percentual subiu para 

58%, sendo que o menor em 6%, para 2019 o maior percentual ficou em 61%, e o menor em 

3%, assim sendo é importante notar um crescimento de margem líquida ano a ano, mas 

também uma variação com tendência de queda em algumas empresas. 

 

Tabela 12 - Resultado de Margem Líquida por empresa 

Empresas 2017 2018 2019 

T P 46% 16% 61% 

JM 44% 58% 30% 

DC 19% 6%   

RV   10% 3% 

Px  27% 30% 33% 

S & M 17% 28% 28% 
 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Gráfico 14 – Resultado de Margem Líquida 

 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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4.3.2 Taxa de Retorno sobre Investimento (TRI)

Para Análise do retorno sobre investimento

empresa retornou de investimento em rel

representa a produtividade.

 

Retorno sobre Investimento Total = 

     Giro do Ativo Total

Para Taxa de Retorno sobre Investimento (TRI),  a média ficou em 24%, sendo que no 

CFV se observa uma alta dispersão do

média. 

 

Gráfico 15 - Dispersão da Média para 

Conforme gráfico abaixo mais de 90% das empresas ficaram com a 

do investimento entre até 22% e 

78%.   
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Taxa de Retorno sobre Investimento (TRI) 

Análise do retorno sobre investimento que é um indicador que analisa quanto à 

empresa retornou de investimento em relação à lucratividade do negócio, 

representa a produtividade. 

Retorno sobre Investimento Total = Margem Líquida X Giro do Ativo Total

Total =  
 í

  é
 

Para Taxa de Retorno sobre Investimento (TRI),  a média ficou em 24%, sendo que no 

se observa uma alta dispersão dos dados em torno da média. Para 

Média DP CFV 

23,62% 0,18 75% 

Dispersão da Média para Taxa de Retorno sobre Investimento

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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é um indicador que analisa quanto à 

ação à lucratividade do negócio, esse indicador 

X Giro do Ativo Total 

Para Taxa de Retorno sobre Investimento (TRI),  a média ficou em 24%, sendo que no 

s dados em torno da média. Para cima e abaixo da 

Taxa de Retorno sobre Investimento 

 

Conforme gráfico abaixo mais de 90% das empresas ficaram com a Taxa de Retorno 

E apenas uma empresa com Taxa de Retorno de 

Média
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Gráfico 16 - Resultado da Taxa de Retorno sobre Investimento 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Para obtenção dessa taxa, é necessário analisar o giro do ativo em relação à Margem 

Líquida, assim sendo, conforme planilha abaixo, a margem líquida com maior rentabilidade 

que é de 61%, apresenta um giro baixo do Ativo em torno de 0,495, resultando uma TRI, de 

30%, enquanto que o segundo maior resultado de 58%, com um giro de 1,333, gerando uma 

TRI de 78%. Para indicadores na parte de baixo da tabela com margem de 6% e giro de 0,595, 

gera uma TRI de 4% enquanto que 3%, com giro de 1,142, mantém o retorno em 3%.  

Tabela 13 – Desempenho Financeiro 

 
  Desempenho Financeiro 

Empresas Ano 
Margem 
Líquida 

Giro do 
ativo 

Retorno s/ 
investimento TRPL 

T P 2019 61% 0,495 30% 35% 
JM 2018 58% 1,333 78% 88% 
T P 2017 46% 0,785 36% 39% 
JM 2017 44% 0,900 40% 100% 
Px  2019 33% 1,064 36% 49% 
Px  2018 30% 0,980 30% 43% 
JM 2019 30% 0,789 24% 27% 
S & M 2019 28% 0,750 21% 27% 
S & M 2018 28% 0,862 24% 30% 
Px  2017 27% 0,978 27% 37% 
E D 2019 26% 1,182 31% 45% 
DC 2017 19% 0,581 11% 18% 
S & M 2017 17% 0,722 12% 14% 

9 9

0
1

22% 40% 59% 78%

Taxa de Retorno sobre Investimento 
(TRI)
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T P 2018 16% 1,042 17% 20% 
Mn 2018 14% 1,202 17% 20% 
Ct 2018 13% 0,246 3% 4% 
RV 2018 10% 0,609 6% 31% 
DC 2018 6% 0,595 4% 5% 
RV 2019 3% 1,142 3% 12% 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Então, o resultado de empresas de pequeno porte para o Giro do Ativo, que para 

Marion (2019, pg.173), o ideal é acima de 1 caso em que estará indicando que o volume de 

vendas superou o valor investido, temos assim: 10 balanços com giro acima de 1, e nove com 

giro abaixo de 1, significando que mais da metade dos balanços tem giro conforme o 

esperado. Mas apesar do baixo giro de parte dos balanços não comprometeu o resultado do 

Retorno sobre o Investimento, em virtude dos resultados da margem liquida serem positivos. 

Gráfico 17 – Giro do Ativo 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

4.3.3 Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (TRPL) 

Análise da Taxa retorno sobre Patrimônio Liquido demonstra a taxa de retorno do 

capital aplicado: 

Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

 TRPL =  
 í

ô  í
 

2

7

5 5

0,52 0,79 1,06 1,33 

Giro do Ativo



 

Para a TRPL a média ficou em 

dos dados em torno da média. 

risco do negócio, o dinheiro do investidor, que no caso de pequenos quase sempre é do 

próprio empresário.  

 

 

Gráfico 19 –
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a média ficou em 34%, sendo que no CFV se observa uma alta dispersão 

s dados em torno da média. Resultado positivo para pequenos negócios, considerando o 

risco do negócio, o dinheiro do investidor, que no caso de pequenos quase sempre é do 

Média DP CFV 

34,05% 0,25 73% 

Gráfico 18 - Dispersão da Média para TRPL 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 – Resultado da Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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se observa uma alta dispersão 

Resultado positivo para pequenos negócios, considerando o 

risco do negócio, o dinheiro do investidor, que no caso de pequenos quase sempre é do 

 

Resultado da Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido 
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4.4 RESULTADO DA ANÁLISE DE CAIXA

Para Análise de Caixa

vezes o que seria necessário se ter no caixa mínimo

dispersão dos dados em torno da média. 

 

Para esse indicador

necessário comparado ao disponível das empresas

indicador de caixa de -0,97

apresentaram caixas positivos. Isso demonstra o não compromisso com o saldo de caixa que 

contemple a operacionalização das pequenas empresas. Há uma tendência

indicador ficar em -97%, significando que 

valor que tem em caixa para honrar seus compromissos financeiros

das empresas. 
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DA ANÁLISE DE CAIXA 

Análise de Caixa, a média ficou em -183%, ou seja, as empresas têm

cessário se ter no caixa mínimo, sendo que no CFV 

dispersão dos dados em torno da média.  

Média DP CFV 

-182,92% 1,98 108% 

Gráfico 20 - Dispersão da Média para TRPL 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Para esse indicador há uma tendência de caixas negativos em relação 

rado ao disponível das empresas, ou seja, 11 balanços apresentaram 

0,97, três com -3,18 e um com -5,39, apenas 

apresentaram caixas positivos. Isso demonstra o não compromisso com o saldo de caixa que 

nalização das pequenas empresas. Há uma tendência

97%, significando que a maioria das empresas precisaria

valor que tem em caixa para honrar seus compromissos financeiros para operacionalização 

Gráfico 21 – Resultado da Análise de Caixa 
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empresas têm menos duas 

V se observa uma alta 

 

há uma tendência de caixas negativos em relação Caixa Mínimo 

, ou seja, 11 balanços apresentaram 

5,39, apenas três balanços 

apresentaram caixas positivos. Isso demonstra o não compromisso com o saldo de caixa que 

nalização das pequenas empresas. Há uma tendência central de esse 

ria das empresas precisaria do dobro do 

para operacionalização 

Média



 

4.5 RESULTADO DO ENDIVIDAMENTO

 

4.5.1 Endividamento Geral

Para Endividamentos de terceiros 

empresa com terceiros nas seguintes fórmulas:

 

EG =  
PC +  PELP

AT

 

Para o esse indicador

dispersão dos dados em torno da média. 

 

 

 

1

-5,39 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

ENDIVIDAMENTO 

Endividamento Geral 

Para Endividamentos de terceiros foi analisado o percentual de endividamento da 

empresa com terceiros nas seguintes fórmulas: 

 x 100 

o esse indicador, a média ficou em 22%, sendo que no CF

dispersão dos dados em torno da média.  

Média DP CFV 

22,42% 0,13 56% 

Gráfico 22 - Dispersão da Média para EG 
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analisado o percentual de endividamento da 

V se observa uma alta 

3

1,24 



 

Para esse indicador 10 balanços apresentaram endividamento geral de até 21% e 

balanços até 34%, apenas uma empresa até 47% e outra até 60%. O que confirma a tendência 

dos pequenos negócios de não terem endividamento alto, em virtude tanto de falta de 

como mesmo do aporte dos sócios no negócio

 

Gráfico 

Comparando balanços de seis empresas de 2017, 2018 e 2019 mantêm a tendência 

central de endividamento de até 34%, e mesmo a empresa que aparecia com 60% de 

endividamento em 2017, tem uma queda para menos de 20% em 2018 e 2019. Confirmando a 
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Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Para esse indicador 10 balanços apresentaram endividamento geral de até 21% e 

balanços até 34%, apenas uma empresa até 47% e outra até 60%. O que confirma a tendência 

dos pequenos negócios de não terem endividamento alto, em virtude tanto de falta de 

como mesmo do aporte dos sócios no negócio.  

Gráfico 23 – Resultado do Endividamento Geral 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Para esse indicador 10 balanços apresentaram endividamento geral de até 21% e sete 

balanços até 34%, apenas uma empresa até 47% e outra até 60%. O que confirma a tendência 

dos pequenos negócios de não terem endividamento alto, em virtude tanto de falta de créditos, 

 

Comparando balanços de seis empresas de 2017, 2018 e 2019 mantêm a tendência 

central de endividamento de até 34%, e mesmo a empresa que aparecia com 60% de 

endividamento em 2017, tem uma queda para menos de 20% em 2018 e 2019. Confirmando a 

Média

60%
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tendência de pouco endividamento das pequenas empresas, apenas créditos relacionados ao 

passivo circulante em função de dívidas com fornecedores e impostos. 

 

Gráfico 24 – Endividamento Geral por empresa 

 
Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

4.5.2 Composição do Endividamento (CE) 

 

Para Composição do endividamento foi utilizada a seguinte fórmula: 

 CE =  
PC

PC +  PELP
 𝑥 100 

 

Para o esse indicador, a média ficou em 91%, indicando que a maioria das empresas 

não possui financiamentos de Longo Prazo. Sendo que no CFV se observa uma média 

dispersão dos dados em torno da média.  

 

Média DP CFV 

90,65% 0,25 27% 
 

 

Gráfico 25 - Dispersão da Média para Composição do Endividamento 

 

-20% 30% 80% 130% 180%

T P

JM

DC

RV

Px 

S & M

Endividamento Geral

2019

2018

2017



 

 

Para esse indicador, se confirma a tendência da composição do endividamento ser no 

curto prazo, ou seja, de cada R$

no Passivo Circulante, provavelmente devido a empréstimos serem para capital de gi

dívidas com fornecedores e impostos

suficientes para dívidas de longo prazo, ou mesmo o investimento do negócio vem dos 

resultados financeiros das empresas e também do investimento do sócio.
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Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Para esse indicador, se confirma a tendência da composição do endividamento ser no 

curto prazo, ou seja, de cada R$-100,00 de dívidas totais, na média R$

no Passivo Circulante, provavelmente devido a empréstimos serem para capital de gi

dívidas com fornecedores e impostos. Ou as pequenas empresas não dispõe

suficientes para dívidas de longo prazo, ou mesmo o investimento do negócio vem dos 

resultados financeiros das empresas e também do investimento do sócio.

Gráfico 26 – Resultado da Composição do Endividamento 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Para esse indicador, se confirma a tendência da composição do endividamento ser no 

na média R$-91,00 se concentram 

no Passivo Circulante, provavelmente devido a empréstimos serem para capital de giro ou 

. Ou as pequenas empresas não dispõem de créditos 

suficientes para dívidas de longo prazo, ou mesmo o investimento do negócio vem dos 

resultados financeiros das empresas e também do investimento do sócio. 
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4.6 RESULTADO DO CUMPRIMENTO DE PRAZOS

Para Cumprimento de prazos 

4.6.1 Liquidez Corrente (LC)

Para Liquidez Corrente

dispersão dos dados em torno da média. 

 

Gráfico 

Para Assaf Neto (2020), a

para cada $ 1 de dívida de

empresa. (OLIVEIRA, 2015, p.88). Para esse resultado a tendência foi de que todos os 

balanços apresentaram liquidez corrente acima de 1, inclusive 12 balanços apresentaram 

3,67, ou seja para cada 1 real de dívida de curto prazo, tem 3,67 reais de ativo circula

disponíveis para pagamento de dívidas do passivo circulante. Sendo que, 3 balanços tem esse 

indicador até 6,87; 3 com 10,06 e 1 com 13,26. Então esse indicador demonstra que pequenas 

empresas dispõem de recursos para cumprir dívidas de curto prazo cont

Ativo Circulante. 
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CUMPRIMENTO DE PRAZOS 

Cumprimento de prazos foram utilizadas análise dos indicadores de liquidez:

Liquidez Corrente (LC) 

Corrente a média ficou em 3,95, sendo que no CF

dispersão dos dados em torno da média.  

Média DP CFV 

3,95 3,38 85% 

Gráfico 27 - Dispersão da Média para Liquidez Corrente 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Assaf Neto (2020), a liquidez corrente indica o quanto existe de ativo circulante 
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(OLIVEIRA, 2015, p.88). Para esse resultado a tendência foi de que todos os 
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3,67, ou seja para cada 1 real de dívida de curto prazo, tem 3,67 reais de ativo circula

disponíveis para pagamento de dívidas do passivo circulante. Sendo que, 3 balanços tem esse 
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liquidez corrente indica o quanto existe de ativo circulante 

Quanto maior a liquidez corrente, melhor para a 

(OLIVEIRA, 2015, p.88). Para esse resultado a tendência foi de que todos os 

balanços apresentaram liquidez corrente acima de 1, inclusive 12 balanços apresentaram até 

3,67, ou seja para cada 1 real de dívida de curto prazo, tem 3,67 reais de ativo circulante 

disponíveis para pagamento de dívidas do passivo circulante. Sendo que, 3 balanços tem esse 

indicador até 6,87; 3 com 10,06 e 1 com 13,26. Então esse indicador demonstra que pequenas 

de recursos para cumprir dívidas de curto prazo contando com recursos do 
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4.6.2 Liquidez Imediata (LI)

Para Liquidez Imediata, 

dispersão dos dados em torno da média. 
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Gráfico 28 – Resultado da Liquidez Corrente 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Liquidez Imediata (LI) 

Liquidez Imediata, a média ficou em 0,89, sendo que no CF

dispersão dos dados em torno da média.  

Média DP CFV 

0,89 0,85 96% 

Gráfico 29 - Dispersão da Média para Liquidez Imediata 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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A liquidez imediata mostra o valor disponível em caixa e bancos para pagamento de 

dívidas de curto prazo, assim sendo, o resultado desse indicador demonstra que 58% dos 

balanços, apresentam índice menor que 1 e 42% índice maior que 1. Confirma a tendência do 

indicador de Análise de caixa, de que as pequenas empresas não dispõem de caixa suficiente 

para honrar seus compromissos de curto prazo para operacionalizar o negócio. 

Como há uma composição para esse indicador de cumprimento de prazo, a análise é 

que pela liquidez corrente as empresas dispõem de recursos para honrar seus compromissos 

de curto prazo, mas não dispõe de caixa imediato para fazer frente à operacionalização 

podendo recorrer a empréstimos de curto prazo ou aporte de caixa do sócio, o que muitas 

vezes ocasiona uma mistura entre os recursos da empresa e os recursos do sócio. 

Gráfico 30 – Resultado para Liquidez Imediata 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

4.7 RESULTADO DO CONHECIMENTO DO NEGÓCIO. 

Para o Resultado do Conhecimento do Negócio, foi elaborada uma fórmula que 

contemplou a análise de quatro indicadores: Margem operacional, Retorno sobre Patrimônio 

Liquido, Análise de Caixa e Endividamento Geral, com pesos relativos para cada indicador 

Para esse indicador a média ficou em 49%, sendo que no CFV se observa uma alta 

dispersão dos dados em torno da média.  
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Assim sendo, foi observada uma tendência central de conhecimento 

negócio com 12 ocorrências e 3 com um bom conhecimento e 3 com excelente conhecimento. 

Esse resultado indica que realmente o pequeno empresário tem um perfil de c
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Gráfico 31 - Dispersão da Média para Conhecimento do Negócio

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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um negócio necessita, vale à pena continuar? E principalmente o caixa mínimo necessário 

para operação, é de grande importância para crescimento dos pequenos negócios e senão um 

motivo para descontinuidade de grande parte dos mesmos.  
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ssim sendo, foi observada uma tendência central de conhecimento regular do 

negócio com 12 ocorrências e 3 com um bom conhecimento e 3 com excelente conhecimento. 
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Gráfico 32 – Resultado para Conhecimento do Negócio 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Gráfico 33 – Resultado para conhecimento do Negócio 

 

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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5 CONCLUSÃO  
 

Este estudo foi para avaliar os resultados das pequenas empresas do Estado do Pará, na 

região Norte do Brasil, tendo por base métricas financeiras e não financeiras. Entendendo 

quais resultados as pequenas empresas apresentam pela grande importância das mesmas no 

mercado empresarial. Assim sendo foram estabelecidos os indicadores que contribuíram para 

análise dos resultados. O primeiro indicador foi o Crescimento de Vendas, sendo que o 

resultado para empresas que apresentaram balanços seqüenciais de 2017, 2018 e 2019; no ano 

de 2018, que todas apresentaram crescimento, o mesmo não se repetiu para 2019. 

Considerando a amostra apresentada não há uma consistência dos resultados do crescimento 

em vendas, pois em 2018, o resultado foi positivo em 33% e 2019 em 15%, considerando a 

média em geral, sendo que também houve decréscimo em algumas empresas. 

Para os Resultados Operacionais, no indicador de Margem Operacional, todas 

apresentaram resultados positivos, em uma tendência desse indicador para pequenas empresas 

ficar entre 45% a 60% confirmando a importância da Margem Operacional para o 

conhecimento do negócio, pois mesmo não havendo consistência no crescimento de vendas, a 

margem operacional consegue manter uma rentabilidade capaz de pagar os custos 

operacionais e gerar um lucro operacional para cobrir os custos administrativos, resultando 

desempenho financeiro positivo para todas as empresas.  

Para o Desempenho Financeiro, foi analisado o indicador de Margem Líquida, que dos 

19 balanços, 14 ficaram entre 17% a 32% de lucratividade, que é um resultado bem positivo 

para pequenos negócios. Também para desempenho financeiro foi analisado o Retorno sobre 

investimento, que confronta Margem Líquida com Giro do Ativo, cujo resultado a maioria das 

empresas mostra que mais da metade dos balanços tem giro conforme o esperado acima de 1. 

Mas apesar do baixo giro do restante dos balanços o giro não comprometeu o resultado do 

Retorno sobre o Investimento em virtude dos resultados da margem liquida serem positivos. 

Para o Desempenho Financeiro também foi analisado o indicador de Retorno sobre 

Patrimônio Líquido, sendo que na média esse indicador ficou em 34%, resultado positivo para 

pequenos negócios, considerando o risco do negócio, o dinheiro do investidor, que no caso de 

pequenos quase sempre é do próprio empresário.  

Na Análise de Caixa, há uma tendência de caixas negativos em relação ao Caixa 

Mínimo necessário comparado ao disponível das empresas, o que pode comprometer a 
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operacionalidade da empresa, sendo um sinal de sub-capitalização e ou descapitalização, 

impactando na dificuldade de investir para o crescimento e sustentabilidade do negócio, 

confirmando Mungal (2014) que deveria haver mais ênfase no impacto de como o 

gerenciamento de caixa adequado pode afetar um pequeno negócio de varejo. 

Para Endividamento foram analisados dois indicadores: Endividamento Geral, cuja 

média ficou em 22%, confirmando a tendência dos pequenos negócios de terem 

endividamento baixo, em virtude tanto de falta de créditos, como mesmo do aporte dos sócios 

no negócio. E para Composição do Endividamento também a tendência dos pequenos 

negócios manterem seus financiamentos no curto prazo, cuja média foi de 91%. 

Para o Cumprimento de Prazos, foram analisados os indicadores de liquidez corrente e 

liquidez imediata, como há uma composição para esse indicador de cumprimento de prazo, a 

análise é que pela liquidez corrente as empresas dispõem de recursos para honrar seus 

compromissos de curto prazo, mas não dispõe de caixa imediato para fazer frente à 

operacionalização confirmando o resultado negativo da Análise de Caixa. Então a necessidade 

de pequenos negócios de atentar para ter caixa mínimo que possa fazer frente aos 

compromissos imediatos de caixa para cumprimento de prazos assumidos perante os credores, 

pois é importante que as pequenas empresas mantenham uma reputação de confiança, já que a 

falta de garantias pode dificultar o crédito de fornecedores, bancos, clientes e instituições. 

E por fim, a análise do Conhecimento do Negócio, cujo indicador foi composto por 

quatro indicadores: Margem Operacional, TRPL, Análise de Caixa e Endividamento, sendo 

que o resultado indica uma tendência de Conhecimento Moderado do negócio para pequenos 

empresários, sendo que o fator que mais contribuiu para esse índice foi à falta de caixa 

mínimo para operacionalização da empresa. Analisar esses quatro fatores em relação ao 

Conhecimento do Negócio pode servir de base para pesquisas futuras, podendo inclusive 

aplicar o método em uma base maior de dados, tornando-se um bom índice para avaliar a 

gestão de empresas. 

Entretanto, como limitações da pesquisa, os balanços da amostra alguns estão mal 

elaborados, onde se conclui que não é dada a importância devida a um documento que é muito 

necessário para análise dos resultados financeiros e não financeiros de pequenas empresas, 

podendo contribuir para o crescimento, sustentabilidade dos pequenos negócios no mercado. 
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APÊNDICE A - Balanços Patrimoniais por Empresa 
 
 
 

Balanços Patrimoniais 

  Empresas Anos Situação 

1 Mn 2018 Suficiente 

2 Ct 2018 Suficiente 

3 T P 2017 Suficiente 

4 T P 2018 Suficiente 

5 T P 2019 Regular 

6 JM 2017 Suficiente 

7 JM 2018 Suficiente 

8 JM 2019 Suficiente 

9 DC 2017 Suficiente 

10 DC 2018 Suficiente 

11 RV 2018 Suficiente 

12 RV 2019 Suficiente 

13 Px  2017 Suficiente 

14 Px  2018 Suficiente 

15 Px  2019 Suficiente 

16 S & M 2017 Suficiente 

17 S & M 2018 Suficiente 

18 S & M 2019 Suficiente 

19 E D 2019 Suficiente 
 


