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RESUMO 

A importância e a contribuição das empresas de pequeno porte para o 

desenvolvimento do país são argumentos suficientes para que esse segmento 

empresarial seja considerado e tratado como estratégia de política pública. 

No Brasil as dificuldades e os entraves para que os pequenos negócios 

produzam resultados de política estão expressos, sobretudo, na conceituação 

de pequeno porte, na forma de tributação e nos encargos sociais. 

Para vencer essas limitações e sobreviver os pequenos empresários 

adotam práticas gerenciais que visam sistematicamente burlar o fisco, trazendo 

conseqüências desfavoráveis à empresa. Práticas tais como a utilização de 

caixa dois e o pagamento de salários sem o devido registro são amplamente 

aplicadas nas pequenas empresas que preferem se expor ao risco da 

fiscalização do que cumprir os requisitos definidos na legislação. 

Para reverter esse quadro, o posicionamento estratégico do governo face 

aos pequenos negócios deveria contemplar ações de incentivo a criação e 

desenvolvimento de uma classe empresarial, de melhoria da capacidade 

gerencial, de simplificação da legislação com redução da carga tributária e de 

assimilação de mão de obra excedente no mercado de trabalho. 



ABSTRACT 

The value of the small-size business contribution for development of 

the country is enough to make this entrepreneurial segment to be 

consider in the strategy of public policies. 

In Brazil, the hindrance that prevent small-size business from 

benefiting from these policies results mainly from the definition of what 

means small-size, the tax system and the social charges. 

To overcome such limitations and survive, small entrepreneurs adopt 

management practices for avoiding taxes payment with unfavourable 

consequences for the enterprise and society. Such practices as the 

use of caixa dois and the payment of unregistered wages are widely 

used by small business. They prefer to run the risk of inspection rather 

than fulfill the legal requirements. 

In order to reverse this situation, the government strategy for small 

business should favour the creation and growth of an entrepreneurial 

class, the improvement of managerial capacity, the simplification of 

laws with an reduction of social charges, and the absorption of excess 

of man-power by the market. 
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APRESENTAÇÃO 

o século XX é marcado pelo poder das grandes empresas, dos grandes 

mercados e por grandes mudanças no contexto organizacional. 

No Brasil podemos presenciar o esgotamento do modelo de substituição 

de importações determinado pela abertura ao mercado externo e o fim das 

reservas de mercado, a criação do Mercosul, as privatizações e outras 

mudanças efetivas no comportamento empresarial. Como conseqüência dessas 

mudanças significativas no cenário global constatamos mudanças igualmente 

significativas no contexto empresarial. 

Porém, em poucas ocasiões as pequenas empresas foram motivo de 

discussão e alvo de formulação de política governamental, ou mesmo tiveram 

lugar de destaque na literatura técnica ou em pesquisas de cunho acadêmico. 

Apesar desse esquecimento, o papel e a importância das pequenas 

empresas são na realidade fundamentais para o desenvolvimento da economia 

de um país. 

A experiência de países com os Estados Unidos, Japão e França mostra 

que em momentos de profundas mudanças e declínio econômico as pequenas 

empresas aparecem como agentes estabilizadores, assimiladores das mudanças 

e geradores de energia vital à reestruturação econômica. 



No Brasil a postura do governo e dos pequenos empresário vem se 

modificando. Mesmo que lentamente, já identificamos um movimento 

favorável no sentido de reconhecer o potencial dos pequenos negócio e no 

sentido de agir, para alcançar resultados efetivos para as pequenas empresas e 

para o país. 

Essa mudança de postura tem sido impulsionada pelo atual cenário 

econômico e social que aponta para altos índices de desemprego na indústria, 

para a redução do quadro de funcionários do setor público, através de 

programas de incentivos a aposentadoria e para a busca de novo modelo 

econômico adequado ao contexto internacional. 

Abordar os pequenos negócios como estratégia governamental significa 

interpretar a pequena empresa segundo o contexto de política pública e 

conhecer o dia a dia das empresas, visando identificar seus problemas e 

necessidades. O resultado obtido pela aquisição desse volume de 

conhecimento "novo" nos permitiria rever o posicionamento estratégico 

governamental com relação aos pequenos negócios. 

Esse trabalho tem por objetivo explorar a visão dos pequenos 

empresários com relação às ações governamentais, através da identificação do 

conjunto de procedimentos adotados pelas empresas no sentido de atender à 

legislação atual. A esse conjunto de procedimentos chamamos de práticas 

gerenciais, que têm como pano de fundo as funções administrativas de 

planejamento, organização, controle, coordenação e comando. A ênfase do 

trabalho recai sobre as práticas gerencias aplicadas a recursos humanos e 

financeiros, por considerarmos esses recursos foco de atenção dos pequenos 

empresários. 
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No pnrnerro capítulo discorremos sobre nosso entendimento sobre 

práticas gerenciais e sobre os problemas conhecidos no ambiente das 

pequenas empresas. 

O segundo capítulo é dedicado a uma exploração sobre a questão de 

política pública e como inserimos nesse contexto as pequenas empresas. 

O terceiro capitulo, a pesquisa propriamente dita, é dividido em duas 

etapas. A primeira relata os resultados de uma pesquisa preliminar que serviu 

como apoio à delimitação do trabalho e como uma primeira identificação sobre 

as práticas gerenciais adotadas pelas empresas e a conseqüente identificação 

da visão da empresa sobre o comportamento governamental. A segunda etapa 

é a pesquisa de campo, construída sobre os resultados da pesquisa preliminar, 

onde buscamos a confirmação da aplicação das práticas gerenciais face a visão 

da ação governamental. 

Para finalizar exploramos as perspectivas das pequenas empresas, 

considerando as mudanças recentes na legislação e concluímos esperando 

contribuir melhorar qualitativamente o conhecimento sobre esse segmento 

empresarial. 
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ABORDAGEM TEÓRICA 

A Conceituação de Empresa de Pequeno Porte 

A classificação de empresas segundo o porte é controversa no mundo 

todo. 

A literatura que aborda esse tema é farta de conceituações que variam 

de país para país e entre os órgãos e esferas governamentais. São divergentes 

nas instituições financeiras, instituições de pesquisa e órgãos de apoio a 

pequenas e tnlcroempresas. 

Segundo Robalinho (1973), essa heterogeneidade de conceitos e formas 

de classificação das pequenas empresas é pertinente porque depende do 

ambiente em que as pequenas unidades se implantam. Assim, o conceito e 

parâmetros aplicados refletem a situação sócio econômica da região onde se 

encontram as empresas. 

Os parâmetros utilizados para a classificação do porte da empresa são 

definidos segundo os objetivos e interesses de cada organização. 

As instituições financeiras, por exemplo, utilizam parâmetros como 

faturamento, origem do capital, volume de vendas ou indicadores de 

investimento que se adequam às condições de concessão de crédito. 

Outras entidades adotam como critério o modelo gerencial ou conjugam 

parâmetros como quantidade de funcionários e faturamento. 



Leone (1991) aborda essa questão segundo o estabelecimento de 

critérios quantitativos e qualitativos. 

Os critérios quantitativos são estabelecidos a partir de fenômenos 

econômicos, que possuem como vantagem a facilidade da coleta de dados, a 

possibilidade de padronização dos dados e a facilidade de aplicação de 

modelos de análise. Permitem ainda, a análise no tempo e a determinação de 

medidas comparativas. Por outro lado, são medidas estáticas muito variadas e 

refletem problemas particulares da empresa. Como exemplos de parâmetros 

quantitativos podemos citar o valor do capital social, volume de vendas, valor 

do ativo, número de funcionários e outros. 

Para Leone, os critérios qualitativos podem delinear de forma mais 

efetiva a situação das empresas. Tais parâmetros traduzem a estrutura interna, 

o tipo de organização adotado, o estilo gerencial, o perfil da empresa e o perfil 

dos sócios. O enfoque qualitativo pode permitir o mapeamento das atitudes 

dos pequenos empresário. Assim, podem ser mais adequados ao estudo do 

comportamento dessas unidades organizacionais. 

Os critérios qualitativos se valem de informações do tipo: contingente 

familiar na administração e na execução da atividade fim da empresa, tipo de 

produção e capacidade de produção, tipos e grau de sofisticação de 

equipamentos, custo de produção, relacionamento com grupos econômicos e 

qualificação da mão de obra. Os dados qualitativos, pela sua natureza, são 

subjetivos e exigem tratamento específico e são mais dificeis de obtenção. 

Nesse caso não há padronização e o modelo de análise pode se tomar mais 

complexo. 

A proposta de Leone (1991) é conjugar informações quantitativa e 

qualitativas visando obter critério mais apurado para a classificação do porte 

da empresa. 
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Para ilustrar essa questão levantamos alguns conceitos utilizados. 

Merril (1964), escrevendo sobre a realidade americana apresenta uma 

classificação por setor onde o Departamento de Comércio americano define 

pequena fábrica aquela que possui menos de 100 empregados, pequeno 

atacadista aquele que apresenta volumes de vendas mensal inferior a US$ 

200.000, pequeno varejista e pequena empresa de serviços aquela com receita 

mensal inferior a US$ 50.000. 

O Bureau of Labor Statistics estabelece valores médios, calculados com 

base em dados de numerosas indústrias, e classifica como pequena as que se 

situarem abaixo dessa média. 

A Securities and Exchange Commission define a pequena empresa com 

base nos bens da empresa. 

Além dessas classificações há ainda instituições e pesquisadores que 

adotam critérios mistos, tanto qualitativos como quantitativos, para definir 

empresas de pequeno porte. 

No Brasil a conceituação das empresas de pequeno porte segue os 

mesmos caminhos. Cada esfera governamental aplica à definição seus 

parâmetros tendo como objetivo a concessão de incentivos fiscais: 

• No âmbito Federal empresa de pequeno porte é aquela que tem sua 

receita bruta anual entre 221.175,00 e 619.290,00 Reais, (correspondentes a 

250.001 a 700.000 UFIR). 

• No âmbito Estadual a receita bruta deverá ficar no intervalo de 

254.696,38 a 733.600,00 Reais, (correspondente ao intervalo de 7.001 a 

20.000 UFERJ). 

• No âmbito Municipal o valor da receita bruta é previsto anualmente 

ficando estabelecido para o exercício de 1996 o montante de 23.673,11 Reais 

(correspondentes ao intervalo de 26.758,35 UFIR). 
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Alem dos parâmetros para receita bruta, cada esfera governamental 

dispões sobre condições para enquadramento como micro e pequena empresa 

para fins de vantagens fiscais, baseado na atividade da empresa, tipo de 

sociedade e localização geográfica. Assim, ficam impossibilitados do 

enquadramento como micro e pequena empresa uma grande parte das 

empresas de prestação de serviços. 

O Sebrae utiliza esses mesmos parâmetros para a classificação de 

pequenas empresas. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

usa como parâmetro a receita operacional anual e classifica como pequenas as 

empresas com até R$ 4.000.000,00 de receita operacional líquida anual. 

Estão excluídas dessa classificação as empresas que, mesmo 

enquadradas nesse parâmetro, fazem parte de grupos empresarias. 

Os bancos comerciais, responsáveis por repassar as linhas de crédito 

oficiais, se utilizam das classificações propostas pelo Sebrae e BNDES para 

enquadramento das propostas de financiamento. Porém, não dispensam o 

pequeno empresário dos procedimentos de análise de crédito próprios do 

banco e aplicados a qualquer empresa, independente do porte. Esse 

procedimento iguala as empresas e afeta diretamente os pequenos negócios. 

Embora a literatura admita a utilização de parâmetros qualitativos para a 

conceituação de empresa de pequeno porte o que presenciamos, na prática é a 

adoção generalizada dos parâmetros quantitativos. A questão objetiva 

prevalece pela aparente simplicidade e rapidez no processamento. Essa atitude 

pode levar ao excesso de simplificação do conceito e alijar do processo de 

enquadramento empresas tipicamente pequenas. 

O estabelecimento de parâmetros para a classificação quanto ao porte é 

uma tarefa subjetiva e não deve se basear somente em dados quantitativos. O 
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volume de empresas pequenas e a variedade de produtos oferecidos aumentam 

a complexidade de uma classificação. 

Os parâmetros para a classificação do porte da empresa podem ser 

construídos a partir da análise da natureza da atividade desempenhada pela 

empresa, aliada às características de cada setor da economia. Conceituar uma 

pequena indústria e conceituar um pequeno comércio são tarefas 

diferenciadas, cada uma com variáveis próprias. Algumas indústrias, por sua 

natureza, não possuem características de pequeno porte e algumas empresas 

pequenas, pela sua natureza, não atingem maior porte. 

O conceito de empresa de pequeno porte utilizado nesse trabalho tem 

seus parâmetros definidos a partir da pesquisa preliminar. É dirigido a 

empresas do setor de serviços, excluindo o comércio. 

Definimos como pequena a empresa que: 

• possui faturamento mensal entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00� 

• possui no máximo 50 funcionários� 

• é administrada pelos sócios� 

• não faz parte de grupo econômico de maior porte. 

A Medida Provisória n. 1.526, de 5 de novembro de 1996, cria a fonna 

simplificada de tributação, para micro e pequena empresa e altera os 

parâmetros de classificação do porte das empresas. A adoção desse novo 

critério de tributação é opcional e vigora a partir de janeiro de 1997. 

Práticas Gerenciais no Ambiente das Pequenas Empresas 

Antes de pensarmos na empresa de pequeno porte como um problema 

de política precisamos considerar essa massa produtiva como entidades, que 

dependem do conhecimento gerencial para se estabelecer e progredir. 
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Partimos da premissa de que uma empresa para se desenvolver e se 

destacar no mercado necessita, basicamente, do estabelecimento de práticas 

gerenciais que garantam eficácia ao desempenho de sua missão. Tal premissa 

independe do porte e da área de atuação da empresa, mas condiciona os 

resultados quanto ao alcance de objetivos quanto a própria evolução da 

organização. 

Assim, entendemos por práticas gerenciais a forma como as empresas 

congregam recursos tendo como fim o atendimento às necessidades da 

clientela, pela produção de bens e serviços, e realizam lucros num cenário 

onde as mudanças ambientais definem as ameaças e oportunidades. 

O estado da arte em administração, bastante influenciado pelos modelos 

orientais, modificou nosso conceito de recursos. Tradicionalmente, os 

instrumentos gerenciais eram desenvolvidos com o objetivo de auxiliar o 

administrador no tratamento dos recursos financeiros, materiais, humanos e 

informacionais. Se a empresa fosse capaz de gerir com eficácia o volume de 

receitas e despesas, o nível de estoques e compras e conseguisse motivar seu 

pessoal e tratar informações internas, poderíamos com boa margem de certeza 

garantir o sucesso empresarial. 

Com o aumento da complexidade da produção e com a evolução do 

conhecimento da administração fomos introduzindo novas variáveis em nosso 

processo gerencial e hoje nos deparamos com uma gama de recursos que 

concorrem para o desenvolvimento e eficácia da empresa. 

Assim, os recursos que nos aproximam dos bons resultados estão 

diretamente ligados à capacidade de agilizar o processo decisório, de criar 

estratégias para a ação empresarial, de aguçar a visão de futuro, de criar 

estruturas flexíveis, de tratar e usar adequadamente a informação e aperfeiçoar 

a atitude gerencial. 

16  



Na trajetória de evolução da administração as funções de planejamento, 

organização, controle, coordenação e comando assimilaram as novas variáveis 

e se transformaram em instrumentos dinâmicos adaptados as necessidades 

crescentes do mundo dos negócios. Ainda nesse processo de evolução fomos 

resgatando aos poucos alguns recursos colocados de lado, ou por um descuido 

ou por pressão de algum modelo poderoso. 

Motta (1991 p. 50) nos auxilia nesse raciocínio quando aborda a 

racionalidade do processo decisório apoiado na aplicação dos modelos 

matemáticos através do uso intensivo dos computadores, ao mesmo tempo que 

ressalta o "uso ativo dos instintos e das percepções individuais". Para o autor, 

"a intuição é vista como um impulso para a ação em que não se faz uso do 

raciocínio lógico". 

Nesse contexto podemos identificar de modo geral que a empresa de 

pequeno porte faz uso constante da intuição como propulsora da ação mas tem 

dificuldades em estabelecer um comportamento gerencial consciente ficando 

sujeita ao risco e à incerteza. Tem também mais dificuldades em passar do 

modelo fechado, voltado às questões internas, para o modelo contemporâneo, 

totalmente interativo e rico na manipulação dos recursos disponíveis. 

Como sistemas fechados essas organizações se dedicam a gerenciar 

seus recursos materiais, financeiros e humanos. Assim, as práticas gerenciais 

se resumem em estabelecer procedimentos que visam solucionar os problemas 

do dia a dia, enquanto a estratégia adotada é a estratégia da sobrevivência. 

A função de planejamento é baseada na sensibilidade sobre a missão da 

empresa, sobre o futuro e sobre as informações relevantes. 

A visão de futuro é determinada pela visão dos donos e, mesmo que 

exista a sensibilidade e a expectativa de futuro, as formas de 

1 7  



operacionalização são extremamente conturbadas. O relacionamento com o 

ambiente externo é precário e ocorre, sobretudo, pelo canal da clientela. 

A pequena empresa não possui recursos de sistematização das 

informações, portanto, não possui tratamento de dados nem retrospectivos 

nem prospectivos. Na grande maioria, a informação é descartada após o uso 

assim como, é descartado o registro do impacto das ações. Assim, as 

informações gerenciais trabalhadas são extremamente frágeis e comprometem 

o processo decisório. 

Essa ausência de informação e a fragilidade das relações com o meio 

externo afetam em muito a função de planejamento, dificultando a antecipação 

de ameaças e a identificação das oportunidades. 

A organização é totalmente dependente da figura do dono, como 

centralizador das decisões e condutor do processo de produção e de criação de 

idéias. O comportamento da empresa reflete o comportamento dos sócios. 

A estrutura não reproduz um modelo formal, o comportamento informal 

é dominante, o que por um lado facilita a adaptação às mudanças bruscas no 

ambiente. 

Num clima organizacional aparentemente caótico, os pequenos negócios 

encontram a dinâmica que garante a existência da empresa. Esse clima inclui a 

identificação e implementação de alternativas de ação que a primeira vista 

surpreendem os estudiosos da administração. Muitas vezes nos deparamos 

com situações onde nos perguntamos: como é que funciona? E a resposta 

mostra que funciona, gera resultados, se mantém e evolui. 

A coordenação, tão importante para a garantia de implementação e 

avaliação das decisões, talvez seja a real fragilidade. Essa função, de caráter 

vital, afeta diretamente a eficácia operacional. Na pequena empresa a 

coordenação inexiste causando a dispersão das equipes de trabalho, 
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duplicidade de trabalho, interpretações diversas de uma mesma determinação, 

morosidade na execução das tarefas e insegurança nos funcionários. A 

conseqüência da falta de coordenação e notada pela distancia entre o que é 

previsto e o que é realizado. A constatação do gap entre o que é previsto e o 

que é realizado só é percebido pelos dirigentes da empresa tardiamente, 

quando os problemas aparecem. 

Os controles são superficiais e não se consubstanciam em instrumento 

de coleta de infonnação para o processo de avaliação dos resultados da ação 

da empresa. A conseqüência da falta de controle é a inexistência de ação 

corretiva, no sentido de retomar a trajetória definida pelo planejamento ou no 

sentido de rever etapas do planejamento. 

O comando nonnalmente é exercido pelo dono ou representante do 

dono que se transfonna em referência para os funcionários. Todo o quadro 

funcional da empresa reflete o comportamento do dirigente máximo e até 

mesmo sua capacidade de trabalho, energia e humor. 

Uma das características uma empresa de pequeno porte é a baixa 

lucratividade. Com recursos financeiros escassos a empresa necessita 

aperfeiçoar a gestão financeira para garantir a sobrevivência e preservar o 

interesse do sócio em se manter no negócio. 

O planejamento financeiro é feito tendo como objetivo mmnruzar a 

receita evitando o recolhimento de tributos e adequar o volume de receita ao 

volume de despesas de fonna conveniente à empresa. Os instrumentos de 

previsão dos movimentos de caixa (fluxo de caixa, contas a pagar e contas a 

receber) nem sempre são elaborados e a gestão de caixa é feita baseada na 

sensibilidade do funcionário responsável, segundo sua própria leitura da 

conjuntura. 
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A teoria da administração sempre se preocupou com a relação do 

indivíduo com a organização. Os conflitos, incentivos e recompensas sempre 

foram alvo de estudos visando a motivação do elemento humano para o 

trabalho. 

Nas empresas pequenas a tarefa de motivar cabe ao sócio que gerencia 

o negócio, que desempenha essa função tendo como princípio seus próprios 

conceitos, valores e habilidades interpessoais. 

Costuma-se afirmar que as pequenas empresas, devido aos baixos 

padrões de lucratividade, não processam altos salários. Devido aos baixos 

níveis salariais ficam, normalmente, sujeitos a contratação de pessoal pouco 

qualificado e possuem dificuldades em manter suas equipes. A decisão de 

investir em desenvolvimento da mão de obra é sempre abandonada dado à 

sensação de se estar treinando para que as empresas com maior poder de 

pagamento de salários contratem funcionários treinados. 

Assim, o planejamento de Recursos Humanos se reduz a um conjunto 

de medidas que permitam minimizar as despesas com mão de obra através da 

diminuição dos gastos com encargos sociais. 

Quando a empresa adota um plano de beneficio o maior objetivo é 

compensar os salários extremamente baixos e evitar a substituição constante 

de pessoal. 

No caso específico das empresas de pequeno porte do setor de serviços, 

equilibrar os recursos financeiros e humanos compõem, basicamente, o foco 

de práticas gerencias. Sem a monitoração desses recursos a empresa sucumbe. 

As deficiências gerenciais afetam diretamente o comportamento' das 

empresas e estabelecem um clima de ansiedade e pressão. 
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Síntese dos Problemas Gerenciais em Pequenas Empresas 

Os problemas das pequenas empresas são, por um lado, reflexos da 

natureza do modelo de desenvolvimento brasileiro que ainda sofre a influencia 

do modelo de substituição de importações e privilegia as grandes empresas 

industriais. Por outro lado, esses problemas refletem a natureza dos pequenos 

empreendimentos caracterizados pela baixa lucratividade e pela atuação em 

nichos de mercado. 

Concorrendo com esses dois pontos básicos aparece o contexto 

econômico sacrificado por longo período inflacionário aliado à fragilidade 

gerencial dos pequenos negócios. 

Esse quadro de dificuldades determina um clima de ansiedade na 

empresa que exige do empresário intensa dedicação aos problemas internos. 

Uma Classificação Genérica dos Problemas das Pequenas 

Empresas 

Segundo Lodi (1978), alguns problemas são característicos nas 

pequenas unidades, são eles: 

• o problema sucessório 

O problema sucessório aparece em quase todas as empresas de 

pequeno porte, principalmente as familiares. 

O êxito do programa sucessório depende de como o pai, no caso de 

uma empresa familiar, ou o dirigente preparam o sucessor. 

A passagem da direção de uma empresa pequena representa muito em 

termos de poder. O que se transfere é o poder decisório máximo. 

Isso toma a presidência um posto estratégico onde são tomadas 

decisões críticas de longo alcance e de grande responsabilidade. 
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• o problema de financiamento 

O problema de financiamento sem dúvida aparece como o principal, 

em toda a literatura sobre o assunto. A pequena empresa é 

basicamente dependente dos recursos financeiros, seja para a sua 

implantação ou seja para suprir a empresa de suas necessidades 

momentâneas de capital de giro, ou seja para investimento em 

modernização e crescimento. 

Em períodos inflacionários as dificuldades de crédito às empresas 

aumentam e a administração de caixa e do contas a receber registram 

violentos índices de desvalorização. Nesses momentos de maior 

necessidade a pequena empresa se depara com a suspensão do 

crédito. 

• o problema de recursos humanos 

Os problemas de Recursos Humanos decorrem em primeiro lugar 

pela baixa capacidade de pagamento das empresas e em segundo 

lugar pelo interesse do candidato mais preparado que almeja trabalhar 

numa grande empresa, com maior possibilidade para treiná-lo, 

maiores oportunidades e maior estabilidade. O candidato sempre dará 

preferência à grande empresa, mesmo que esta ofereça salários 

relativamente baixos. Com isso os pequenos negócios contam sempre 

com, a mão de obra mais despreparada e se dedicam a arranjar 

artificio que satisfaçam, no mínimo, às necessidades do empregado. 

• impostos e encargos sociais 

Os impostos e encargos sociais sem dúvida são altos. Se o negócio 

tem êxito os resultados são taxados, se tem prejuízo o problema é da 

empresa e as reservas precisam ser utilizadas. Assim, o pequeno 

empresário se dedica a encontrar um meio de minimizar o pagamento 
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de impostos e encargos através de práticas que expõem a empresa ao 

risco da fiscalização. 

• ciclo econômico 

As empresas pequenas pela sua natureza são maIS sensíveis às 

alterações de ciclo econômico. São as primeiras atingidas numa 

depressão econômica e as últimas a receberem o suporte necessário 

para vencer a crise econômica. 

Nesse aspecto podemos constatar que as pequenas empresas não 

foram consideradas e amparadas em nenhum dos planos econômicos 

de controle da inflação e criaram seus próprios mecanismos de 

proteção para sobreviver ou encerraram suas atividades. 

• decisões apressadas e mal pensadas 

A empresa pequena está sempre sujeita à constante falta de tempo e 

às pressões dos negócios favorecendo uma situação de ansiedade no 

ambiente de trabalho. Essa situação, se deve ao reduzido número de 

executivos e impede que as decisões sejam tomadas após o 

conhecimento dos problemas e levantamento de informações para 

análise do quadro apresentado. O executivo da pequena empresa, 

muitas vezes o dono, precisa acumular uma série de funções e vive 

envolvido por uma série de problemas internos que vão se 

acumulando para decisão futura. Assim, as decisões são sempre 

adiadas e mal pensadas trazendo conseqüências graves em momentos 

seguintes ou afetando o funcionamento de outras áreas. 

• o momento da profissionalização 

A profissionalização é o processo pelo qual uma organização familiar 

ou tradicional assume práticas gerenciais racionais, modernas e 

menos personalizadas. É o processo de integração de gerentes 
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contratados e assalariados no meio de administradores familiares ou 

sócios. A decisão de profissionalizar é lenta e conflituosa. A 

profissionalização precisa ser encarada como uma evolução, um 

amadurecimento e um investimento. 

Focalizando os problemas das pequenas empresas nas áreas de interesse 

do nosso trabalho, área financeira e recursos humanos, encontramos a seguinte 

situação: 

Administração Financeira 

Na administração financeira a grande restrição é a limitada capacidade 

de obtenção de recursos, tanto para investimento como para suprir as 

necessidades de caixa. A baixa lucratividade, decorrente da pequena escala, 

não permite que a empresa acumule reservas para utilização em momentos de 

dificuldades e para aplicação em modernização e desenvolvimento. A 

alternativa imediata seria a busca de financiamentos. Essa alternativa 

apresenta como dificuldades os altos juros cobrados pelo mercado e, no caso 

de linhas de crédito especiais, à complexidade dos procedimentos exigidos 

pelos bancos e o tempo de liberação dos recursos. 

Assim, a empresa busca internamente a solução, que recai sobre a 

tentativa de reduzir seus custos. Para a pequena empresa, agir sobre o custo 

significa criar mecanismos que permitam a manipulação de informações sobre 

faturamento e despesas, visando reduzir o recolhimento de impostos e 

encargos SOCIaIS. Com isso, os gerentes passam a administrar o risco de 

fiscalização. 

Para Saviani (1994), os problemas financeiros e contábeis das pequenas 

empresas refletem o desconhecimento sobre a melhor utilização das normas 

tributárias e a despreocupação quanto aos aspectos legais passíveis de 

fiscalização e multas. Segundo o autor, "A empresa está mais preocupada com 
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a personalidade do fiscal do que com as facilidades ou saídas que as leis 

permitem" (p.23). 

Ancelevicz (1979) classifica em seis tipos os problemas financeiros de 

uma empresa de pequeno porte: 

• Supervalorização do Problema Financeiro 

As pequenas empresa têm dificuldades em visualizar seus problemas 

reais e tendem a privilegiar aqueles que aparecem com mais 

freqüência ou que têm impacto negativo na organização e por isso são 

mais visíveis. 

Assim, tendem a supervalorizar os problemas financeiros por 

afetarem diretamente o dia a dia da empresa. 

• Destinação dos Lucros 

Em economias inflacionárias a preocupação com a gestão financeira 

cresce. As empresas necessitam aumentar a cada ano o capital de giro 

para manter o nível de operações. 

A falta de planejamento acentua essa situação fazendo com que as 

decisões sejam tomadas no sentido de investir em ativos permanentes 

e relegar a segundo plano as necessidades de capital de giro. Essa 

política leva a empresa a recorrer a financiamentos de curto prazo, a 

custos elevados, e dificulta na obtenção de recursos de longo prazo. 

A necessidade de investimento em ativos fixos exige geração de 

lucros. Quando há lucro, parte é reinvestido na empresa e parte é 

distribuído aos sócios, além do pró-labore. O percentual investido e o 

percentual aplicado são sempre dados de dificil obtenção, as 

empresas tendem a esconder essa informação. A falta de 

planejamento permite que ocorra uma grande margem de erro na 

decisão quanto ao montante distribuído aos sócios. 
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Como conseqüência, a adoção de estratégias de crescimento ficam 

abandonadas. 

• Planejamento de Necessidades 

A questão de falta de planejamento financeiro é atribuída 

principalmente a falta de recursos humanos especializados e à falta de 

conhecimento das nonnas técnicas e contábeis. A falta de 

planejamento recai em mal aproveitamento de recursos financeiros, 

que por sua vez recai na busca inadequada de recursos de curto prazo 

gerando um verdadeiro círculo vicioso de perdas e desgaste. 

A falta de planejamento financeiro afeta todas as áreas da empresa. 

• Uso do Crédito Oficial 

O crédito oficial existe e está disponível em várias modalidades. O 

que ocorre é o desconhecimento por parte das empresas sobre as 

linhas de crédito especiais. Alem do desconhecimento, dois 

problemas se configuram: a complexidade do sistema financeiro com 

relação aos critérios de enquadramento e a análise financeira da 

empresa baseada em infonnações contábeis e gerenciais, que nas 

empresas pequenas nem sempre são consistentes. 

Nesse aspecto, a manipulação das infonnações financeiras, para 

efeito de redução da carga tributária e previdenciária, afetam 

significativamente os resultados contábeis e refletem uma situação 

irreal do ponto de vista econômico e financeiro. Os resultados 

manipulados inviabilizam a utilização dos relatórios contábeis como 

instrumento gerencial e de comprovação da saúde financeira da 

organização. Como conseqüência dessa prática, o relacionamento 

com as instituições financeiras se toma bastante prejudicado. Essa 
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distorção dificulta inclusive o estudo e o desenvolvimento de novas 

modalidades de apoio por parte do governo. 

Os procedimentos exigidos pelos bancos comerciais para a liberação 

do crédito e as exigências de garantias criam um abismo entre os 

bancos e os pequenos empresários. O processo de obtenção do 

crédito se toma penoso e os prazos de liberação dos recursos são 

longos demais considerando as necessidades imediatas das pequenas 

empresas. 

A mentalidade do empresário, contrária ao endividamento, também 

contribui para a baixa procura ao crédito oficial. 

• Sistema de Cobrança 

A concessão de crédito a clientes e a cobrança são procedimentos 

complexos para as pequenas empresas. 

O volume de operações não comporta um grande investimento em 

equipamentos eletrônicos para controle ou a criação de setores 

responsáveis por essa atividade. 

A maioria das empresas repassa aos bancos essa tarefa mas, 

independente da solução os custos são altos para a empresa. 

No momento econômico atual podemos constatar as altas tarifas 

bancárias em função da queda da inflação. Com altos custos e alto 

grau de dependência de seus clientes e com a concorrência acirrada a 

empresa adota critérios para faturamento parcelado e facilidades de 

cobrança bastante inseguros. 

• Problemas contábeis 

Esse ponto é bastante complexo na medida que a legislação vigente 

impõe à empresa rígidos e pesados procedimentos burocráticos. 
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Com a limitada capacidade em obter e custear pessoal especializado 

para cumprir as exigência legais ou para auditar os procedimentos 

contábeis a empresa está sempre fragilizada. 

A estrutura de apoio administrativo na área de contabilidade dispõe 

de apenas um contador contratado, ou autônomo, ou uma empresa de 

contabilidade, também de pequeno porte, que nem sempre está 

preparada e aparelhada para suprir todas as necessidades do pequeno 

empreendimento. 

A manipulação das informações contábeis para efeito de redução da 

carga tributária mais uma vez interfere de forma negativa exigindo 

que a empresa empregue tempo e recurso no controle e escrituração 

do caixa dois, atividade desempenhada por funcionário de confiança 

e sem a participação do contador. 

Segundo Ancelevicz (1979), 

"a complexidade da legislação tributária, a falta de 
incentivos especiais, e a inexistência de melhor 
orientação, resultam num comportamento que procura, 
metodicamente, burlar o fisco, trazendo conseqüências 
prejudiciais para a própria empresa" (p.224). 

Administração de Recursos Humanos 

Os problemas de recursos humanos em empresas de pequeno porte 

podem ser classificados em: problemas decorrentes da baixa capacidade de 

pagamento, problemas decorrentes da inexistência do Planejamento de 

Recursos Humanos e problemas decorrentes da atitude dos empresários que 

classificam recursos humanos sempre como um custo e nunca como um 

investimento. 
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A baixa lucratividade das pequenas empresas resulta na baixa 

capacidade de remunerar adequadamente seu quadro de pessoal. Com isso, as 

pequenas unidades ficam obrigadas a contratar pessoal com baixa qualificação 

profissional ou pessoal com pouca experiência. 

Outra dificuldade decorrente da baixa capacidade de remuneração é a 

rotatividade da mão de obra. Nesse caso, as pequenas empresas ficam sujeitas 

a perda de funcionários, para empresas maiores ou com maior capacidade de 

pagamento, logo que esses ganham um pouco mais de experiência ou são 

treinados para uma tarefa. 

A decisão de investir em treinamento depende diretamente da melhoria 

salarial do empregado, se isso não acontece a empresa corre o risco de ter 

seus esforços repassados ao concorrente ou a uma empresa maior. 

Em momentos onde o desemprego se agrava a pequena empresa 

consegue pessoal mais qualificado e consegue manter o quadro de 

funcionários estável. 

As decisões quanto a melhoria da qualificação do empregado, quanto ao 

estabelecimento de critérios para avaliação do desempenho, quanto a 

implantação de programa de promoção e plano de salários são decisões 

expressas no Planejamento de Recursos Humanos que inexiste nas empresas 

de pequeno porte. 

A política de administração de pessoal, na maioria das vezes, é traçada 

com o objetivo de manter a folha de pagamento no mais baixo valor possível 

para reduzir os custos dos encargos sociais previstos na legislação. Assim, as 

empresas recorrem a medidas que permitam efetuar pagamentos informais aos 

funcionário ou oferece beneficios como forma e compensação dos baixos 

salários. 
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Não há espaço para estabelecer política voltada para a constituição e o 

desenvolvimento de uma equipe de trabalho, adequada as necessidades da 

empresa. 

A ausência de Planejamento de Recursos Humanos é resultado da visão 

limitada da empresa tanto sobre a função de planejamento quanto da visão 

limitada da empresa para gerir recursos humanos. 

A administração de Recursos humanos é confundida, pelos empregados 

e pelos empresários, com as atividades de Departamento de Pessoal o qual se 

ocupa exclusivamente da execução da legislação sobre pessoal. 

Segundo Savianni (1994), a inexistência de política de Recursos 

Humanos faz com que a pequena empresa não inclua os recursos humanos na 

visão de futuro da empresa. Com isso, não há futuro profissional, não há plano 

de carreira, não há plano de treinamento, não há satisfação. 

As Pequenas Empresas no Contexto da Análise de Política Pública 

Breve Resenha Teórica 

A tarefa de produção de políticas expressa o posicionamento estratégico 

governamental, implica em gerar conhecimento sobre os problemas de 

políticas e gerar utilidades para a sociedade e não consiste, simplesmente, em 

identificar as necessidades. É, portanto, um instrumental resultante de um 

complexo processo decisório aonde concorrem situações diversas, interesses 

diversos, grupos diferenciados e necessidades diversas. 

Monteiro (1982 p. 5) sugere que "política é algo diretamente associado 

à observação e ao monitoramento de eventos, à recepção e a emissão, ao 

processamento de informações e a tomada de decisão". 
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A política como um posicionamento estratégico pode ser expressa por 

um curso de ação ou por um curso de "não ação", desde que, esse curso seja 

consciente e indicado para a obtenção de algum resultado ou fim. Assim, 

Monteiro (1982, p 8) define estágios para o comportamento de política: 

"política (ação), e a não política ou quase política". 

A formulação de política constitui um intrincado e complexo sistema 

decisório que somente pode ser compreendido e empreendido através de 

metodologia. 

Vianna (1996) analisa diversas abordagens metodológicas que visam 

traduzir a dinâmica da formulação e implementação de políticas públicas. Os 

recursos metodológicos ajudam na compreensão das relações entre os agentes 

de política e auxiliam na identificação do comportamento das variáveis que 

interferem no processo decisório de política. 

Os modelos pretendem representar realidade de política e preservar os 

princípios, objetivos e metas da ação política. O auxílio metodológico reduz a 

probabilidade de falhas pelo estabelecimento de elos entre o meio social, 

político, econômico e o governo. 

A forma de conduzir o processo de construção de políticas evolui na 

medida em que se reduz a distancia entre decidir e executar, entre ação 

política e ação administrativa entre formulação e implementação. Assim, o ato 

de fazer política se transforma em ação política. Nessa caso, a relação entre os 

atores de políticas se toma interativa e contínua. 

Os modelos analisados apresentam como fases da construção de 

políticas: a construção da agenda, a formulação de políticas, a fase de 

implementação e avaliação. 

• A construção da agenda contempla o estudo do processo de seleção 

de assuntos de políticas. A construção da agenda é um processo político e 
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detennina os assuntos que passam a fazer parte da agenda e os assuntos que 

são excluídos. A seleção ocorre sobre os assuntos visíveis ao governo e à 

sociedade. 

• A formulação é a etapa de identificação e escolha de alternativas. 

Nessa fase a massa de dados produzidos são transformados em informações 

relevantes que, por sua vez, se consubstanciam em conhecimento sobre o 

problema de política. O conhecimento sobre o problema resulta em ação de 

política. 

• A implementação é o detalhamento da formulação segundo seus 

aspectos normativos e causais. Por outro lado, é o estabelecimento de critérios 

de controle e monitoração. Os resultados da implementação dependem 

basicamente do consenso sobre as metas e objetivos da política. O maior ou 

menor grau de consenso é função da participação do implementador na fase de 

formulação. 

• A avaliação é o processo de identificação do volume de beneficios 

gerados pela política. É o ponto onde se identificam os grupos beneficiados e a 

escala de beneficios. 

As fases de formulação e implementação são destacadas no processo de 

formação de políticas. A fase de formulação trabalha no campo da expectativa, 

da previsão e no campo do espaço político, enquanto a implementação 

trabalha com resultados, com o sentido de realização e no campo do espaço 

administrativo. 

As etapas de formulação e a implementação delimitam o sucesso da 

política ou detenninam a distancia entre as previsões e a situação real. 

A interferência dos participantes do processo de políticas acontece em 

todas as etapas de construção. Alguns agentes participam mais em algumas 

fases e menos em outras. Esses participantes podem ser: 
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• governamentais - como é o caso do alto staff administrativo, 

funcionários de carreira, os parlamentares e componentes do quadro de 

funcionários do Congresso. O alto sta/f atua mais acentuadamente na 

construção da agenda, enquanto os funcionários de carreira são 

fundamentais para a especificação de alternativas e na implementação. 

• não governamentais - são representados pelos grupos de pressão 

ou interesse, pelos consultores e pesquisadores, pela mídia, partidos 

políticos e opinião pública. 

A ênfase mostrada até aqui recai sobre as fases de fonnulação e 

implementação de uma política. No modelo proposto por Dunn(1981) a 

tônica se concentra sobre a estruturação e definição do problema de 

política. 

Na visão de Dunn (1981), um problema de política é uma questão 

que demanda decisões na esfera governamental, que afetam de alguma 

fonna a sociedade. É portanto, um problema público. 

Problemas públicos são fatos, não teorias e seria impossível entendê

los sem recursos metodológicos. A análise de política é a disciplina que 

ajuda a entender os problemas públicos. 

Dunn (1981, p.35) define análise de política como "uma disciplina 

das ciências sociais que utiliza vários métodos de questionamento e 

argumentação, para produzir e transfonnar infonnação relevante de política 

de fonna que possa ser utilizada em contextos políticos, visando solucionar 

problemas característicos de política pública". 

A necessidade da proposta metodológica recai sobre dois aspectos 

fundamentais para a análise de política: a correta fonnulação do problema e 

a produção de infonnação relevante à política. 
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A identificação dos problemas de política, suas alternativas de 

solução, a ação e resultados devem ser instrumentos de análise permanente 

no sentido de acumular conhecimento sobre os problemas sociais. Isso 

requer estudo sistemático e crítico o que pressupõe o uso de metodologia. 

O sentido dado aqui a palavra análise é amplo e compreende um 

processo dinâmico que vai desde a formulação à solução do problema. 

Dessa forma a etapa crucial do processo de análise de política é a 

formulação do problema. 

Não se deve pensar que problemas de política são questões objetivas, 

que podem ser visualizadas apenas pela simples determinação do que o fato 

representa, num dado momento. 

Problemas de política são questões tão complexas que devem ser 

tratadas como um conjunto de problemas interligados e associados a 

enfoques diferentes, segundo a visão de cada grupo interessado na questão 

política. Uma mesma informação relevante para política pode ser 

conduzida em direções diversas e pode levar a definições conflitantes do 

problema. 

Informações sobre a natureza e soluções potenciais do problema de 

política são produzidas pela aplicação dos procedimentos analíticos para 

estruturação de problemas. Tais procedimentos procuram minimizar os 

erros na formulação do problema. 

Dunn (1981, p.97), citando Ackhoff, afirma que se falha mais na 

formulação de problemas do que na escolha da solução para o problema 

certo. Se há erro na formulação do problema todos os outros passos da 

análise de política serão inviabilizados e os resultados apresentarão 

performance deficiente. 
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A configuração do problema de política é o exercício de 

conhecimento sobre a questão de política (policy issue) , que traduz o 

resultado de um conflito sobre a natureza do problema, isso é, o resultado 

de interpretações sobre a situação problemática é que determina o real ou 

potencial curso de ação governamental. 

A estruturação do problema e o resultado de política derivam de uma 

visão de mundo, de uma ideologia, de mitos e paradigmas e demanda dos 

atores da política, criatividade, julgamento e comprometimento. 

Para Dunn (1981), três fases formam a estruturação do problema de 

política: a sensibilidade, a conceituação e a especificação. A cada uma das 

fases correspondem diferentes racionalidades. A racionalidade não é 

somente encontrar a representação correta para o problema, mas encontrar 

uma representação conceitual adequada ao problema, num dado momento. 

A Pequena Empresa como um Recurso de Política Pública 

As empresas de pequeno porte por sua própria natureza, por seu 

grande contingente e contribuição para o desenvolvimento econômico 

deveriam ser consideradas uma estratégia de política governamental. 

A tendência de se tratar o pequeno empreendimento como uma 

questão de política pública se verifica no mundo todo. Países como a 

Alemanha, Itália Estados Unidos, Japão, França e Inglaterra estabeleceram 

normas para incentivar a implantação de pequenos negócios. 

Nos Estados Unidos, no período de 1940/50, se desenvolveu a 

política do Small Business, um reconhecimento da importância das 

pequenas empresas. No Japão, segundo lida (1984), a Lei Básica de 

Pequena e Média Empresa determinou que o governo tomasse as medidas 

necessárias para estimular as atividades organizacionais entre pequenos e 

35 



médios empresários. A Itália desenvolveu um sistema de cooperativas que 

se agruparam em ligas e constituem uma grande força política. Segundo 

Paret (1989, p. 6), a organização em cooperativas preserva a 

individualidade do pequeno empresário e aumenta a competitividade, 

garante o ganho em escala e aumenta a força política. 

Os resultados apresentados pelas pequenas unidades só podem ser 

analisados pelo seu conjunto. Ao contrário das grandes empresas, o 

resultado isolado, de uma só empresa de pequeno porte, não tem 

significado econômico. Por esse motivo, a necessidade de organização por 

parte dos pequenos empresários, em órgãos de classe se toma premente 

assim como a criação de estrutura que possibilite a coleta e o tratamento de 

informações relevantes sobre as pequenas empresas. Esse dois pontos, de 

fundamental importância para a análise de política pública, são ainda 

bastante incipientes no Brasil. 

Em termos objetivos, as contribuições dos pequenos 

empreendimentos podem ser medidas pela geração de empregos, pela 

criação de novos produtos e serviços, pelo desenvolvimento e 

implementação de novas tecnologias e novos métodos de trabalho e pela 

atuação em nichos de mercado. Além disso, atuam em todos os setores da 

economIa, agricultura, indústria, serviços, comércio e facilmente se 

implantam em qualquer região, se adaptando às condições locais 

aproveitando as condições da região e utilizando recursos locais. Nesse 

caso, as pequenas empresas podem funcionar como um instrumento de 

fixação das pessoas à região de origem e como instrumento de melhoria da 

distribuição de renda local. 
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Todos os aspectos apresentados até aqui podem ser de grande valia 

para a Política de Desenvolvimento Econômico e Social e se constituem em 

recursos perfeitamente adaptados ao momento em que vivemos. 

Mas, se por um lado podemos atribuir às pequenas firmas grande 

contribuição à economia e podemos louvar seu desempenho do ponto de 

vista global, por outro a fragilidade das pequenas unidades faz com que 

elas apareçam com os maiores índices de mortalidade. 

Assim, para que seja possível potencializar os resultados produzidos 

pelos pequenos empreendimentos, os governos deveriam se aprofundar no _ 

conhecimento e na geração de informações sobre os pequenos negócios, 

visando utilizar esse recurso de forma estratégica e criar benefícios reais 

através do estabelecimento de política governamental. 

Na visão de Rattner (1979, p. 22), 

"as pequenas firmas constituem uma viga mestra na 
economia dos países em desenvolvimento mas, para um 
maior aproveitamento das oportunidades que lhes 
oferecem, e para superar as inevitáveis crises que as 
atingem, os governos deveriam ter uma idéia mais 
precisa da função social dessas empresas, preocupando
se com um reposicionamento estratégico dessa grande 
massa de unidades". 

Para justificar e analisar as contribuições e as possibilidades das 

pequenas empresas no contexto brasileiro seria interessante tomarmos por 

base alguns dados estatísticos. 

Solomon (1986, p. 392) afirma que as empresas de pequeno porte 

respondem por 40% do PIB; as micro, pequenas e médias empresas 

representam 99,8% dos estabelecimentos industriais, comerciais e de 

prestação de serviço; respondem por 80% das vendas comerciais, respondem 
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por 56% da produção industrial; respondem por 71 % da receita de prestação 

de serviços; empregam 84% da força de trabalho e pagam 71 % da massa de 

salários do país. Somente as micro e pequenas empresas representam 90% do 

total de estabelecimentos comerciais; empregam 65% da mão de obra; pagam 

42% dos salários e respondem por 54% da produção nacional. 

Com base em dados fornecidos pelo Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - Sebrae, tendo como referência o Censo Industrial de 

1985, elaboramos um exercício analítico e tecemos alguns comentários 

sobre o contingente de pequenas empresas e sua participação na economia: 

1. A Constituição de Empresas por Região no Brasil no período de 

1990-1995 

Constituição de Empresas por Região 
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o gráfico de barras 

mostra que a constituição de 

empresas por região, apre

senta uma certa disparidade 

no comportamento da região 

sudeste, com relação as 

outras regiões do País, no 

o 20.000 que tange ao número de 
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_ Norte _Nordeste mz:JSUdeste estabelecimentos registrados 
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nas juntas comerciais por 

ano. Esse indicador está em tomo do dobro da média das outras regiões. 

O nível do registro de estabelecimentos acompanhou a conjuntura 

recessiva entre 1990 e 1992, se mantendo estável em um patamar próximo 

as 250.000 empresas por ano, escala da esquerda no gráfico. 

O Estado do Rio de Janeiro, representado pela linha azul referenciada 

no eixo à direita, acompanha as oscilações da região sudeste de forma mais 
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amplificada em termos relativo, aparentemente com maior sensibilidade tanto 

durante o processo recessivo quanto durante o processo de recuperação. 

2.  A Constituição de Empresas e de Microempresas no Brasil, no 

período de 1985-1995 
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inferior aos 40% de partici

pação na constituição de 

empresas. Essa queda denota uma significativa mudança de comportamento da 

economia formal. Aparentemente, a recuperação da conjuntura não conseguiu 

estimular a proliferação de microempresas. 

3. Distribuição dos estabelecimentos por Porte e por Setor de Atividade 

Distribuição dos Estabelecimentos por Porte e por 
Setor de Atividade 
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vidade. A distribuição das grandes empresas, pelos setores, é bastante 

equilibra� bastante desproporcional a favor da indústria, no segmento das 

empresas médias e um pouca mais equilibrada no segmento das pequenas 

empresas, onde os tamanhos das participações relativas dos setores estão mais 

próximos entre si. Nesse caso, o comércio tem a maior participação, quase o 

dobro dos outros setores. 

4. Distribuição do Pessoal Ocupado, Segundo o Porte e Setor de 

Atividade 

Distribuiçio do Pessoal Ocupado, segundo Porte e 
Setor 

Indústria Canércio SeMço 
I -PE _MOE OGE I 

O gráfico de superposição 

da distribuição de pessoal 

ocupado mostra que a distri

buição por setores é maIS ou 

menos equivalente nas pequenas 

empresas, com maIor concen

tração no comércio e na indús

tria. Nas médias empresas o 

consumo de mão-de-obra é maior na indústria e bastante inferior no comércio 

e nos serviços. Nas grandes empresas o consumo de mão-de-obra é 

proporcionalmente menor na indústria e bastante significativo nos serviços. O 

volume de pessoal ocupado pelas pequenas empresas é maior que o volume de 

pessoal ocupado nas médias empresas ou nas grandes empresas. Se 

consideramos as pequenas e as médias empresas, o consumo de pessoal é mais 

do que o dobro do consumido pelas grandes empresas. 

Nesse contexto, três aspectos nos parecem relevantes para o 

posicionamento governamental com relação as pequenas empresas: 
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1. Criar uma classe empresarial 

O volume de pequenos empresários forma uma classe empresarial que 

precisa ser conscientizada do processo sócio-econômico do qual faz parte e é 

agente ativo. Rattner (1979, p. 23) afirma que "as pequenas empresas são, em 

geral, controladas por pequenos empresários nacionais e, assim, representam 

uma fonte geradora permanente de uma classe empresarial". 

Como classe empresarial precisa se organizar no sentido de ter 

representatividade para influenciar decisões na esfera governamental e definir 

estratégias de ação entre o empresariado. 

A capacidade de organização entre os grandes empresários é bem 

maior, dado o volume de recursos que operam individualmente. Para as 

pequenas empresas essa tarefa é complexa na medida que precisa agregar um 

grande contingente de adeptos, para justificar o direito de representar a 

comunidade perante o governo, a sociedade e o próprio empresariado. 

Brown (1990) afirma que nos Estados Unidos os pequenos empresários 

conseguem se mobilizar para impedir que regulamentações desfavoráveis aos 

pequenos negócios sejam aprovadas. 

Outro ponto fundamental resultante da organização do empresariado é o 

estabelecimento de uma estrutura capaz de monitorar e tratar dados e mapear a 

realidade das pequenas empresas. A coleta e tratamento das informações 

apresentam uma série de dificuldades se considerarmos que os dados 

disponíveis são calculadas com base na formalização de procedimentos. Isso 

quer dizer que o comportamento informal das empresas pequenas não consta 

das estatísticas reduzindo a precisão das análises. 

Um exemplo dessa formalização seria o caso do número de funcionários 

empregados em pequenos negócios ou o valor médio de salários pagos, que 

são calculados a partir do registro em carteira profissional e nas informações 
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solicitadas pelo Ministério do Trabalho. Dessa forma, não inclui a contratação 

sem o devido registro nem dados sobre complementações informais de 

salários. 

Mais um exemplo seria o procedimento de legalização e o processo de 

encerramento de uma empresa que é complexo, longo e caro. Assim, o 

empreendedor prefere não legalizar a atividade ou não comunicar o 

encerramento da empresa. 

Dados como faturamento, desemprego, contratações e despesas são de 

difícil obtenção e a empresa procura sempre não liberar a informação correta. 

A atitude de não liberar a informação de valor traz prejuízos tanto à 

formulação de políticas como à avaliação de resultados e performance dos 

pequenos negócios. 

2. Vencer a fragilidade gerencial 

Vencer a fragilidade e reduzir a taxa de mortalidade das pequenas 

unidades só é possível pela conjugação da melhoria da capacidade gerencial 

com a simplificação da legislação. 

A fragilidade dos pequenos negócios é decorrente de deficiências 

gerenciais agravadas por exigências impostas pela legislação que define 

procedimentos complexos e em constante modificações, além de impor uma 

carga tributária muito pesada. 

Os empresários e funcionários dedicam a maior parte do seu tempo ao 

cumprimento da legislação vigente. A complexidade e as constantes mudanças 

dos procedimentos exigem o acompanhamento sistemático da legislação. Os 

erros são inúmeros e a correção implica em processos mais complexos ainda. 

O peso da carga tributária exige da estrutura de pessoal da empresa 

outro investimento em tempo. A busca por procedimentos internos para 
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reduzir a carga tributária expõe a empresa ao risco da fiscalização e à perda de 

controle. 

A fragilidade gerencial afeta a capacidade decisória, impede o 

desenvolvimento da visão de futuro e reduz a capacidade de relacionamento 

da empresa com seu ambiente externo. Com isso funcionam como um sistema 

fechado incapaz de avaliar e estabelecer um ciclo de crescimento ou se 

solidificar como empresa de pequeno porte. Pela natureza do serviço ou 

produto oferecido ou pela natureza da clientela, algumas empresas são 

tipicamente de pequeno porte e assim permanecerão. Outras têm a 

possibilidade de alcançar o médio e, até mesmo, o grande porte. Em qualquer 

um dos casos, vencer a fragilidade significa compreender a função empresarial 

e o contexto organizacional para que se tome possível criar instrumentos 

gerenClatS hábeis à ampliação da capacidade de relacionamento com o 

ambiente. 

3. Assimilar Recursos Humanos 

O Brasil passa por um momento sui generis com relação ao 

aproveitamento de seus recursos humanos. Por um lado temos um grande 

número de profissionais preparados e ansiosos por produzir. De outro lado 

temos o desemprego como um fator de preocupação. 

A atitude de reduzir o aparato administrativo se verifica nas empresas 

privadas e no complexo governamental. As organizações lançam mão de 

programas de terceirização e planos de aposentadorias e demissões 

incentivadas como instrumentos de racionalização. A mudança no 

comportamento é generalizada no que diz respeito à gestão de recursos. As 

empresas procuram focalizar sua tarefa básica transferindo para terceiros 

algumas atividades. Esse processo melhora o desempenho organizacional e 
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cria oportunidades para profissionais com experiência e para os grupos de 

profissionais em formação. 

A massa de profissionais que entra para as estatísticas de desemprego é 

composta por profissionais com boa qualificação técnica e gerencial, com 

experiência de grande empresa ou experiência na administração pública. São 

profissionais com grande energia para o trabalho. 

Em outro extremo, as faculdades lançam anualmente no mercado de 

trabalho um elenco de jovens profissionais, que não encontram condições 

favoráveis ao ingresso nos grandes conglomerados nem são assimilados pelo 

setor público. 

São grupos de profissionais com potencial para o desempenho da tarefa 

empresarial. Outro segmento potencial de novos empresários é formado pelos 

profissionais que pouco se identificam com grandes estruturas organizacionais 

e almejam ter seu próprio negócio. 

Para esses grupos, a pequena empresa representa uma forma de 

realização, uma oportunidade de inserção no processo produtivo e uma 

alternativa de ganhos. Para a política econômica a pequena empresa representa 

um fator redutor do desemprego. E ainda, para as pequenas empresas esse 

contexto pode significar a melhoria da formação e do conhecimento do 

empresariado e conseqüentemente, a melhoria da performance gerencial das 

empresas. 

A assimilação de mão de obra com baixa e média qualificação, pelas 

pequenas empresas, está diretamente ligada a revisão da legislação trabalhista 

e dos encargos sociais. Os encargos sociais incidentes sobre a folha de 

pagamento e constituem a grande barreira para a contratação de novos 

funcionários e para a formalização do emprego. 
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Segundo Campos (1996, p 7), a revisão da legislação trabalhista é tão 

importante quanto as reformas administrativa, fiscal e da previdência e é 

fundamental para a elevação da taxa de empregabilidade. Para o autor, o setor 

informal assimila grande contingente de pessoas e afirma: 

"no Brasil, a inempregabilidade resultante dos encargos 
trabalhistas tem se traduzido menos em desemprego 
aberto do que num enorme crescimento da economia 
informal. Mas, obviamente, a informalidade é má 
solução: desmoraliza o sistema fiscal, toma ilusórias as 
garantias trabalhistas e cria no cidadão o hábito de viver 
à margem da lei." 

A contribuição das pequenas empresas para a criação de novos 

empregos nos parece correta quando aplicada à realidade do mercado de 

trabalho brasileiro e às condições atuais de nossa economia. 

Nos Estados Unidos essa questão tem levantado polêmica. Brown 

(1990) desafia a percepção popular sobre o papel da pequena empresa na 

economia americana e alerta que os analistas de política precisam confiar em 

dados e não na percepção popular quando formulam políticas para pequenas 

empresas. O que pode ser uma ajuda para empresários de pequenas firmas 

pode ser mal para o trabalhador, de um modo geral. 

O aumento do número de trabalhadores em pequenas empresas pode 

reduzir o nível dos salários e beneficios nos Estados Unidos. O autor 

argumenta que de cinco empresas de pequeno porte que surgem, três 

desaparecem nos primeiros cinco anos de vida tomando inócuo parte do 

resultado referente à geração de emprego. Outro argumento é que empresas 

menores pagam salários menores e não oferecem boas condições de trabalho e 

que os empregados preferem o trabalho em grandes estabelecimentos. 
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Para Cordtz (1990), o poder de criação de empregos pelas pequenas 

organizações descansa na falácia estatística e na falha de interpretação dos 

dados. Para o autor, os fatores determinantes de emprego são o crescimento 

econômico e custo do trabalho e não o porte da empresa. 
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METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

Tipo de Pesquisa 

Segundo tipologia de Vergara (1991), quanto aos fins nossa pesquisa é 

descritiva ou seja, a proposta é descrever as práticas gerenciais adotadas pelas 

pequenas empresas. Quanto aos meios utilizamos os recursos bibliográficos, 

documentais e de campo. 

A pesquisa de campo foi elaborada em duas etapas, na pnrnerra 

efetuamos entrevistas, semi-estruturadas, em doze empresas, caracterizando 

uma pesquisa preliminar exploratória. 

A segunda etapa, pesquisa de campo, é conseqüência da fase de análise 

dos dados levantados inicialmente, utilizando recursos estatísticos, como base 

para mapear as principais manifestações gerenciais consubstanciadas em um 

questionário dirigido, para aplicação em 33 empresas. 

Com isso esperamos ser rigorosos na delimitação da amplitude do 

trabalho. 

Nas duas fases da pesqUIsa preferimos utilizar a entrevista como 

instrumento de levantamento de dados, em função da natureza das 

informações. Apesar de termos elaborado um questionário como roteiro e 

como facilitador do registro das informações, entendemos que a aplicação, à 

distancia, do questionário produziria certa insegurança aos empresários. 



A natureza dos dados levantados condicionou a definição da amostra. 

Análise dos dados da pesquisa preliminar e pesquisa de campo 

Como instnunento de análise de dados recorremos à estatística básica. 

Segundo Rey (1987), a aplicação da estatística compreende dois aspectos, o 

primeiro é a apresentação sistemática e clara dos dados. Esse recurso permite 

visualizar o comportamento e relações entre as variáveis. O segundo permite 

fazer inferências, ou seja, conduzir o processo decisório para aceitação ou 

rejeição das hipóteses. 

Para atender a esses dois aspectos os dados foram tabulados segundo a 

abordagem Booleana, que classifica os resultados em O para respostas 

negativas e 1 para respostas positivas. Após a tabulação calculamos as 

medidas estatísticas básicas: média, desvio padrão e média/desvio padrão. 

Utilizamos os recursos gráficos visando facilitar a leitura e análise dos dados. 

Medidas Estatísticas 

Na pesquisa preliminar, após a tabulação calculamos a média para cada 

grupo de informações visando estabelecer um parâmetro para delimitar o 

conjunto de respostas considerados para análise. A análise se concentrou nos 

itens que apresentaram média maior do que 33%. 

Na pesquisa de campo, a fim de aprofundar a análise dos dados, 

calculamos a média o desvio padrão e a média/desvio padrão . 

• Média 

A média é uma primeira medida estatística capaz de descrever um 

conjunto de dados, ela é o mais simples valor representativo de um 

conjunto de números. No nosso caso, calculamos a média para 

representar uma medida da evidência de ocorrência dos itens 

elencados no questionário. 
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• Desvio padrão 

O desvio padrão é uma medida de dispersão expressa pela raiz 

quadrada da soma dos quadrados dos desvios de cada item em 

relação à média, o centro de gravidade da distribuição dos itens. 

A média e o desvio padrão são medidas fundamentais em teoria 

estatística, para representar uma distribuição normal. A distribuição 

normal tem por característica principal a simetria da sua forma de 

SIDO. 

Pela lei dos grandes números, sempre que tivermos uma amostra 

populacional superior ou igual a 30 indivíduos as características 

medidas nesses indivíduos deveriam se comportar segundo uma 

distribuição normal, com média Ila e desvio padrão O'a, em princípio 

pertencentes ao conjunto de elementos da distribuição normal 

populacional caracterizada por IIp e O'p. 

• Média/desvio padrão 

A fim de testar a significância da nossa amostra populacional fizemos 

uso da estatística média/desvio padrão, que corresponde à estatística 

't de Student, distribuição que se aproxima de uma normal a medida 

que a amostra se aproxima de 30 observações. 

Um nível de significância elevado implica em uma elevada 

probabilidade de existência do item enfocado. Uma baixa 

significância implica em uma baixa probabilidade de existência do 

item enfocado. 

População e amostra 

A população alvo da pesquisa são as empresas de pequeno porte, do 

setor de serviços, excluindo o comércio, no Estado do Rio de Janeiro. 
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A amostra foi fixada em tomo de 30 empresas, por conveniência, 

considerando que os dados levantados são de caráter confidencial. 

Como trabalhamos com o setor de Serviços, uma característica 

importante da amostra é a heterogeneidade das empresas pesquisadas. Estão 

incluídas em nossa pesquisa empresas que desempenham atividades diversas, 

no setor de serviços. Pesquisamos clinicas, hotéis, consultorias e etc .. 

O teste de significância nos garante considerar essa heterogeneidade na 

análise dos dados e medir até que ponto os resultados são afetados pelas 

diferentes atividades. 

Limitação do método 

O principal fator limitador da pesquisa foi, sem dúvida, a natureza das 

informações necessárias ao trabalho. 

As empresas preferem ocultar procedimentos que envolvam qualquer 

medida contrária ao estipulado na legislação. Assim, montamos o questionário 

de forma que fosse possível identificar a falta de precisão nas respostas. Os 

questionários que apresentaram respostas incoerentes foram desprezados, 

durante o processo de análise. Foram desconsiderados três questionários. 

Resultados da Pesquisa Preliminar 

A primeira fase, pesquisa preliminar, as entrevistas foram agrupadas em 

seis blocos de informações: 

1. Caracterização da empresa; 

2.  Caracterização dos sócios; 

3. Percepção da política governamental; 

4. Relato das práticas gerenciais para a área financeira; 

5. Relato das práticas gerenciais aplicadas a Recursos Humanos; 
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6. identificação da ongem de infonnações de apOlO as práticas 

gerenCIaIS. 

Nosso objetivo foi levantar questões consideradas relevantes para o 

trabalho e delinear o cenário gerencial das Empresas de pequeno porte. Assim, 

abordamos o perfil da empresa e dos sócios, a percepção do entrevistado 

sobre a política governamental e o comportamento gerencial da empresa. 

Os resultados obtidos na primeira fase permitiram direcionar melhor a 

pesquisa, facilitar a elaboração do questionário e focalizar as práticas 

gerenCIaIS comuns às pequenas empresas. 

Caracterização da Empresa 

Do grupo de empresas entrevistadas a média de idade é de 1 1  anos, 

resultado que contraria a afirmativa de que a maioria das pequenas empresas 

não chegam a cinco anos. 

• 58% está constituída juridicamente como sociedade limitada; 

• 50% apresenta faturamento mensal inferior a R$ 10.000,00 e, 

• 67% possui menos de dez funcionários. 

Quanto ao comportamento dos custos e do faturamento nos últimos três 

anos: 

• 58% dos entrevistados relataram uma baixa no faturamento e 

aumento nos custos. 

O item faturamento foi considerado de dificil avaliação dada a 

predisposição das empresas em não relatar essa infonnação. A grande maioria 

das respostas se concentra no menor faturamento (R$ 10.000,00), apenas 8% 

acusam um faturamento maior que R$ 60.000,00. 

As infonnações referentes à caracterização das empresas foram 

utilizadas como base para a nossa conceituação de empresa de pequeno porte. 
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Caracterização do Sócio 

Das observações feitas podemos identificar que: 

• a maioria dos sócios possui curso superior; 

• 33% possui outra fonte de renda, além dos ganhos na empresa; 

• 83% das empresas pagam pró-labore aos sócios 

• a parcela do lucro distribuída aos sócios e a parcela dos lucros 

reinvestida na empresa são dados de difícil identificação . Nesse caso as 

resposta ficaram sempre nos extremos: ou todo o lucro é distribuído ou todo o 

lucro é reaplicado. Apenas uma empresa divide os recursos ganhos entre a 

aplicação na própria empresa e os sócios. Alguns entrevistados não souberam 

especificar a forma de distribuição de lucro e duas empresas vêm apresentando 

prejuízos nos últimos três anos. 

Durante as entrevistas identificamos de modo geral dificuldades na 

definição do pagamento de pró-labore e distribuição de lucros e muitas vezes 

detetamos falhas na interpretação dos dois conceitos. Na questão da 

distribuição de lucros identificamos uma tendência da empresa em processar 

informalmente a distribuição de lucros. 

Quanto ao pagamento de pró-labore, as empresas adotavam com 

regularidade essa prática até o momento em que ficou estipulado o 

recolhimento de 1 5% do valor pago a título de pró-labore, ao INSS. A partir 

daí, as empresas adotaram como procedimento o pagamento informal, de parte 

ou da totalidade, do pró-labore. 

Esse grupo de informação foi contemplado na primeira fase, pesquisa 

preliminar, apenas como elemento de auxílio para o mapeamento das práticas 

gerenciais e não aparece na etapa seguinte, pesquisa de campo, como grupo de 

dados para análise. 
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Consideramos que a caracterização do sócio em empresas de pequeno 

porte e a definição do perfil do pequeno empresário seriam assuntos para uma 

pesquisa específica e foge ao escopo do nosso trabalho. 

Percepção da Política Governamental 

A visão dos entrevistados sobre o comportamento do governo com 

relação as pequenas empresas pode ser interpretada pelas médias: 

1 00% de respostas negativas quanto a indagação de identificação de 
política favorável ou existência de beneficios para as pequenas 
unidades 

50% de respostas positivas quanto a existência de política desfavorável 

50% dos entrevistados não identifica nenhuma ação governamental 
com relação as empresas de pequeno porte. 

Alguns entrevistados admitiram que existe uma intenção do governo em 

apoiar as pequenas empresas mas, não existe nenhuma capacidade de 

operacionalização de um programa de auxílio ao pequeno negócio. 

Quanto as falhas na ação governamental os entrevistados apontam os 

seguintes itens: 

67% acusam os altos impostos 

67% a falta de incentivo ao aparecimento de novos empresários 

67% os altos encargos sociais 

67% a igualdade de tratamento entre os pequenos e grandes 
empreendimentos 

33% indicaram os altos JUros como ponto fraco na ação 

governamental. 

No decorrer das entrevistas notamos alguns equívocos de conceitos 

como por exemplo, encargos sociais são tratados como impostos, política 

governamental é vista somente como desburocratização do processo de 

registro da empresa. 
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Em todas as entrevistas o comportamento governamental foi 

colocado como uma ameaça a sobrevivência das Empresas de pequeno 

porte. O governo, ironicamente, é apontado como "mais um sócio". 

Práticas Gerenciais na Área Financeira 

Procuramos explorar nesse bloco de informações como os pequenos 

empresários gerenciam os recursos financeiros, visando a garantia de 

permanência no negócio. 

92% utiliza caixa dois como instrumento de gestão financeira 

5 8% utiliza conta corrente de pessoa fisica para depósito do recursos 
de caixa dois 

33% compra Notas Fiscais para processar saídas fictícias de caixa 

Das observações feitas pelos entrevistados algumas colocações nos 

pareceram relevantes para o trabalho: 

1 .  identificamos duas formas de gestão do caixa dois: uma pelo não 

faturamento do serviço no ato de sua venda; outra pela criação 

forçada de despesa. O não faturamento do serviço no ato da venda 

reduz o pagamento do imposto que incide sobre o faturamento. A 

criação forçada de despesa reduz o imposto cobrado sobre o lucro. 

Algumas empresas adotam a prática de comprar Notas Fiscais frias 

ou comprar Notas Fiscais de empresas com faturamento muito 

baixo. O preço de compra de Notas Fiscais é calculado a partir de 

um percentual sobre o valor da nota. As Notas Fiscais frias são 

evitadas devido ao alto risco. Alguns empresários contabilizam 

como despesas da empresa as compras pessoais, as compras de 

familiares ou de funcionários de confiança. 
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2 .  Como desvantagem da prática do caixa dois identificamos, além 

do risco de fiscalização, a incidência de roubo, principalmente, 

quando os recursos não são registrados, no ato da venda do 

serviço. Outra desvantagem recai sobre a necessidade de registro 

dos recursos em uma contabilidade paralela à gestão do caixa 

oficial. Nesse caso, os controles fisicos e contábeis precisam ser 

duplicados acarretando custo adicional. Quando essa duplicidade 

de controle não ocorre a empresa fica exposta ao roubo e perde a 

capacidade de avaliar os reais resultados. 

3. Do levantamento efetuado 67% das empresas contabilizam 

separadamente os recursos de caixa dois. O contador da empresa, 

quando profissional autônomo ou empresa contratada, não assume 

a contabilização do caixa dois, fazendo com que a empresa precise 

alocar sistemas eletrônicos e pessoal para o processamento das 

informações. 

Práticas Gerenciais na área de Recursos Humanos 

As informações analisadas a seguir visam delinear o comportamento 

do pequeno empresário, com relação à formação e manutenção de sua 

equipe de trabalho. 

50% declara que processa baixos salários na carteira de trabalho e 
efetua pagamentos via caixa dois 

50% contrata autônomos 

50% incorpora à sociedade os funcionários mais importantes ao 
processo 

33% contrata funcionários sem o devido registro 

33% processa baixos salários e oferece benefícios como 
complementação 
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As declarações quanto ao Turn-over nos surpreenderam com a 

identificação de baixos índice, tanto na área administrativa quanto na área 

técnica: 

58% apontaram nível muito baixo de rotatividade do pessoal na 
área administrativa 

Os níveis de escolaridade na área fim da empresa apresentaram um 

equilíbrio 

50010 nível primário 

33% nível secundário 

58% nível superior 

Informações de Apoio ao Processo Decisório 

O próximo bloco de dados levantados visa identificar a ongem das 

informações que servem como base ao processo decisório da empresa. 

Esses dados são pesquisado a partir da visão de quem administra a 

empresa. Tentamos especular sobre a origem das informações necessárias ao 

processo decisório e quem processa as informações contábeis. É explorado, 

ainda, até que ponto essas informações são efetivamente utilizadas e até que 

ponto satisfazem ao decisor. Complementando o levantamento tentamos 

identificar algum ponto de apoio externo utilizado como recurso para 

orientação no processo decisório. 

Os resultados obtidos mostram que: 
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• São os sócios quem administram as Empresas de pequeno porte. O 

cálculo da média mostra que 42% das empresas são administradas por um dos 

sócios, escolhido pelos entre o grupo de sócios para gerenciar por um período 

definido ou então quem assume a gerência é o sócio que tiver maior afinidade 

com a firnção gerencial. 

Considerando que 25% das empresas pesquisadas são administradas por 

todos os sócios, que dividem áreas de atuação ou tomam decisões em conjunto 

podemos afirmar que 67% (42% mais 25%), das empresas são administradas 

pelo próprio dono. 

• Quanto às atividades contábeis, 75% das empresas preferem contratar 

empresas prestadoras de serviços de contabilidade e ao invés de manter 

funcionários contratados para o desempenho dessa função. A contratação de 

autônomos e a contratação de firncionários acontecem de forma inexpressiva. 

Identificamos um grande distanciamento entre a empresa e o contador que é 

visto como uma figura necessária apenas para cumprir formalidades exigidas 

pela legislação. 

• Questionamos os entrevistados sobre a utilização dos relatórios 

contábeis e identificamos que em 83% das empresas a contabilidade não 

reflete o resultado real, é utilizada apenas para cálculo de tributos e encargos.  

• Sobre a origem das informações para o processo decisório 

identificamos que: 

42% nunca toma decisões com base nas informações contábeis 

33% utiliza com freqüência as informações contábeis 

5 8% decide apoiado em sistema de informações próprio 

50% somente busca informações quando uma necessidade é 
identificada 

42% recorre com freqüência a informações dos funcionários 

33% nunca utiliza os funcionários como fonte de informações 
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33% recorre a clientela como fonte de informações 

66% decide baseado na intuição 

42% nunca recorre a informações da concorrência 

• 58% das empresas possuem relatórios internos para controle e 

avaliação dos resultados da empresa. 

• Quanto a utilização de recursos oferecidos pelo Sebrae, 75% das 

empresas nunca utilizaram apesar de, conhecer a natureza dos serviços 

prestados por essa instituição. 

• Concluindo as entrevistas, identificamos que 75% dos entrevistados 

não adotariam as práticas gerenciais relatadas, caso a política Governamental 

favorecesse as Empresas de pequeno porte. 

Depuração das entrevistas para realização do questionário para a 

pesquisa de campo 

Nosso interesse até aqui foi fazer uma sondagem da situação 

administrativa das empresas e fixar os pontos de interesse para o trabalho. 

Como primeiro resultado da pesquisa preliminar definimos o perfil do 

conjunto de empresas da pesquisa de campo. Assim, buscamos empresas com 

as seguintes características: 

• tempo médio de existência dez anos; 

• de preferência são Sociedades limitadas ou Sociedades Civis; 

• possuem faturamento mensal entre R$ 20.000,00 a R$ 50.000,00; 

• possuem no máximo 50 funcionários fixos; 

• é administrada pelos sócios; 

• os sócios em sua malOna possuem nível supenor ou profunda 

experiência sobre o serviço prestado; 

• a empresa não faz parte de grupo econômico de maior porte. 
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É importante destacar que pela legislação vigente, a cerca de 

microempresa e empresa de pequeno porte, muitas das empresas selecionadas 

para entrevista não se enquadrariam como sendo de pequeno porte, dado a 

atividade que desempenham. Pela legislação atual algumas atividades, 

sobretudo do setor de serviços, são excluídas dos beneficios concedidos às 

microempresas e pequenas empresas. Nosso trabalho não considera a natureza 

da atividade desempenhada pela empresa como parâmetro para o 

enquadramento na classificação do porte da empresa. 

Questionário para a Pesquisa de Campo 

O segundo produto resultante da pesquisa preliminar foi o questionário 

para a pesquisa de campo, onde organizamos os itens selecionados 

previamente. Assim, a coleta das informações se resume na identificação, 

pelo entrevistado, dos itens que afetam a empresa. Buscamos respostas do tipo 

sim ou não para atender ao tipo de tabulação efetuada. 

Dado às características das informações solicitadas o questionário foi 

aplicado pessoalmente e sem nenhuma identificação da empresa e do 

entrevistado. 

No questionário, os dados foram agrupados por assunto, compondo 

quatro blocos de informações: 

1 .  Percepção da política governamental 

2 .  Práticas gerenciais - área financeira 

3 .  Práticas gerenciais - área de recursos humanos 

4. Conseqüência da adoção das práticas gerencias 

Resultados da Pesquisa de Campo 

Os resultados da pesquisa são apresentados pela análise com base no 

cálculo da média e pela análise com base no cálculo da estatística 
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média/desvio padrão. Utilizamos recursos gráficos para facilitar a leitura dos 

resultados e para comparar a estrutura das respostas nas duas análises feitas. 

Para complementar a análise dos dados incluímos comentários considerados 

importantes, em cada bloco de informações. 

• Percepção da política Governamental 

A primeira pergunta do questionário é descritiva e por esse motivo tem 

tratamento diferenciado das demais questões desse bloco de informações.  É a 

única pergunta descritiva e nossa intenção é investigar o que o pequeno 

empresário entende por política publica. 

Os resultados encontrados expressam maIS a expectativa do 

entrevistado com relação à política do que uma definição sobre a questão de 

política publica. As respostas foram as seguintes: 

não sei 6 

é apoio financeiro e isenções tributárias 4 

é o interesse do governo em prestigiar alguns grupos e melhorar a 2 

situação do país 

atuação direta do governo em área de interesse econômico e social 2 

é o que propicia o desenvolvimento e o crescimento do país 1 

são diretrizes para o desenvolvimento econômico e social 1 

isso não afeta a minha empresa 1 

credenciamento para obtenção de capital de giro e investimento em 1 

tecnologia 

uma estrutura que favoreça a pequena empresa e gere emprego e 1 

impostos para o governo 

leis que beneficiam as empresas 1 

é o equilíbrio econômico 1 

é legislar sobre a economia e formas de tratar pessoal e melhorar as 1 

condições de vida da população 

é o conjunto de leis que interferem na administração pública para 1 
criar condições especiaís para grupos menos favorecidos, mas, de 
interesse do governo 
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auxílio às classes menos favorecidas 1 

apoio ao pequeno empresário 1 

resolver problemas reais e imediatos das micro e pequenas empresas 1 

melhorar as condições de vida das camadas menos favorecidas 1 

é apoio à manutenção e desenvolvimento da empresa 1 

é o apoio do governo a uma iniciativa ou necessidade da sociedade 1 

é capacitação da mão de obra 1 

total 30 

A questão seguinte avalia a posição do entrevistado face ao 

comportamento do governo com relação às pequenas empresas. 

Analise com base na média: 

3,3% identificam um comportamento favorável -

36,7% classificam o comportamento governamental como 
desfavorável as pequenas empresas 

40% não identificam nenhuma atitude, nem positiva nem negativa, 
por parte do governo 

20010 identificam uma intenção do governo em cnar condições 
favoráveis aos pequenos negócios 
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Análise com base na estatística média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva a mesma estrutura de dados 

e ratifica os resultados obtidos com base na média. 
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Submetemos aos entrevistados os itens, identificados na pesqUIsa 

preliminar, considerados como falhas na ação governamental, que ameaçam as 

pequenas empresas. Os entrevistados selecionaram aqueles que afetam sua 

empresa. Obtivemos os seguintes resultados: 

Analise com base na média: 

93,3% acusam os altos impostos como ameaça 

70% apontam os altos juros 

86,7% afirmam que mudanças constantes na legislação afetam o 
ritmo diária e causam erros nos procedimentos 

40% afirmam que não há incentivo ao aparecimento de novas 
empresas 

10% afirmam que não há orientação técnica para os pequenos 
negócios 

20% afirmam que não há orientação gerencial para os pequeno 
negócios 
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76,7% afinnam que as pequenas empresas não têm proteção em caso 
de mudanças bruscas do contexto econômico 

93,3% afinnam que os encargos sociais desestimulam a contratação 
de pessoal e a melhoria de salários 

36,7% concordam que as pequenas empresas só podem contratar 
mão de obra desqualificada 

40% afinnam que os custos de treinamento da mão de obra são 
muito altos 

3 6,7% afinnam que o governo pouco contrata os pequenos negócios 

76,7% concordam que os pequenos negócios recebem o mesmo 
tratamento dado as grandes empresas 
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Análise com base na estatística média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva a mesma estrutura de dados 

e ratifica os resultados obtidos com base na média. 
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Comentários: 

Nesse bloco algumas questões levantadas durante as entrevistas 

merecem destaque: 

• Na questão da contratação das pequenas empresas pelo governo 

alguns entrevistados colocaram que o processo de licitação do governo é 

muito rígido e complexo, exige que a empresa interessada na concorrência 

esteja com todos os impostos e encargos quitados ate aquela data. Esse ponto 

inviabiliza a entrada de muitas empresas no processo de concorrências 

públicas. Para resolver esse problema a empresa em débito com o governo faz 

um acordo com outra pequena empresa que esteja com os impostos e encargos 

em dia. A empresa livre do ônus fiscal participa da concorrência que, se 

aprovada, é executada pela empresa inadimplente. Nesse caso, a empresa 

parceira no negócio é comissionada. 

• A orientação técnica e gerencial não foi considerada pela maioria dos 

entrevistados, como uma atribuição do governo. 
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Identificação das Práticas Gerenciais - Administração Financeira 

Nesse bloco, tentamos confinnar as fonnas de gestão dos recursos 

financeiros pela empresas. Por conveniência não perguntamos claramente 

se a empresa possui um caixa dois mas tentamos identificar como esse 

caixa dois é processado. Os questionários que apresentaram incoerência 

nessas respostas foram excluídos da análise . Como, por exemplo, 

rejeitamos os questionários que afinnam que não processam caixa dois mas 

pagam beneficios em dinheiro, infonnalmente, para os funcionários. A 

origem dos recursos repassados aos funcionários, nesse caso, não pode ser 

identificada e por isso rej eitamos o questionário. 

Análise com base na média 

70% possuem conta corrente para depósito de recursos de caixa dois 

1 6,7% compram notas fiscais para aumentar despesas 

46,7 registram contabilmente notas fiscais que não correspondem a 
despesas efetuadas pela empresa 

23,3 aplicam os recursos de caixa dois em modelas estrangeiras 

20% emitem nota fiscal com valor menor do que o processado 

1 3,3% superfaturam despesas 

83,3 não emitem nota fiscal no ato da venda do serviço 

6,7% utilizam outras formas 

Prática Gerenciais - Área Financeira 
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Análise com base na estatística média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva mesma estrutura de dados e 

ratifica os resultados obtidos com base na média. 
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Comentários 

• A existência de caixa dois é registrada em 1 00% das empresas 

pesquisadas. Porém, em algumas empresas o processamento do caixa dois 

é planejado, os riscos são perfeitamente conhecidos. Os procedimentos que 

geram o caixa dois são discutidos entre os donos e discutidos, com menor 

freqüência, com o contador. Em outras empresas não existe o estudo das 

formas de processar o caixa dois, as medidas são tomadas intuitivamente. 

Encontramos casos onde o entrevistado afirma não ter o caixa dois, ficando 

completamente exposto aos riscos de uma fiscalização. 

• As empresas que optam pelo lucro presumido como critério de 

tributação não recorrem às medidas de manipulação das despesas. De 

modo geral, o volume de caixa dois em empresas com essa modalidade de 

tributação é menor. O lucro presumido é considerado pelos empresário 
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como uma vantagem da legislação atual para as pequenas empresas que 

possuem volumes de receita relativamente altos .  Para as empresas com 

volumes mais baixos de receita o lucro presumido pode significar um risco, 

caso a empresa apresente prejuízo no final do período contábil . A 

legislação não prevê devolução do imposto retido com base em uma 

expectativa de lucro. 

• A compra de Notas Fiscais é considerada pelos entrevistados 

como um procedimento de alto risco. As vendas de notas frias, empresas 

com CGC inexistente, são comuns no mercado. Normalmente o próprio 

contador tem conhecimento de empresas e pessoas que praticam essas 

vendas e toma acessível as notas fiscais a um custo que varia de 1 0% a 

1 7% do valor da nota. 

• A compra de moedas estrangeiras com os recursos de caixa dois 

foi uma prática muito utilizada durante o período inflacionário. Na atual 

conjuntura, as empresas preferem utilizar a conta "laranja", termo que 

caracteriza uma conta corrente em nome de pessoa fisica, familiar ou de 

sócios ou ainda de um funcionário, onde os recursos do caixa dois são 

depositados e aplicados no mercado financeiro . 

• A emissão de nota fiscal com preço inferior ao processado é uma 

prática mais adotada pelas microempresas, visando evitar atingir o patamar 

de receita que supera o limite de receita para as microempresas, previsto 

em lei . 

• 1 3 ,3 % superfaturam despesas e conseqüentemente reduzem o 

lucro da empresa evitando o pagamento do imposto de renda ou da 

contribuição social . Essa prática foi considerada de dificil processamento 

já que exige que o fornecedor esteja de acordo com as condições . 
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• Identificamos uma tendência das empresas em negociar permutas, 

isso é, trocar serviços por outro serviço ou materiais entre empresas . Esse 

procedimento não representa nenhuma movimentação de caixa não tendo 

emissão de nota fiscal. 

• O volume de caixa dois, na maioria dos casos, é utilizado para 

distribuição de lucros entre os sócios ou pagamento de pró-labore . 

• Os 6,7% identificados como outras práticas adotadas são 

referentes as seguintes ações: 

1 .  Encontramos empresas que criam produtos exclusivamente para 

gerar caixa dois; 

2. Algumas empresas não emitem nota fiscal mas emitem recibo 

pessoal, como um serviço prestado por autônomo, essa medida 

reduz o faturamento da empresa e é manipulada ao ponto de não 

ultrapassar as faixas de pagamento de imposto de renda da pessoa 

física. Comparativamente o imposto de renda de pessoa física é 

maior do que o imposto sobre serviço (ISS 5% sobre o valor do 

serviço) se ultrapassadas as faixas de imposto de renda pessoas 

físicas; 

3 .  Dentre as empresas entrevistadas encontramos aquelas que 

vendem notas fiscais a fim de gerar receita, o volume de despesas 

nesse caso está abaixo do volume de receita. Normalmente essas 

empresas têm mais facilidade de não emitir nota fiscal no ato da 

venda do produto e por esse motivo ficam com receitas inferiores 

às despesas. Vendendo notas fiscais aumentam o volume do caixa 

dois com o percentual cobrado sobre o valor da nota. 
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Identificação das Práticas Gerenciais - Administração de Recursos 

Humanos 

Análise com base na média 

80% registram os funcionários com salários menores e processam 
salários informais 

63% contratam autônomos 

1 6,7% incorporam os funcionários mais importantes ao quadro de 
sócios, com pequena participação acionária 

56,7% contratam sem assinar carteira 

36,7% pagam salários baixos e complementam com beneficios 

23,3% contratam empresas para prestação de serviços 

6,7% fazem contratos por tempo determinado 

1 6,8% adotam outras formas de gestão dos recurso humanos 

Práticas Gerenciais - Área de Recursos Humanos 
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Análise com base na estatística média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva a mesma estrutura de dados 

e ratifica os resultados obtidos com base na média. 

69 
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Comentários: 

• O procedimento de registro de salário baixo na carteira e pagamento 

de complementação, via caixa dois, é adotado em larga escala como mostra a 

tabela. O objetivo no caso é reduzir o peso dos encargos sociais que incidem 

sobre a folha de pagamento. O uso dessa prática é comum e conhecido como o 

"por fora". Em nosso contato com as empresas presenciamos várias 

entrevistas de candidatos a emprego onde o próprio candidato pergunta o valor 

do "por fora". Algmnas empresas condicionam o ganho extra à produtividade, 

outras processam o pagamento mensalmente como complemento salarial. 

• O contrato por tempo determinado é um instrumento, ainda 

desconhecido pelas pequenas empresas, apenas 6,7% utilizam esse recurso e 

vêm poucas vantagens na sua aplicação. 

• Os 1 6,8% de outras práticas encontradas se referem a: 

1 .  Algmnas empresas pagam comissões aos funcionários que trazem 

novos trabalhos ou clientes para a empresa. O valor pago é um 

percentual sobre o valor do serviço prestado. 
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2 .  Algumas empresas afirmam que os salários estão muito baixos e por 

isso, não é necessário criar nenhum artificio para reduzir encargos 

3 .  Encontramos empresas que pagam comissões sobre a venda de 

serviços onde não se emitiram notas fiscais. Essa é uma forma de 

incentivar o funcionário a evitar a emissão da nota fiscal. 

4.  A contratação de estagiários tem se tomado uma prática regular nas 

empresas para reduzir encargos. O contrato de estagiários não prevê 

a incidência de encargo sociais, nem férias, décimo terceiro salário e 

custos de demissão. As desvantagens identificadas na contratação de 

estagiários são as faltas ao trabalho devido a provas e à substituição 

constante devido a formatura ou contratação efetiva. 

5 .  Algumas empresas por medida de segurança só processam o 

pagamento informal de salário, a funcionários com muito tempo de 

casa. 

6. Algumas empresas não assinam a carteira de trabalho nos primeiros 

três meses. Após esse prazo assinam a carteira mantendo o prazo de 

experiência. 

7 .  Encontramos empresas que evitam processar os prêmios e comissões 

extraordinárias com pagamentos em dinheiro. A forma de 

compensação dos baixos salários se dá por meio da concessão de 

dias de folga. 

Quanto aos beneficios oferecidos pelas empresas a pesquisa mostra o 

seguinte comportamento: 

Análise com base na média 

20% oferecem plano de saúde 

1 3,3% oferecem cesta básica 

30% oferecem ticket refeição 
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26,7% oferecem alimentação 

46,7% não oferecem nenhum tipo de beneficio 

6,7% oferecem seguro de vida 
lOO!o oferecem moradia 

Práticas Gerenciais - Área de Recursos Humanos 
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Análise com base na estatística média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentam 

nenhuma alteração significativa na estrutura de dados. 
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Comentários 

• O ticket refeição é o beneficio mais aceito pelas empresas enquanto o 

plano de saúde representa a grande expectativa dos funcionário. 

• As empresas que oferecem moradia como beneficio o fazem por 

interesse próprio e necessidade do trabalho. É o caso dos hotéis e de empresas 

que usam esse recurso para evitar a contratação de vigias noturnos. 

• As empresas que indicaram o seguro de vida como beneficio 

adotaram essa medida em função de pedidos de empréstimos junto a bancos. 

Identificamos que duas empresas entrevistadas recorreram às linhas de crédito 

oferecidas pelo Sebrae e BNDES, com repasses feitos através dos bancos. Em 

ambos os casos os bancos intermediários da operação condicionaram a 

liberação do crédito à feitura de seguro em grupo para os funcionários da 

empresa. 

• As comissões são tratadas como beneficios e significam uma 

participação do funcionário nos resultados da empresa. 

Conseqüências da Adoção das Práticas Gerencias 

Análise com base na média 

Esse bloco de perguntas investiga qual a visão do empresário sobre os 

riscos de adoção das práticas gerenciais identificadas, face a capacidade de 

fiscalização dos órgãos públicos e face à aceitação dos funcionários: 

3,33% afirmam que os riscos são muito altos 

20% afirmam que os riscos são altos 

33,3% acreditam que os riscos são baixos 

43,33% acreditam que os riscos são muito baixos 
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Conseqüências das Práticas Gerenciais 
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Análise com base na estatística média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva a mesma estrutura de dados 

e ratifica os resultados obtidos com base na média. 
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Quanto a incidência de fiscalização e multas: 

Análise com base na média 

30010 foram multadas 

43,3% sofreram fiscalizações 

Conseqüências das Práticas Gerenciais 
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Análise com base na estatística média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva a mesma estrutura de dados 

e ratifica os resultados obtidos com base na média. 
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Quanto à aceitação da práticas gerenciais por parte dos 

empregados 

Análise com base na média 

1 6,7% afirmam que a empresa é questionada pela adoção das práticas 
gerenciais 

1 00010 afirmam que nunca foram denunciados pelos funcionários 

30010 afirmam que já tiveram causas junto a justiça do trabalho 

70% afirmam que os funcionários acatam as medidas 

Conseqüências das Práticas Gerenciais 
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Análise com base no na média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva a mesma estrutura de dados 

e ratifica os resultados obtidos com base na média. 
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Conseqüências das Práticas Gerenciais 
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Comentários 

• Como constatamos, os nscos de adoção das práticas gerenCIaIS 

identificadas na pesquisa são considerados irrelevantes, pelos empresários. Na 

verdade, boa parte dessa tranqüilidade se deve à certeza de que, em caso de 

fiscalização, duas situações são prováveis: a primeira é relativa ao pagamento 

de propina aos fiscais e a segunda é relativa ao parcelamento da multa. 

• Em nenhum caso encontramos empresas que tenham sido 

denunciadas por funcionários, dada a adoção das práticas gerenciais tanto 

financeiras quanto de recursos humanos.  

O bloco seguinte avalia a carga de trabalho adicional para 

processamento das práticas gerenciais e a existência ou não de custos 

adicionais necessários ao processamento dos procedimentos adotados.  

Análise com base na média 

5 7% afinnam que os controles financeiros precisam ser duplicados 
para permitir a gestão do caixa oficial e do caixa infonnal 

56,7% acreditam que o caixa dois facilita o roubo e por isso 
merece ser alvo de controles 

43% afinnam que é necessário duplicar a folha de pagamento 
para processar uma folha formal e outra informal 
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3 6,7% avaliam que a duplicação dos controles geram custos 
adicionais 

Conseqüências das Práticas Gerenciais 

Análise com base na estatística média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva a mesma estrutura de dados 

e ratifica os resultados obtidos com base na média. 
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Comentário 

• A fraude é comum no processamento do caixa dois, principalmente 

quando os recursos financeiros não são registrados no momento da venda do 

serviço. A empresa precisa criar controles rígidos para acompanhar os 

movimentos de caixas ou manter esse controle na mão de um sócio ou de 

pessoas de extrema confiança. Mesmo com esses cuidados os empresários 

afirmam que o furto é comum nas pequenas empresas. 

• O processamento informal da folha de pagamento também eXIge 

controles. Identificamos empresas que erram com freqüência no pagamento de 

prêmios, comissões e complementações de salários. O erro acontece em 

cálculos e em pagamentos em duplicidade. 

• 36,7% das empresas pesquisadas afirmam que há custos adicionais para 

o processamento da condição informal mas, poucos conseguem estimar, com 

segurança, o montante desse custo. Além do mais, os erros e as constatações de 

fraude, as vezes duvidosas, causam desgastes que afetam diretamente a 

motivação. Esse desgaste não pode ser mensurado quantitativamente. 

Quanto ao processamento da contabilidade 

Análise com base na média 

56,7% afirmam que os demonstrativos contábeis não servem de base 
para o processo decisório 

60% afirmam que os demonstrativos contábeis são pouco utilizados 
pela empresa 

1 3% tomam decisões com base nos demonstrativos contábeis 

83,3% afirmam que os demonstrativos contábeis só são usados como 
base de cálculo para impostos, taxas e contribuições 

40% afirmam que o contador não toma conhecimento das práticas 
gerenciais adotadas pela empresa 

1 7% afirmam que o contador orienta quanto a adoção das práticas . . 
gerenCla.J.S 
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50% afirmam que a empresa precisa duplicar o processo contábil 
devido a existência do caixa dois 

36,6% afirmam que a pouca utilização da contabilidade como 
instrumento gerencial representa um custo adicional para a 
empresa 

Conseqüências das Práticas Gerenciais 
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Análise com base na estatística média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva a mesma estrutura de dados 

e ratifica os resultados obtidos com base na média. 

Conseqüências das Práticas Gerenciais 
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Comentários 

Das observações colhidas ao longo das entrevistas algumas declarações 

parecem importantes: 

• O uso da contabilidade como recurso gerador de informações para o 

processo decisório é inexpressivo. A principal utilização da contabilidade é 

para cálculo de taxas e impostos, o que justifica a existência de um contador. 

A empresa por si só não possui condições de acompanhar as mudanças na 

legislação e o contador supre essa deficiência tanto no aspecto contábil quanto 

na elaboração da folha de pagamento. Porém, a contabilidade é o único 

registro histórico que a empresa possui . 

• As empresas que declararam utilizar, com maior freqüência, os dados 

contábeis são aquelas onde a manipulação da receita e despesa é muito 

pequena. Assim, o resultado contábil não apresenta uma distância muito 

grande da realidade. 

• Algumas empresas declararam sua dificuldade em lidar com a 

linguagem contábil. É comum existir uma grande insatisfação com os serviços 

de contabilidade contratados. As empresas se queixam que não possuem 

mecanismos de defesa contra os maus serviços prestados, nessa área. 

• A contabilidade é vista como um fator de limitação da ação 

empresarial e o contador é encarado como um custo inevitável. A 

contabilidade reflete a legislação vigente sobre empresa de pequeno porte. 

Como fechamento da pesquisa tentamos identificar como o 

empresariado avalia o uso das práticas gerenciais: 

Análise com base na média 

80% pensam que a adoção dessas práticas gerenciais garantem a 
sobrevivência da empresa 

20% afirmam que essas práticas gerenciais são benéficas à empresa 
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não obtivemos nenhuma resposta positiva para a pergunta que 
explora possíveis prejuízos para a empresa com a adoção 
dessas práticas 
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Análise com base na estatística média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva a mesma estrutura de dados 

e ratifica os resultados obtidos com base na média. 
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Comentários 

• não obtivemos nenhuma resposta positiva para a pergunta referente a 

possíveis prejuízos para a empresa com a adoção das práticas gerenciais 

Como fechamento da pesquisa tentamos identificar se o empresário 

possui alguma forma para avaliar o uso das práticas gerenciais 

50% afirmam que os custos reais de processamento da informações 
contábeis adulteradas são inferiores ao valor devido, calculado 
segundo a legislação trabalhista e tributária vigente 

50% afirmam que não possuem mecanismos para avaliar esses 
resultados 

Conseqüências das Práticas Gerenciais 
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Análise com base na média/desvio padrão 

Os resultados obtidos na correção pelo desvio padrão não apresentaram 

desajustes entre as respostas. O gráfico conserva a mesma estrutura de dados 

e ratifica os resultados obtidos com base na média. 
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decisões resultantes do processo de planejamento. Em outros casos as 

decisões são tomadas de forma totalmente aleatória. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o momento atual nos parece representar o limite para o reconhecimento 

das pequenas empresas como recurso de política pública. 

Em 5 de novembro de 1 996, o presidente Fernando Henrique Cardoso 

anunciou medidas de incentivo às pequenas empresas. 

Através da Medida Provisória n. 1 .525, foi criado o imposto único que 

reduz a carga tributária sobre a pequena empresa e simplifica os 

procedimentos de recolhimento dos impostos F ederais, Estaduais e 

Municipais. 

A nova regra, apelidada de Simples, é opcional e entra em vigorar a 

partir do próximo ano, quando as microempresas passam a pagar no máximo 

6,5% a União, Estados e Município, e as pequenas empresas passam a uma 

tributação entre 5,4% e 1 0%, sobre o faturamento. 

A aplicação desse critério é opcional para as empresas e para os estados 

e municípios. 

Essa medida é parte importante da reforma tributária. Com isso se 

espera retirar da informalidade um certo número de atividades produtivas, 

aumentar a arrecadação pelo aumento do número de unidades contribuintes e 

gerar empregos formais. 



Pela medida provisória fica definida como microempresa a firma que 

tiver faturamento até R$ 1 20.000,00, por ano, e pequena empresa aquela com 

faturamento entre R$ 1 20.00,00 a 720.000,00, por ano. 

Os impostos estaduais e municipais participam com uma carga tributária 

de zero e 2,5%. A forma de tributação é progressiva, a medida que aumenta o 

faturamento aumenta a alíquota tarifária. 

O critério de enquadramento como empresa de pequeno porte ainda 

mantém a atividade como fator restritivo. Assim, não podem optar pelo 

imposto único algumas categorias de empresas, sobretudo, do setor de 

sefVIços. 

Podemos considerar a decisão de reduzir tributos como um resultado da 

ação empresarial conjunta, representando uma evolução das iniciativas atuais, 

e o aumento das perspectivas para os pequenos empresários. 

As Iniciativas Atuais do Governo 

Apesar do momento econômico ser bastante favorável não podemos 

dizer que as pequenas empresas contam, no momento, com o apoio de política 

governamental. 

O que identificamos são ações isoladas por parte dos governos Federal, 

Estadual e Municipal, com o objetivo de sanar problemas localizados. 

Essas ações se traduzem basicamente em algumas tentativas de 

simplificação de procedimentos de registro das pequenas empresas, a criação 

de linhas de crédito e incentivos fiscais, com privilégios para as 

microempresas e o setor industrial. 
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Incentivos Fiscais 

isenção do pagamento sobre o imposto de renda pessoa jurídica 

Federal isenção do PIS sobre o faturamento 

isenção do IOF (Resolução 1 .03 7 - Bacen, de 1 5/08/85) 

Estadual regime de simplificação do ICMS - Lei no. 2.4 1 4/95 

Municipal isenção do ISS e Taxa de Licença para estabelecimento 

Fonte Sebrae/RJ 

Simplificação de Procedimentos de Registro 

O processo de registro e legalização embora já tenha sofrido 

simplificações está longe de ser considerado um incentivo à formalização da 

empresa. 

As exigências em termos de documentação e o custo do processo de 

legalização representam uma barreira às iniciativas de registro da empresa. 

Perante as dificuldades o empreendedor prefere, muitas vezes, manter a 

atividade na informalidade. 

O processo de registro é um rosário de tarefas com exigência de 

preenchimento de formulários, apresentação de documentos e pagamento de 

taxas. Para facilitar o trabalho o empresário precisa recorrer a um despachante, 

aumentando seus custos de implantação, ou investir seu tempo percorrendo os 

órgãos públicos envolvidos no trajeto. 

O Sebrae divulga uma lista de nove passos necessários para levar à 

cabo o registro de uma pequena empresa. 

Situação semelhante ou até pior acontece com o processo de 

encerramento de uma empresa, onde os procedimentos e custos inviabilizam a 

formalização da baixa da empresa. 
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o comportamento no sentido de manter a empresa na informalidade ou 

no sentido de não encerrar uma pequena empresa é nocivo tanto para o 

empresário quanto para o governo. 

É uma atitude que afeta o desenvolvimento da atividade produtiva, afeta 

a arrecadação, expõe o empreendedor ao risco, prejudica os funcionários 

contratados de forma marginal e dificulta a coleta de informações sobre o setor 

de pequenos negócios e o tratamento de dados estatísticos. 

Linhas de crédito 

o BNDES e o Sebrae possuem linhas de crédito para financiamento de 

novos empreendimentos ou expansão, relocalização e modernização de 

pequenas empresas. 

Porém, o acesso às linhas de crédito se processa por intermédio dos 

agentes financeiros, bancos comerciais autorizados a repassar os recursos, que 

aplicam procedimentos padronizados de análise de crédito, isso é, o mesmo 

procedimento aplicado aos grandes empreendimentos. Esses procedimentos 

dificultam as operações e ampliam os prazos de liberação dos recursos, 

produzindo uma distância entre a necessidade do crédito e o recebimento do 

recurso. O prazo de liberação dos recursos pode chegar a um ano. 

Os custos da linha de financiamento do BNDES são bastante razoáveis, 

ficam em tomo dos 2 1  % a.a., com prazos de até 24 meses de carência, num 

total de 60 meses para amortização, se considerarmos a alternativa do cheque 

especial, por exemplo. 

Dois fatores seriam fundamentais para o uso desse beneficio: informar 

aos empresários a existência das linhas de crédito e agilizar, junto aos bancos, 

a liberação dos recursos. 
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Perspectivas das Pequenas Empresas 

As perspectivas das pequenas empresas são bastante favoráveis tanto no 

contexto global como no contexto brasileiro. 

As transformações sócio-econômicas em processo no mundo e no Brasil 

são garantias de sucesso para os pequenos empresários. 

O contexto econômico brasileiro atual, marcado principalmente pela 

estabilização da moeda, amplia as possibilidades e as oportunidades dos 

pequeno negócios. 

Esse quadro de oportunidades pode ser visto nas mudanças maIS 

comentadas do momento, como é o caso da globalização, do processo de 

terceirização nas grandes empresas e no serviço público, da modificação das 

necessidades dos consumidores, que exigem novos produtos e do apelo da 

criatividade para fazer face a concorrência. 

Globalização 

A abertura para o mercado internacional constitui talvez a maIor 

oportunidade para os pequenos negócios, mas, para a participação no livre 

comércio é necessário rever as estratégias competitivas das empresa e agir no 

sentido de eliminar as restrições tributárias e fiscais, de criar infra-estrutura 

necessária para as pequenas empresas e capacitar recursos humanos. 

Educação 

No campo social a melhoria do nível de escolaridade cria condições 

para o aumento na capacidade administrativa dos empresários. 

Hoje, o pequeno empresário possui mais conhecimento e tem acesso aos 

métodos e técnicas da administração. 
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A aproximação entre as empresas e as universidades vem criando 

condições satisfatórias para o desenvolvimento de empresas e para a 

capacitação dos recursos humanos. 

Temos registrado o aumento de universidades que iniciam atividades de 

incentivo as empresas, como é o caso dos projetos de empresas-júnior e 

encubadoras de empresas. 

Mudanças no comportamento dos consumidores 

Estamos presenciando a profundas modificações no comportamento dos 

consumidores. Essas modificações são decorrências das alterações no 

panorama sócio-econômico, que afetam as necessidades dos consumidores. 

Os consumidores se tomaram mais exigentes com a questão da 

qualidade e com a questão da utilidade dos produtos, motivados 

principalmente pelas transformações no modo de vida da população e pelo 

acesso a produtos importados. 

É crescente a expectativa do consumidor por um atendimento 

personalizado capaz de satisfazer suas necessidades. 

A criatividade é fundamental na elaboração do produto final e, mais 

ainda, para lidar com a questão da concorrência. Esse é o campo de batalha 

adequado ao nosso exército de pequenos negócios. 

Essa mudança de comportamento vem trazendo grande impulso para o 

setor de serviços onde as pequenas empresas, também, vêm apresentando 

bons resultados. 

Redução da Máquina do Estado 

O interesse do governo no sentido de reduzir a máquina do estado, a fim 

de produzir queda significativa nos gastos públicos, sem contudo afetar a 
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prestação de serviços à população, vem abrindo espaço para a utilização de 

novos modelos de gestão. 

A terceirização e as relações de negócios em parcerias têm se mostrado 

eficazes recursos de redução de custos e se configuram em excelente campo 

de atuação para as pequenas empresas. 

Um bom exemplo é o modelo de franchising aplicado aos servIços 

públicos, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que 

se mostrou bastante eficiente. Ampliou a prestação de serviços, melhorou a 

qualidade de atendimento, agregou novos serviços que não podiam ser 

prestados pelos correios e trouxe ganhos imediatos para o concessionário. 

Podemos dizer que esse modelo se constitui em um instrumento de 

desestatização. 

Para os pequenos empresários o franchising dos servIços públicos 

representa um negócio de baixo risco e ganhos garantidos. 

o processo de terceirização 

As grandes empresas se concentram hoje na sua função básica, com o 

objetivo de produzir melhor sem aumentar seus custos operacionais e oferecer 

seus produtos a preços competitivos, no mercado interno e externo. Buscam 

conquistar novos mercados explorando suas vantagens competitivas. 

Para isso, se desfazem de áreas prestadoras de serviços, ou áreas meio, 

recorrendo à terceirização que é o processo onde a empresa transfere a 

terceiros atividades complementares. Essa prática cria novas formas de 

relacionamento entre fornecedores e empresas. A terceirização pode ser vista 

com forma eficaz de racionalização e redução de custos operacionais. 

Sem dúvida nenhuma esse processo, iniciado nas grandes empresas, 

abre espaço para as pequenas unidades. 
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o Desenvolvimento do Setor Terciário 

O setor terciário tem crescido significativamente nos últimos anos. Esse 

crescimento aparece tanto na assimilação de recursos humanos quanto na 

produção comercial e de prestação de serviços. 

O Estado do Rio de Janeiro por suas características tem se concentrado 

na produção de serviços. Como centro urbano importante, o Rio de Janeiro 

vem se definindo como um polo de serviços, explorando a tradição como 

centro administrativo-financeiro, núcleo cultural e cenário turístico brasileiro. 

O desenvolvimento do setor de serviços representa mais um campo para 

atuação dos pequenos negócio, que já apresentam bom desempenho nessa área 

atuando nas atividades comerciais, de educação, de saúde, entretenimento, 

moda, beleza e hotelaria. 

Assim, as medidas governamentais precisam beneficiar também o setor 

terciário e não excluir empresas prestadoras de serviço da possibilidade de 

enquadramento com micro e pequena empresa. 

Para finalizar, recorremos às colocações de Rattner (1 979, p. 22) que 

destaca alguns fatores que garantem o sucesso das pequenas empresas: 

• "o aparecimento, na sociedade de consumo, de novas necessidades e, 

portanto, de uma diversificação dos produtos e serviços; 

• a atitude geral dos indivíduos face ao tamanho das empresas, tão 

semelhante no mundo dos negócios quanto no ambiente urbano; após a busca 

do gigantismo, constatam-se agora as vantagens e beneficios de unidades com 

porte mais humano; 

• novas estratégias de organização e técnicas administrativas, 

colocadas à disposição das Pequenas e Médias Empresas; 

• o desenvolvimento dos mercados financeiros que se orgamzam 

melhor e, no momento em que se consolidar uma verdadeira economia de 
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mercado, pode-se augurar que será mais fácil no futuro, para essas empresas 

encontrarem recursos necessários à sua prosperidade; 

• as próprias diferentes classes políticas têm descoberto as virtudes 

econômicas das Pequenas empresas". 

É interessante observar a importância e atualidade das colocações de 

Rattner, num texto escrito há dezessete anos. 

Estamos vivendo, talvez, o auge dessas premissas, mas as pequenas 

empresas necessitam de uma política efetiva adequada as realidades do país e 

dos pequenos empresários para que seja possível utilizá-las como um recurso 

de desenvolvimento. 

Assim, a transformação dessas perspectivas em resultados depende 

principalmente da capacidade de organização entre os pequenos empresários, 

para influenciar o processo de formulação de políticas. 

Como grupo de interesse a iniciativa de se estabelecer um processo de 

negociação em direção ao estabelecimento de políticas deveria partir dos 

empresários.  

A base para esse processo está na Constituição brasileira de 1 988, em 

seu artigo 1 79, que determina que as micro e pequenas empresas recebam 

tratamento diferenciado, visando incentivá-las e ampará-las. 
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o conceito de empresa 
de pequeno porte é 
controverso no mundo 
todo. No Brasil, a legis
lação em vigor utiliza 
como um dos parâ
metros de enquadra
mento, o ramo de ativi
dade da empresa. Dessa 
forma, deixa de benefi
ciar boa parte das 
empresas de prestação 
de serviços, exceto o se
tor de comércio. 

RESUMOEXECUTIVO 

A conceituação de empresa de pequeno porte 
representa uma limitação importante para o 
enquadramento da organização como bene
ficiária de suporte governamental. 
A dificuldade de se estabelecer um conceito é 
constatada no mundo todo e reside, sobretudo, 
na heterogeneidade das pequenas empresas e 
nas diferenças do ambiente em que vivem. 
O volume de pequenos negócios, as diferenças 
existentes entre eles, desde a produção até o es
tilo gerencial, e a diversidade dos ambientes 
geram um número infindável de parâmetros que 
podem balizar um conceito sobre o porte da 
empresa. 
Outros fatores tomam a tarefa de conceituar 
empresas de pequeno porte mais complexa são 
eles: 
• a dificuldade de levantar dados e sistematizar 

informações sobre pequenas empresas 
• a dificuldade de medir o impacto da produção 

das pequenas empresas sobre a economia do 
país. As pequenas organizações preferem não 
divulgar dados relativos ao seu desempenho 
principalmente os dados que afetam a parte 
financeira, devido a adoção de práticas 
gerenCIaiS marginais. 

• a dificuldade de estabelecer parâmetros 
qualitativos para a classificação do porte. 
Critérios para dimensionar a complexidade da 



As pequenas empresas 

pela sua própria natu

reza, por seu grande 

contingente e contribu
ição para o desenvolvi
mento econômico deve
riam ser consideradas 
como estratégia de polí
tica governamental. 

produção, o estilo gerencial, capacidade de 

acesso a mercados e outros poderiam servir 
de base bastante realista para classificar a 

empresa quanto ao porte. Porém, são critérios 
que demandam estudo e recursos. 

Dessa forma, os parâmetros são estabelecidos e 

utilizados segundo os objetivos e interesses das 

organizações que fazem interface com as peque
nas unidades, predominando o uso de parâ

metros objetivos.  

As instituições financeiras lançam mão de parâ

metros que refletem o resultado econômico

financeiro da empresa. O faturamento mensal, o 

volume do capital social, o volumes de inves
timentos e outros indicadores são analisados vi

sando minimizar os riscos de concessão de 

crédito. 
Os órgãos governamentais se valem da receita 

bruta anual e ramo de atividade para delimi

tarem o acesso aos incentivos fiscais. Nesse 

caso, são excluídas dos beneficios e incentivos, 

previstos na legislação atual, a maioria das em
presas do setor de serviço, exceto o comércio.  

Paradoxalmente, o setor de serviços é o que 

mais tem se desenvolvido nos últimos anos. 
O Estado do Rio de Janeiro vem se 

beneficiando desse desenvolvimento dado a sua 
características como centro administrativo

financeiro e cenário turistico. 

Os pequenos empreendimentos são reco
nhecidos como recursos de estratégia política 

em todo o mundo. Países como Itália, Japão, 

Estados Unidos e outros lançaram mão, em 
algum momento, das pequenas empresas como 
recursos de política governamental visando 
reduzir conseqüências negativas de processos 
receSSIVOS. 

Como resultado dessa ação podemos registrar a 
geração de empregos, a criação de novos pro

dutos e servIços, o desenvolvimento de 
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tecnologia, a introdução de novos métodos de 

trabalho e ocupação de nichos de mercado 
considerados sem atrativos pelas grandes 

empresas. Alem disso, as pequenas empresas 
utilizam recursos locais e, portanto, podem 

fimcionar como instrumento de fixação da mão 

de obra à região de origem e instrumento de 
melhoria da distribuição de renda. 

O posicionamento estratégico governamental 
com relação aos pequenos empreendimentos 

deve contemplar, dentre outros, três aspectos 

considerados aqui como relevantes:  

• o desenvolvimento de uma classe empre

sarial, consciente e capaz de se organizar, 

contribuir e influenciar o processo decisório 

governamental visando estabelecer condições 

para criação e desenvolvimentos dos peque

nos negócios; 

• criar mecanismos que reduzam a fragilidade 
gerencial dos pequenos negócios visando 

solidificar o empreendimento e permitir seu 

crescimento. Vencer a fragilidade significa 

reduzir a carga tributária e simplificar proce

dimentos, para permitir que os sócios se dedi

quem à compreensão da fimção gerencial e a 
criação de instrumentos hábeis à ampliação 
da capacidade de relacionamento com o meio 

ambiente. 

• assimilar recursos humanos objetivando redu
zir a massa de desempregados existentes hoje 

ou motivar pessoas preparadas para o desem
penho da tarefa empresarial. Temos presen

ciado um momento onde os programas de 

demissão voluntárias e programas de aposen
tadoria antecipada lançam ao mercado de 
trabalho pessoas maduras e com vivência 
profissional importante. Ao mesmo tempo as 
faculdades formam por ano um contingente 
de j ovens ávidos por novos horizontes profis
sionais. Esse contingente de pessoal pode ter 

no pequeno negócio um opção de trabalho e 
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A compreensão do gru
po de entrevistados com 
relação ao significado 
de política governa
mental é inconsistente. 

A grande maioria das 
empresas entrevistadas 
não identificam uma po
lítica favorável ou enca
ram como neutra as ati
tudes governamentais 
quanto aos pequenos 
negócios. 

A Constituição Brasi
leira de 1 988, em seu 
artigo 1 79, determina 
que as micro e pequenas 
empresas recebam trata
mento diferenciado. 

auto-realização. A assimilação de pessoal 
preparado ou a assimilação de mão de obra 
com baixa qualificação pelas pequenas 
empresas, depende da revisão e flexibilização 
da legislação trabalhista barreira incontes
tável para o aumento das contratação e 
formalização dos contratos de trabalho. 

Os entrevistados não apresentaram um 
posicionamento seguro e uniforme quanto ao 
significado de política governamental. O desco
nhecimento sobre política foi o item de maior 
pontuação na pesquisa. 

Partindo do principio que os pequenos 
empreendimentos lutam com uma série de 
dificuldades no seu cotidiano, agravada pela 
conjuntura econômica muitas vezes desfa
vorável, a grande maioria das empresas 
entrevistadas não identificam comportamento 
governamental favorável às pequenas empresas: 
36,7% apontam um comportamento desfa
vorável; 40% não reconhecem nenhum beneficio 
proveniente de política pública e 20% iden
tificam uma intenção de apoio sem nenhuma 
capacidade de operacionalização. 

A falta de medida governamental adequada e 
efetiva ameaça a sobrevivência das empresas 
que apontam as seguintes falhas na ação 
governamental: altos impostos (93,3%), altos 
juros (70%), mudanças constantes na legislação 
(86,7%), falta de incentivo ao aparecimento de 
novos empresários (40%), altos encargos sociais 
(93,3%), igualdade de tratamento entre os pe
quenos e grandes empreendimentos (76,7%), 
falta de proteção em caso de mudanças bruscas 
no contexto econômico (76,7%). 
Dessa forma podemos inferir que os formu
ladores de política não utilizam a potencialidade 
das pequenas empresas como recurso de 
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As pequenas empresas 
constituem uma massa 
produtiva que depende 
do conhecimento geren
cial para progredir. 

As pequenas empresas 
cnam suas práticas 
gerenCIaIS na busca de 
resultados que justifi
quem a permanência no 
negócio. 

política. Tampouco, os pequenos empresários 
se vêm como estratégia de política gover
namental. 
De um modo geral, o governo é apontado como 
mais um sócio. 

Ao longo do tempo a tarefa de administrar se 
tomou cada vez mais complexa exigindo o 
donruITllo de práticas capazes de processar um 
crescente número de recursos e variáveis. 
Temos presenciado ao rápido e intermitente 
desenvolvimento de ferramentas de apoio a 
decisão e o resgate do potencial humano, 
expresso pela intuição e percepção, como 
insumo para a função gerencial. As empresas 
modernas têm dirigido sua atenção e recursos 
para o monitoramento do ambiente externo, 
identificação das necessidades da clientela e 
busca pela qualidade objetivando a conquista de 
significativas fatias do mercado. 
Na trajetória de evolução da administração 
ampliamos a gama de recursos que concorrem 
para o exercício das funções de planejamento, 
organização, controle, coordenação e comando 
tomando a função gerencial mais dinâmica e 
complexa. 
Podemos identificar, de forma geral, que o com
portamento gerencial da pequena empresa tende 
para o uso constante da intuição e sensibilidade 
na execução das funções administrativas. 

Como sistema fechado, a pequena empresa se 
dedica basicamente a gerir recursos, visando se 
manter no negócio. 
A visão do dono determina a visão de futuro. A 
informação não é tratada como recurso funda
mental. São raros e incipientes as formas de 
sistematização da informação. 
A estrutura é informal e garante certo grau de 
rapidez na adaptação às mudanças. 
Na gestão dos recursos humanos e financeiros, 
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Na gestão financeira as 

práticas gerenciais cri

am meCanIsmos para a 
manipulação dos volu

mes de receita e despesa 
visando reduzir o tribu

tação que incide sobre o 
faturamento e sobre o 
lucro. 

Na administração de 
recursos humanos as 
práticas gerenciais ado
tadas visam reduzir os 

encargos sociais inci
dentes sobre a folha de 
pagamento. 

a pequena empresa desenvolve suas práticas 
gerenciais, supervalorizando a gestão financeira. 

Do volume de empresas pesquisadas a maioria 

se utiliza do caixa dois para gerir recursos 

financeiros, 83,3 % não emitem nota fiscal no 

ato da venda do serviço� 70% deposita esses 

recursos em conta corrente em nome de pessoa 

fisica, 46,7% registram notas fiscais que não 
correspondem a despesas efetuadas pela 
empresa. 
Gerir recursos financeiros via caixa dois signi
fica manipular os registros de receita e despesa 
para reduzir os impostos incidentes sobre o 

faturamento e sobre o lucro. 

As empresas processam duas formas de gestão 
do caixa dois uma pelo não faturamento do 
serviço e outra pela criação forçada de 
despesas. No primeiro caso a forma de 
processamento é pela não emissão de nota 

fiscal, no ato da venda do serviço. No segundo 
caso os recursos de caixa dois aparecem pela 
compra de nota fiscal ou o registro de notas 

fiscais que não correspondem a uma despesa 
efetuada pela empresa. A prática de compra de 
nota fiscal cria um mercado marginal onde 

empresas oferecem notas frias ou conjugam 
interesses mútuos de gestão de caixa dois. 

o resultado da pesquisa no âmbito da gestão de 
recursos humanos mostra que 80% das 

empresas registram os funcionários com salários 
menores do que os realmente pagos, 63% 
contratam autônomos e 56,7% contratam sem 
assinar a carteira de trabalho.  Algumas empre
sas recorrem ao pagamento de beneficios para 
complementar os salários e outras preferem 
contratar serviços de outra empresa para reduzir 
o valor da folha de pagamento. 
A prática de registrar salários menores afeta 
diretamente o empregado que passa a reduzir 
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A adoção dessa práticas 
gerenciais expõe a em
presa ao risco de 
fiscalização subestima
do pelos empresários. 

o quadro de funcio
nários das pequenas 
empresas não questio
nam a adoção das prá
ticas gerenciais. 

A implementação das 
práticas gerencias iden
tificadas trazem desvan
tagens além do risco de 
fiscalização. 

seus direitos quanto ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, recolhimento à 
previdência e seguro desemprego. Porem, a 
aceitação dessa prática por parte dos funci
onários é total e representa um ganho imediato e 
líquido para o funcionário. 
Para complementar salários algumas empresas 
oferecem beneficios como plano de saúde, cesta 
básica, auxílio para alimentação diária e segu
ros. Do total das empresas pesquisadas 46,7% 
não oferece nenhum tipo de beneficio. 

Na visão dos entrevistados o risco de fisca
lização não inibe a adoção de práticas geren
ciais marginais. O resultado da pesquisa mostra 
que 43,33% e 33,3 dos entrevistados afirmam 
que os riscos são muito baixos e baixos respec
tivamente, mostrando uma descrença na capaci
dade fiscalizadora do governo. Por outro lado 
quando questionamos sobre ocorrências de 
fiscalização e multas encontramos um resultado 
de 43,3% de empresas fiscalizadas e 30% de 
empresas multadas em diversas situação de 
irregularidades. 

De modo geral, os funcionários acatam e pro
cessam as práticas gerenciais identificadas nesse 
trabalho apesar de contrárias ao determinado 
pela legislação. 
Não encontramos nenhuma empresa que tenha 
sido denunciada pela adoção desses recursos 
mas, identificamos 30% de empresas que sofre
ram causas trabalhistas. 

Para gerir recursos financeiros via caixa dois a 
empresa necessita duplicar procedimentos de 
controle e avaliação. Em 57% dos casos identi
ficamos procedimentos distintos para gerir o 
caixa oficial e o caixa informal. 
O controle sobre a movimentação do caixa dois 
precisar ser rígido, evitando a fraude e o furto. 
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A manipulação dos va
lores de receita e despe
sa da pequena empresa 
impede a avaliação dos 
resultados segundo o 
modelo contábil. 

As práticas gerenciais 
margmats são vistas 
com garantia de sobre
vivência da pequena 
empresa. 

Nesse caso, 56,7% dos entrevistados acreditam 
que o caixa dois facilita o roubo. 
O processamento da folha de pagamento tam
bém exige duplicação de controles para os paga
mentos efetuados informalmente. 
A necessidade de duplicar controles não é apon
tada como responsável por aumento significa
tivo de custos, somente 36,7% avaliam a 
duplicidade como geradora de custo adicionais. 

A análise dos resultados da empresa é bastante 
afetada pelo uso de movimentos financeiros 
informais na empresa. Essa atitude impede que 
a contabilidade sirva com um instrumento de 
análise e passa a ser apenas um instrumento 
para cálculo de taxas, impostos e encargos. 
O resultado da pesquisa mostra que 83,3% dos 
entrevistados só recorre a contabilidade para 
calcular taxas, impostos e encargos, 56,7% não 
recorre à contabilidade para auxiliar o processo 
decisório, 60% declara que usa pouco os 
documentos contábeis. 
Em 50% dos casos a contabilidade é duplicada 
a fim de gerar informações que reflitam a 
situação real da empresa, essa duplicidade é 
considerada por 36,6% das empresas com custo 
adicional. 
Para 40% dos entrevistados o contador não se 
envolve com registros informais. 

A totalidade dos entrevistados declaram que as 
práticas gerenciais identificadas pela pesquisa 
garantem a sobrevivência da pequena empresa. 
Não obtivemos nenhuma resposta positiva 
quando indagamos se essas práticas prejudicam 
a empresa. 
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CONCLUSÃO 

Estudar as pequenas empresas é uma necessidade, porque elas 

representam mais uma alternativa para os problemas econômicos e sociais do 

Brasil. Não podemos nos dar ao luxo de descartar nenhuma alternativa para a 

melhoria desse panorama. 

Assim, nossa proposta de trabalho foi no sentido de mapear o dia a dia 

das empresas face ao estabelecido como política para as pequenas empresas. 

No esforço de mapear o funcionamento das empresas, em nenhum 

momento esperamos encontrar formas conscientes de gestão ou métodos de 

administração aprimorados. Pelo contrário pensamos em encontrar um 

comportamento decisório baseado na intuição e na sensibilidade, orientado 

para a sobrevivência da empresa e descrente do apoio governamental. 

1. A percepção do empresário quanto a política de apoio ao 

pequeno empresário 

Não podemos negar a existência de medidas governamentais de apoio 

aos pequenos negócios. A política existe mas, não é reconhecida como um 

instrumento de apoio efetivo, é vista quando muito como uma intenção de 

ap01O. 

o posicionamento do pequeno empresário com relação à capacidade de 

apoio por parte do governo é de descrédito. Por varias vezes, durante as 



entrevista, o governo foi colocado como "mais um sócio" da empresa. Aquele 

que "só vem buscar o dinheiro". 

A visão de que o governo se apropria dos resultados da pequena 

empresa determina a adoção de práticas gerenciais que protegem a empresa 

dos "ataques" do sócio indesejável. 

A pequena empresa não se manifesta face as suas necessidades de 

política. A ação da empresa é sempre no sentido de se defender das ameaças 

geradas pelo governo. 

O pequeno empresário não reconhece o processo de política com um 

recurso de suporte para o grande contingente de pequenas empresas. Nem 

reconhece o potencial dos pequenos empresários com classe empresarial. 

Quando perguntamos o que se entende por política pública, a postura do 

entrevistado foi sempre de distancia, como se fosse um processo não acessível 

aos pequenos negócios. 

Assim, a empresa está sempre voltada para dentro buscando soluções 

internas. Ao longo das entrevistas encontramos os responsáveis pela 

administração sempre mergulhados nos problemas internos, estudando formas 

de manter a lucratividade em um patamar que justifique o interesse no 

negócio. 

Os pontos fracos das medidas governamentais são sempre questões 

objetivas; os impostos e encargos, os procedimentos, os juros e os pacotes 

econômicos. Mais uma vez a variável abordada é uma variável de efeito. 

Aquela que caracteriza um problema e que merece ser neutralizada por alguma 

prática gerencial. 

Podemos concluir, nesse item, que os pequenos empresários não se vêm 

como um recurso de política, nem como uma estratégia governamental. 
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2. Práticas Gerenciais 

Constatando a postura da pequena empresa no sentido de se proteger da 

ação governamental identificamos o conjunto de procedimentos estabelecidos 

para garantir a desejada proteção. A esse conjunto de procedimentos 

chamamos de práticas gerenciais, aplicadas as áreas financeiras e de 

administração da mão de obra. Trabalhamos com recursos humanos e 

financeiros considerando que são os de mais fundamental importância na 

empresa pequena. 

Na gestão financeira os procedimentos são definidos com o objetivo de 

manipular as informações referentes ao volume de receitas e despesas, para 

reduzir a tributação que incide sobre o faturamento e reduzir o resultado 

apresentado no balanço, visando minimizar o recolhimento do imposto de 

renda. A prática gerencial é de constituição do caixa dois, que é o instrumento 

que permite a manipulação dos valores. 

O caixa dois viabiliza os procedimentos de gestão da mão de obra, que 

tem como meta manter o salário formal no patamar próximo ao salário mínimo 

complementado por ganhos informais. 

Os pagamentos informais são processados segundo um critério de 

produtividade ou por conveniência da empresa, em momentos de melhor 

faturamento. Algumas empresas complementam os baixos salários com 

beneficios, que são bem aceitos pelos funcionários. Os funcionários 

compartilham amistosamente das decisões quanto à gestão de recursos 

humanos, sugerem medidas de complementação de salário e de compensações 

dos baixos salários através de outros meios de pagamento, como é o caso da 

concessão de dias de férias ou folgas além do previsto em lei. 

Os índices de causas trabalhistas identificados são inexpressivos, o que 

comprova a aceitação do funcionário com relação as formas de pagamento. 
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Essas medidas prendem os funcionários às empresas, que não 

apresentam índices altos de turn-over . 

O pequeno empresário não teme os riscos da fiscalização, seja essa 

atitude consciente ou não. A eficiência do governo com relação à capacidade 

de fiscalização é conhecida ou sentida. As possibilidades de parcelamento de 

multas ou de pagamentos aos fiscais também são reconhecidas como meio de 

negociação. A adoção das práticas é vista como vantagem inquestionável, 

mesmo que a empresa não possua um mecanismo de avaliação dos custos 

indiretos de adoção das práticas e mesmo não incluindo nesse custo a parcela 

de risco. 

Os custos indiretos de aplicação das práticas se referem à duplicidade 

de controles de dois tipos de caixa e dois processamentos para a folha de 

pagamentos, um formal e outro informal. 

As práticas gerenciais baseadas em procedimentos informais anulam as 

contribuições do processo contábil, reduzindo a contabilidade a mero 

instrumento de cálculo de taxas, impostos e encargos. 

Os empresários afirmam que essas práticas garantem a sobrevivência da 

empresa e justificam a lucratividade do negócio, mesmo que muito baixa. Sem 

isso, eles complementam, "não há lucratividade nenhuma". 

Não vem ao caso avaliar se essas práticas são boas ou ruins, tanto para 

o empresário como para o governo. Nosso interesse se concentra no 

mapeamento das medidas gerenciais. Não vem ao caso, também, nesse 

momento, avaliar se "small is beautifuf' ou se "small is not beautifuf' o que 

pretendemos destacar é que as pequenas unidade são recursos reais para a 

política de desenvolvimento do pais e por isso, devem ser apoiadas e 

incentivadas. Esses incentivos devem constar de uma política governamental 

que reconheça as pequenas empresas como um recurso. Esses incentivos 
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deveriam neutralizar, na medida do possível, a adoção de práticas que 

impeçam o desenvolvimento das empresas ou coloquem os pequenos negócios 

em situação de marginalidade. 

Sugestões para a continuidade desse trabalho 

No momento em que o governo e empresário se aliam para buscar 

soluções realmente favoráveis as pequenas empresas, sugerimos o estudo dos 

impactos causados pela entrada em vigor do imposto único. Até que ponto a 

redução da carga tributária e a simplificação do procedimento de recolhimento 

dos tributos e encargos modificou as práticas gerencias implantadas. 
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ANEXO 1 

PESQUISA PRELIMINAR 

QUESTIONÁRIO 

Esse questionário é parte integrante de tese de mestrado que será apresentada 
à banca de professores da Fundação Getulio Vargas. 

Nosso objetivo é identificar as práticas gerenciais adotadas pelas empresas de 
pequeno porte, face a não existência de política governamental que dê o 
suporte adequado aos pequenos empreendimentos. 

As perguntas feitas no questionário podem levar à respostas de cunho 
estritamente confidenciais. Dessa forma, a empresa não é identificada nem no 
questionário nem no corpo da monografia. 

Conforme a metodologia utilizada no trabalho pretendemos colher os dados 
em duas fases: a primeira onde o questionário é aplicado pelo mestrando como 
roteiro de entrevista; a segunda onde o executivo da empresa responde ao 
questionário elaborado segundo uma tabulação baseada nas respostas 
anteriores. 

Agradecemos a colaboração. 

Caracterização da Empresa 

1 .  Qual a atividade principal da empresa? 

2. Identifique o tipo de sociedade em que a empresa se enquadra: 

sociedade civil 

sociedade civil uniprofissional 

ltda 

S . A. 

outras 

3 .  Há quanto tempo a sua empresa existe? 



4. Identifique o porte da empresa segundo o faturamento mensal (em US$): 

é menor que 1 0.000 

entre 1 0.000 e 30.000 

entre 3 1 .00 e 60.000 

é maior que 60.000 

5. Quantos funcionário sua empresa emprega? 

menos de 1 0  

entre 1 0  e 50 

entre 5 1  e 1 00 

mais de 1 00 

6. Nos últimos três anos sua empresa: 

diminuiu o faturamento 

aumentou o faturamento 

manteve o faturamento 

7 .  Nos últimos três anos sua empresa: 

aumentou os custos 

manteve os custos 

diminuiu os custos 

Caracterização dos Sócios 

8. Identifique o número de sócios existentes na empresa: 
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9. Identifique o nível de escolaridade de cada sócio: 

10 .  Os sócios têm outra fonte de renda além dos ganhos com a empresa? 

SlID não 

1 1 . Sua empresa paga pró-labore aos sócios? 

SlID não 

1 2 .  Com relação ao lucro, qual o percentual distribuído aos sócios? 

1 3 .  Qual é o percentual do lucro reinvestido na empresa? 

Caracterização da Política Governamental para Empresas de Pequeno 
Porte 

14.0 pequeno empresário luta com uma série de dificuldades no seu cotidiano 
agravada pela conjuntura econômica desfavorável. Nesse aspecto, a política 
governamental para pequenas empresa é: 

favorável 

desfavorável 

não existe política 

1 5 .  Que beneficios e falhas você identifica na política para as Pequenas 
Empresas? 

Beneficios: 

Falhas: 
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Caracterização das Práticas Gerenciais 

1 6. Visando amenizar os efeitos das falhas na política governamental para 
Pequenas Empresas, sua empresa adota que tipos de práticas gerenciais? 

Entende-se como prática gerencial as estratégias adotadas pelas empresas na 
utilização de recursos. 

Na administração de recursos financeiros: 

1 7 .  Que tipo de fiscalização sua empresa já sofreu? 

1 8. Que tipo de multa sua empresa já sofreu? 

19. Os recursos recebidos em operações onde não foram emitidas Notas 
Fiscais são contabilizados: 

em separado 

não são contabilizados 

Na administração de Recursos Humanos: 

20. Quais os problemas trabalhistas que sua empresa tem enfrentado? 

2 1 .A empresa possui política de beneficios para os funcionários? 

sun não 

22. Quais os beneficios oferecidos aos funcionários? 
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23 .0 tum over na sua empresa é 

muito baixo alto muito 
baixo alto 

área administrativa 

área técnica 

24.0 pessoal alocado na área fim possui nível de escolaridade: 

primário 

secundário 

supenor 

25. Quem administra a sua empresa: 

pessoa da família 

profissional contratado 

um dos sócios, 

todos os sócios 

26. A contabilidade da empresa é processada por: 

empresa contratada 

profissional autônomo, 

funcionário da empresa, 

outros 

Quanto aos recursos Informacionais 

27. Quais as informações da contabilidade são utilizadas nas decisões da 
empresa? 

1 1 3 



28. As informações da contabilidade: 

refletem a realidade da empresa 

são apenas geradas para fins de cálculo de 
tributos e taxas governamentais 

29. As decisões na sua empresa são tomadas tendo como base informações 
geradas por: 

nunca raramente com freqüência sempre 

contador 

sistema de informação próprio 

dados coletados segundo a necessidade 

funcionários 

clientes 

o processo é intuitivo 

concorrentes 

30. Você reúne os funcionários para levantar informações sobre o andamento 
da empresa, com que freqüência? 

sempre 

raramente 

nunca 

3 1 .  Que tipo de informação é solicitado? 

32.Você recebe relatórios para controle das atividades da empresa? 

snn não 
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33 .  Que tipo de relatório e que tipo de atividade é relatada? 

34. As informações colhidas em reunião ou por escrito atendem as exigências 
do processo decisório? 

SlID não 

35 .  Sua empresa levanta informações sobre a concorrência? 

SlID não 

36.Que tipo de informação é coletada sobre a concorrência? 

37.  Sua empresa recorre a informações de empresas como Sebrae ou Flupeme 
para apoio à administração? 

nunca raramente freqüentemente sempre 

38.  Você conhece os serviços prestados pelo Sebrae? Pela Flupeme? 

SlID não 

39. Caso a Política Governamental para EPP favorecesse a empresa e 
incentivasse o pequeno empresário, as práticas gerenciais adotadas seriam as 
mesmas citadas aqui? 

SlID não 
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO SIMPLIFICADO 

Identificação da Empresa 

1 .  Qual a atividade principal da empresa? 

2 .  Qual o tempo de existência da empresa? 

3 .  Qual o número atual de fimcionários? 

4. Quem administra a empresa? 

Percepção da Política Governamental 

5 .  O pequeno empresário luta com uma série de dificuldades no seu cotidiano, 
agravada pela conjuntura econômica muitas vezes desfavorável. 

Com relação ao comportamento governamental (política) para pequenas 
empresas você: 

Identifica um comportamento favorável 

identifica um comportamento desfavorável 

não identifica nenhum tipo de ação governamental 

identifica intenção para criar condições favoráveis 
para o desenvolvimento das EPS '  s 

6. Responda em poucas palavras o que você entende por Política 
Governamental: 

7 .  Os itens listados abaixo foram apontados como falhas na ação 
governamental que implicam em ameaça à sobrevivência da pequena 
empresa. 

Assinale os itens que afetam a sua empresa. 

Os impostos cobrados são muito altos 
os juros cobrados nos empréstimos são altos 



mudanças contínuas na legislação afetam a rotina diária e 
geram erros nos procedimentos 
não há incentivos para o aparecimento de novos pequenos 
empresários 
falta orientação gerencial aos pequenos empresários 
falta orientação técnica aos pequenos empresários 
a pequena empresa não tem proteção em caso de mudanças 
bruscas no contexto econômico 
os encargos sociais são altos e desestimulam a contratação de 
pessoal e a melhoria dos salários 
a pequena empresa só pode contratar mão de obra 
desqualificada 
os custos de treinamento da mão de obra são altos 
o governo pouco contrata ou compra das empresas pequenas 
o tratamento dado aos pequenos empreendimentos é o 
mesmo dado aos grandes empreendimentos 

Identificação das Práticas Gerenciais 

Os itens listados abaixo foram apontados como Práticas Gerenciais adotadas 
nas pequenas empresas visando garantir a permanência no negócio. 

Assinale os itens que sua empresa adota. 

Administração Financeira 
possui conta corrente para depósito de recursos do caixa dois 
compra Nota Fiscal para aumentar despesas e justificar 
saídas fictícias de caixa 
Registra contabilmente nota fiscal que não corresponde a 
despesas efetuadas pela empresa 
compra moeda estrangeira com recursos não registrados 
emite nota fiscal com preço inferior ao processado 
Superfatura despesas para gerar recursos de caixa dois 
não emite Nota Fiscal no ato da venda do serviço 

Administração de Recursos Humanos 
registra em carteira salário menor e processa salário informal 
contrata autônomos 
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os principais funcionários são incorporados à empresa como 
sócios minoritários 
contrata pessoal sem registro em carteira 
paga salário baixo e oferece benefícios 
contrata empresas para prestação de serviços 
faz contratos por tempo determinado 

9. Liste outras práticas adotadas pela empresa 

1 0. Que tipo de benefícios sua empresa oferece aos funcionários: 

tipos de benefícios 
plano de saúde 
cesta básica 
ticket refeição 
ticket alimentação 
outros 
nenhum 

1 1 . Especifique outros benefícios oferecidos 

Identificação das Conseqüências da adoção das Práticas Gerenciais 

1 2 .  Como você classifica o risco de adotar essas práticas gerenciais, 
considerando a capacidade de fiscalização do governo: 

muito alto 
alto 
baixo 
muito baixo 

1 3 .  Quanto a capacidade de fiscalização por parte do governo, sua empresa: 

W foi multada 

14.  Com relação à aceitação dessas práticas gerenciais pelos funcionários: 

I a empresa é questionada pelos funcionários 
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a empresa já foi denunciada 

a empresa já sofreu causas trabalhistas 

os funcionários acatam as medidas 

1 5 .  Com relação aos procedimentos implantados na empresa: 

os controles financeiros precisam ser duplicados para permitir a 
gestão do caixa dois (controle do caixa oficial e controle do 
caixa dois) 

o caixa dois facilita o roubo 
o processamento da folha de pagamento precisa ser duplicado 
(folha formal/informal) 

as necessidades acima aumentam os custos da empresa 

16.  Com relação ao processamento da contabilidade: 

Assinale os itens que você concorda 

as informações e demonstrativos contábeis não servem de base 
ao processo decisório 

as informações e demonstrativos contábeis são pouco utilizadas 
I pela empresa 

a empresa toma decisões apoiada nos demonstrativos contábeis 
a contabilidade é utilizada apenas como base de calculo de 
impostos, taxas e contribuições 

o contador não toma conhecimento das práticas gerenciais 
adotadas pela empresa 

o contador orienta a empresa na adoção das práticas gerenciais 
a empresa precisa duplicar o processo contábil devido a 
existência de caixa dois, para avaliar os resultados 

a pouca utilização das informações contábeis representa um 
custo adicional para empresa 

1 7 .  Na sua opinião, a adoção das práticas gerencullS identificadas nesse 
questionário: 

são benéficas à empresa 
garantem a sobrevivência da empresa 
trazem prejuízos à empresa 
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, 

18 .  Sua empresa possui alguma forma de avaliar: 

se os custos reais do processamento das informações manipuladas 
são inferiores ao valor devido de encargos e impostos segundo a 
legislação em vigor 
a empresa nunca efetuou esses cálculos 

1 20 


