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RESUMO 

 

Este estudo investiga como os micro e pequenos empresários percebem a utilidade da 
informação contábil na obtenção de financiamento. O estudo foi realizado por meio da 
aplicação de questionários estruturados, com questões fechadas, direcionados aos micro 
e pequenos empresários de Maceió – AL e Recife – PE, durante os meses de julho e 
agosto de 2009. A amostra foi definida por conveniência (acessibilidade e disposição do 
respondente de participar na pesquisa) e teve 122 empresas participantes, sendo 34 em 
Recife e 88 em Maceió. A análise dos dados foi feita utilizando-se estatística descritiva, 
com base na utilização de medidas de posição e dispersão e testes não-paramétricos. A 
utilização da informação contábil ou consulta ao contador é percebida como útil, para 
aquelas empresas que têm gestores com mais experiência no negócio ou com maior grau 
de escolaridade. A principal fonte de recursos no início dos negócios provém das 
finanças pessoais. Aqueles que já utilizaram a informação contábil na obtenção de 
financiamento a percebem mais útil que os demais. O contador é visto como a principal 
fonte de informações para a tomada de decisão no negócio, entretanto o relacionamento 
pessoal com o gerente do banco é considerado mais eficaz para conseguir recursos para 
financiar a organização. Os gestores com maior escolaridade percebem a informação 
contábil mais útil para tomar decisão quanto à obtenção de financiamento. 

 

 

Palavras-Chave: Micro e Pequenas Empresas. Informação Contábil. Financiamento. 
Serviços Contábeis. MPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate how the micro and small entrepreneurs perceive the 
useful of accounting information for obtaining financing. The study was conducted 
through structured questionnaires, with closed questions, targeted to micro and small 
business owners from Maceió (AL) and Recife (PE) during the months of July and 
August 2009. The sample was defined by convenience (accessibility and willingness to 
participate in research) and had 122 participating companies, 34 Recife and 88 in 
Maceio. Data analysis was performed using descriptive statistics, based on the use of 
measures of location and dispersion and non-parametric tests. The use of accounting 
information or consulting the accountant is perceived as useful for those companies that 
have managers with more experience in business or higher education level. The main 
source of funds at the beginning of the business comes from personal finances. Those 
who have used the accounting information in obtaining financing perceive it more 
useful than others. The accountant is seen as the main source of information for decision 
making in business, however the personal relationship with the bank manager is 
evaluated as more effective to obtain funds. The respondents with higher education 
level perceive the accounting information more useful to make a decision about getting 
financing. 
 

 

Key-Words: Small and Micro Enterprises. Accounting Information. Financing. 
Accounting Services. SME.  
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1. INTRODUÇÃO 

As Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) vêm ganhando destaque nas 

pesquisas acadêmicas em todo o mundo por diversos fatores, como: tendência de 

redução do tamanho das empresas, distribuição de emprego, abastecimento de bens e 

serviços das nações, potencialidade de inovação, além de outros motivos. 

(LONGENECKER, MOORE, PETTY, 2004; UCHIDA, UDELL, YAMORI, 2006; 

ORTIGARA, 2006; UMBELINO, 2008). 

Estudo do Sebrae (2003) mostra que o caso do Brasil não é diferente, 

entretanto aponta uma característica regional forte, que é o alto índice de mortalidade 

destas entidades em um curto período de tempo. Nesse sentido identificou-se que a 

necessidade e a gestão do capital são fatores determinantes deste indicador, o que 

desperta a atenção pela forma que os empresários se utilizam da Contabilidade para ter 

acesso aos recursos disponibilizados pelas instituições financeiras. A seguir discute-se 

os aspectos que culminaram na presente pesquisa. 

 

1.1 Contextualização Do Problema 

Neste trabalho aplica-se a mesma metodologia desenvolvida no estudo de 

Hussain, Millman e Matlay (2006) que desenvolveu uma análise comparativa das 

perspectivas de financiamento para micro e pequenas empresas, na China e no Reino 

Unido, com o objetivo de destacar os resultados preliminares de uma investigação 

empírica sobre o acesso ao financiamento e questões conexas, tal como foi vivido pelos 

pequenos e micro empresários naqueles países. As evidências da pesquisa sugerem a 

existência de semelhanças no financiamento das micro e pequenas empresas (MPE’s) 

dos países estudados.  No Reino Unido, para abertura dos negócios, a maioria dos 

entrevistados afirmou ter utilizado recursos da família, após dois anos eles obtiveram 

suporte através das finanças pessoais e apoio de instituições financeiras, e após cinco 

anos ininterruptos de atividade econômica as relações com estas instituições são 

fortalecidas. Já na China os empresários dependem, principalmente, do apoio financeiro 

familiar, e realizam menos operações diretas com instituições financeiras. Pretende-se 

desenvolver o estudo, nos estados de Alagoas e Pernambuco, aplicando-se maior 

enfoque no papel da contabilidade dentro do processo de obtenção de crédito oriundo 

das fontes de recursos comumente identificadas na literatura e no mercado. 
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No decorrer da crise financeira mundial iniciada no ano de 2008 diversas 

autoridades globais apontaram o modelo econômico brasileiro, baseado nas micro e 

pequenas empresas (MPE’s) como o ideal para superar os fatos sem sofrer grandes 

distúrbios. Entretanto os empresários deste setor ainda sofrem com a falta de 

informação contábil adequada para a tomada de decisão, mesmo estando dispostos a 

aumentar o valor investido nos honorários dos seus contadores (UMBELINO, 2008, p. 

64; MIRANDA, et al, 2007). De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – Sebrae (2004) a ausência de experiência e principalmente de 

informações que suprissem a necessidades desses usuários culminou em dificuldades 

financeiras, apontado pelos empresários como a terceira principal causa de mortalidade 

destas empresas conforme evidenciado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 - Índice de Mortalidade das MPE’s por Região em 2004. 
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Fonte: Adaptado de Sebrae (2004, p. 19). 

 

Pode-se ver que naquele momento a taxa de mortalidade das MPE’s no Brasil 

estava próxima de 50% para aquelas com até dois anos de existência, já a região 

Nordeste apresentava, até então, um índice superior à 60% para as com quatro anos de 

vida. Esse ambiente de instabilidade evidencia a necessidade de melhor apoio à gestão 

nessas entidades. Ao desenvolver-se uma análise temporal identificou-se que mesmo 

havendo uma redução na taxa de mortalidade das MPE’s o Brasil ainda possui valores 

altos e pode assumir como casos de excelência as empresas que conseguem superar os 

05 (cinco anos de vida), como pode ser visto no próximo gráfico. 
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Gráfico 2 - Comparação dos Estudos do Sebrae Quanto à Taxa de Mortalidade. 

 
Fonte: Adaptado de Sebrae (2005) e Ortigara (2006). 

 

Dentre as várias contribuições que a contabilidade pode dar aos gestores, está a 

de produzir informação aos provedores de crédito sobre a situação econômico-

financeira da empresa. Allee e Yohn (2009) mostram em sua pesquisa que as empresas 

familiares que atuam em setores não regulamentados podem se beneficiar da 

informação contábil para a captação de recursos junto às instituições financeiras. Os 

autores comprovaram que as entidades da amostra que elaboravam suas demonstrações 

contábeis com base nos princípios contábeis da competência e da oportunidade, e que as 

submetiam à auditoria externa tinham acesso mais fácil ao crédito, além de terem 

conseguido desenvolver mais seus negócios do que as organizações que não adotaram 

as mesmas práticas. 

A realidade brasileira para concessão de crédito para essa classe de 

organizações passa por situações semelhantes às descritas por Uchida, Udell e Yamori 

(2006) no estudo que realizaram no Japão, onde verificaram que apesar da análise das 

demonstrações contábeis ser a técnica mais utilizada para concessão de micro-

financiamentos, ela não é a única: análise de histórico de crédito da entidade e dos 

sócios, contato com fornecedores e principalmente relações comerciais com a própria 

instituição financeira e pessoais com o indivíduo responsável pela aprovação da cessão 

do empréstimo são outras técnicas comumente aplicadas. Já na Inglaterra, conforme 

Hussain, Millman e Matlay (2006), os incentivos criados pelo próprio governo para a 

facilitação do acesso ao crédito, permitiram a mitigação de problemas econômicos 

decorrentes de distúrbios oriundos do mercado financeiro, especialmente no momento 

de abertura daquelas firmas.  
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De acordo com o Sebrae (2005) as micro e pequenas empresas já representam 

no Brasil 99,7% das empresas formais e são responsáveis por 70,4% dos empregos 

formais aqui gerados. Esse fato não passa despercebido pelo governo federal que 

segundo Caneca (2008) desde 1997 (Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996) vem 

desprendendo esforços no intuito de criar instrumentos normativos que possibilitem 

uma estabilidade inicial e um desenvolvimento sustentável de maneira a garantir a 

sobrevivência dessas organizações no longo prazo. 

O resultado do esforço mencionado pôde ser constato em outro estudo 

realizado pelo Sebrae (2007) que posiciona o Brasil em um mesmo nível de países 

desenvolvidos no que se refere à taxa de sobrevivência das MPE’s. A pesquisa mostra 

que países que na década passada tinham taxas de sobrevivência de suas pequenas 

empresas por volta de 50 – 65 % estão agora mais estáveis, como: Austrália 87,6%, 

Inglaterra 81,9%, Itália 72,4%, Finlândia 71,3%, etc. A tabela a seguir mostra que 

finalmente o Brasil chegou ao patamar atingido por aqueles países há alguns anos: 

 

Tabela 1 - Taxas de Sobrevivência 

Anos de 
Existência 

das 
Empresas 

Ano de 
Constituição 
Formal das 
Empresas 

(Triênio 2002-
2000) 

Taxa de 
Sobrevivência 

(A) 

Ano de 
Constituição 
Formal das 
Empresas 

(Triênio 2005-
2003) 

Taxa de 
Sobrevivência 

(B) 

Variação da 
Taxa de 

Sobrevivência 
(B - A) 

Até 2 anos 2002 50,6% 2005 78,0% 27,4% 

Até 3 anos 2001 43,6% 2004 68,7% 25,1% 

Até 4 anos 2000 40,1% 2003 64,1% 24,0% 
Fonte: Sebrae (2007) 

 

O fortalecimento das micro e pequenas empresas além de representar 

crescimento econômico e social é ainda um novo mercado para instituições financeiras 

que comercializam produtos para essa classe de empresas. Bragg e Burton (2006) 

afirmam que essas entidades se utilizam de dois tipos de financiamento: dívidas ou 

patrimônios. Os autores argumentam que geralmente o patrimônio dos sócios (seja em 

capital ou bens) é o modo mais comum de aporte financeiro na abertura das empresas, 

enquanto que para manutenção ou ampliação dos negócios é mais usual encontrar-se 

dívidas com terceiros. Nesse momento a contabilidade ganha importância, pois 

conforme mencionado anteriormente é a fonte mais utilizada para concessão de créditos, 
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entretanto o fato de estar sendo subutilizada pode dificultar o acesso ao financiamento 

ou reduzir o valor a ser emprestado. Dessa maneira surge então o seguinte problema da 

pesquisa: será que os gestores das micro e pequenas empresas percebem a 

Contabilidade como útil para a obtenção de financiamento?  

O desenvolvimento da pesquisa irá contribuir para o conhecimento das 

necessidades do usuário da informação contábil, seus conflitos de informação com seus 

contadores, bem como para entender como a Ciência Contábil pode contribuir para o 

desenvolvimento das micro e pequenas empresas alagoanas e pernambucanas, através 

de suas técnicas de evidenciação da riqueza gerada e distribuídas por aquelas entidades. 

A resposta ao problema da pesquisa facilitará ao profissional contador a 

percepção das demandas de serviços de seus clientes, não apenas quanto à quantidade 

de produtos que podem ser oferecidos, mas, principalmente, à qualidade destes, pois já 

foi provado em pesquisas anteriores (CANECA, 2008; UMBELINO, 2008; MIRANDA 

et al, 2007; LUCENA, 2004) a existência da defasagem entre o que vem sendo ofertado 

e a real necessidade dos contratantes, havendo, inclusive, disposição para melhor 

remuneração ao momento em que forem fornecidos melhores serviços. 

 

1.2 Objetivos 

Para obter resposta ao problema levantado foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

O presente estudo visa investigar, como os micro e pequenos empresários de 

Maceió – AL e Recife – PE percebem a utilização da informação contábil na obtenção 

de financiamento. Para tanto será imprescindível a entrevista com os mesmos de forma 

a entender como eles entendem a participação da contabilidade nesse contexto. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos referem-se às ações necessárias para se atingir o 

objetivo geral. São eles: 
I. Revisar a literatura que trata da utilização da informação contábil em 
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micro e pequenas empresas; 

II. Identificar empresas que se enquadrem dentro do perfil para realização 

da pesquisa; 

III. Realizar análise estatística para os dados encontrados durante a 

investigação com os empresários; 

IV. Evidenciar resultados que contribuam para o entendimento da relação 

das micro e pequenas empresas com a contabilidade, nos momentos de 

necessidade de financiamento, sejam eles próprios ou com terceiros. 

 

1.3 Hipóteses da Pesquisa 

De acordo com Porton e Beuren (2009) a formulação das hipóteses é 

fundamentada em observação de fatos ou pesquisas já realizadas, teorias já existentes ou 

mesmo de intuições do pesquisador. Markoni e Lakatos (2009) definem hipótese como 

“um enunciado geral de relações entre variáveis” e afirmam que além de ter caráter 

explicativo ou preditivo, deve ser passível de verificações empíricas. Cervo e Bervian 

(1996) afirmam que a formulação de hipóteses consiste em supor conhecida a verdade 

ou explicação que se busca. Com o objetivo de responder o problema deste trabalho de 

pesquisa, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1 – Os gestores das micro e pequenas empresas estudadas entendem 

que a contabilidade não é útil quando utilizada na obtenção de financiamento. 

Hipótese 2 – O nível de escolaridade afeta a percepção sobre a utilidade da 

contabilidade no processo de obtenção de financiamento. 

 

1.4 Justificativa 

Conforme discutido anteriormente a principal fonte de emprego e renda no 

Brasil são as micro e pequenas empresas. Em Alagoas quase 60% da população 

economicamente ativa está vinculada a cargos públicos, seja como servidor, celetista ou 

cargo comissionado (IBGE, 2008). Os outros 40% estão, prioritariamente, ligados às 

MPE’s, haja vista a pequena presença de grandes empresas no estado. Em contrapartida 

o estado de Pernambuco apresenta um dos maiores desenvolvimentos econômicos e 
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sociais da região nordeste, o que possibilita fazermos comparações entre os casos 

pesquisados. 

Considerando que o Produto Interno Bruto (PIB) de Alagoas figura sempre 

entre os menores da região nordeste (ver tabela 2) e que sua renda per capita é a que 

menos cresce entre as menores (35,71% entre 2003 e 2006, enquanto que a Paraíba tem 

crescimento de 37,76%, Piauí 41,48% e Maranhão 48,73%), percebe-se a importância 

de se estudar o setor das MPE’s em Alagoas . Ao passo que o estudo destas entidades 

em Pernambuco possibilitará a comparação dos resultados em ambos estados, 

identificando semelhanças e diferenças (caso existam) nas experiências locais. Hussain, 

Millman e Matlay (2006) afirmam que este tipo de investigação permite ao pesquisador 

utilizar a região mais desenvolvida (neste estudo Pernambuco) como um parâmetro para 

identificar possibilidades em que a região menos desenvolvida (Alagoas) poderia 

replicar alguma prática. 

Tabela 2 - PIB do Nordeste no período de 2003 – 2006. 

Grandes Regiões, 
Unidades da 
Federação 

e 
Municípios 

Produto Interno Bruto 

2006 (1) 
Variação % Acumulada 

(2003 - 2006) 
A preços  
correntes 
(1 000 R$) 

Per 

capita 
(R$) 

A preços  
correntes 
(1 000 R$) 

Per capita 
(R$) 

Alagoas   15.753.395    5.164 1,4053597 1,357185096 

Pernambuco   55.504.917    6.528 1,412036 1,367539326 

Paraíba   19.953.459    5.507 1,4093582 1,37735599 

Rio Grande do Norte   20.556.655    6.754 1,5210144 1,45983019 

Ceará   46.309.884    5.636 1,4220555 1,359639282 

Piauí   12.790.396    4.213 1,4572555 1,414776105 

Maranhão   28.621.445    4.628 1,548503 1,487291227 

Sergipe   15.125.895    7.560 1,3910359 1,322083041 

Bahia   96.558.929    6.922 1,4169228 1,375702588 

     Nordeste   311.174.975    6.029 1,4337388 1,384404677 
                   Fonte: IBGE (2008) 

 

O Sebrae (2006) realizou uma pesquisa em que foi constatado que a região 

Nordeste apresentou o terceiro maior crescimento em quantidade de micro e pequenas 

empresas, entre os anos de 2000 e 2004, com um percentual de 24,9%, superando 

inclusive o sudeste que concentra o maior PIB do Brasil.  

Uma análise conjunta das pesquisas supracitadas permite perceber que as 
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MPE’s podem auxiliar no desenvolvimento social e econômico daqueles estados através 

da criação de emprego e renda para a população local. Para que tal crescimento seja 

sustentável as empresas precisam permanecer em atividade por mais tempo ainda do 

que foi mostrado na Tabela 1. 

Ao se buscar entender as características que podem levar essas organizações ao 

insucesso o IBGE (2003) listou diversas, dentre as quais destacam-se: 

• Baixa intensidade de capital; 

• Estreitos vínculos entre os empresários e as empresas, não se 

distinguindo, principalmente em termos contábeis e financeiros, pessoa 

física e jurídica; 

• Registros contábeis pouco adequados; e 

• Maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro. 

Além desse estudo o Sebrae (2005) investigou junto aos empresários as 

principais causas de mortalidade das MPE’s no estado de São Paulo e obteve o seguinte 

resultado: 25% apontaram a falta de capital como principal fator, já para 19% dos 

entrevistados o motivo foi falta de clientes ou inadimplência, 11% problemas 

administrativos ou particulares, 9% problemas com sócios, 7% problemas legais, 6% 

falta de lucro, 2% altos impostos, etc. Outra pesquisa também realizada pelo Sebrae 

(2004) em todos os estados da federação verificou que nas empresas que possuem até 19 

empregados as causas fundamentais do encerramento dos negócios foram: Falta de 

capital de giro (67%), falta de conhecimentos gerenciais (33%), problemas financeiros 

(17%) e falta de crédito bancário (17%). 

O estudo justifica-se ainda pelo fato que a pesquisa do Sebrae (2004) mostra 

que 10% do investimento fixo e 6% do capital de giro das MPE’s no Brasil têm origem 

de recursos bancários. 

Os fatos constatados nessas pesquisas mostram que o difícil acesso ao crédito e 

a falta de conhecimentos gerenciais são motivos primordiais da mortalidade dessas 

entidades, o que evidencia uma lacuna na utilização da informação contábil. Além disso 

o estudo de Ortigara (2006) apresenta ainda alguns problemas decorrentes do 

encerramento das atividades destas organizações, como: custos financeiros ao 

empreendedor – por perder seu capital investido – e aos credores – por não receberem o 
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valor de um serviço ou produto vendido; custos psicológicos, que podem reduzir sua 

vitalidade e conseqüente capacidade de recuperação; além de custos econômicos e 

sociais, uma vez que contribuirá para o aumento do desemprego, diminuirá a quantidade 

de produtos ou serviços demandados pela sociedade, e desta forma com a quantidade de 

tributos coletados pelo governo em suas diversas esferas.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção será apresentada a revisão da literatura, apresentando o “estado da 

arte” sobre o assunto, abordando assuntos referentes à caracterização nacional das 

MPE’s, à utilização da informação contábil nessas organizações, estudos similares 

conduzidos por outros estudiosos sobre a utilização de crédito nas MPEs e utilização de 

informação contábil e assistência do contador para tal 

 

2.1 Caracterização Das MPE’s No Brasil 

O pesquisador, devido às micro e pequenas empresas possuírem características 

próprias quanto à sua gestão (UMBELINO, 2008, p. 9), deve entender como elas se 

apresentam perante os empresários, gestores, governo e sociedade. Nesse sentido Bragg 

e Burton (2006; p. xiii) afirmam que o refinamento das operações financeiras e 

contábeis aplicáveis neste grupo de organizações provê informações mais adequadas à 

sua gestão. Partindo dessa discussão buscou-se identificar como as MPE’s são definidas 

por alguns dos organismos que as suportam. O quadro a seguir mostra essa definição: 

 

Quadro 1 - Qualificação das MPE’s 
Agente Normativo Fator de 

Qualificação 
Subdivisão Microempresa Pequena Empresa 

LC 123/2006 Receita Bruta - Até R$ 240.000,00 
Entre R$ 240.000,01 e 
R$ 2.400.000,00 

DEC 5.028/2004 Receita Bruta - Até R$ 433.755,14 
Entre R$ 433.755,15 e 
R$ 2.133.222,00 

BNDES Receita Bruta 
- 

Até R$ 
1.200.000,00 

Entre R$ 1.200.000,01 
e R$ 10.500.000,00 

Sebrae Pessoas Ocupadas 

Indústria e 
Construção 

Até 19 Entre 20 e 99 

Comércio e 
Serviço 

Até 09 Entre 10 e 49 

Fonte: BNDES (2002), Brasil (2004 e 2006) e Sebrae (2009) 

 

Conforme pode ser visto os métodos de qualificação são diferentes e serão 

aplicados em momentos diferentes, com interesses específicos, sejam legal, fiscal, 

administrativos, etc. Por exemplo, as instituições financeiras como o BNDES 

classificam-nas para poder avaliar a concessão de crédito; o Sebrae prioriza os serviços 

de suporte à gestão e estudos dessas entidades; a legislação enquadrará, 
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prioritariamente, para concessão de benefícios administrativos e / ou fiscais, como a 

opção pelo regime tributário denominado super simples. Essa constatação vai ao 

encontro do estudo de Cezarino e Campomar (2005) que afirma que não há um 

consenso, atualmente, no que se refere à conceituação e classificação das micro e 

pequenas empresas, pois cada país adota métodos particulares e de acordo com as 

realidades de seus mercados locais, da mesma forma como identificou-se no Brasil. 

As MPE’s obtiveram, a partir da promulgação da Constituição Federal (CF) de 

1988, o direito ao tratamento diferenciado e desde então diversos novos instrumentos 

normativos foram criados. Alguns aspectos tiveram que ser abordados à medida que 

novas percepções ocorreram, como foi o caso da inclusão das empresas de pequeno 

porte (EPP), além da alteração da forma de apuração de tributos (Lei do Simples – 

9.317/96). Em 1999 a Lei 9.841 trouxe o Estatuto da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte que não apenas tratou de aspectos ficais, mas incluiu questões diversas 

em um mesmo ordenamento legal (UMBELINO, 2008, p. 10). Em 2006 o surgimento 

do Supersimples, como ficou conhecido o Estatuto Nacional das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte, trouxe como principal alteração a inclusão das esferas 

municipais e estaduais em temas até então apenas conquistados na federal. Já em 2008 

foi introduzido na legislação o conceito de Micro Empreendedor Individual (Mei), cujo 

principal objetivo foi a desburocratização na abertura das empresas, bem como alíquotas 

tributárias fixas e específicas para empreendedores com Receita Anual Bruta de até R$ 

36.000,00. O quadro a seguir traz a evolução legal concernente às MPE’s, no cenário 

brasileiro, tratando desde aspectos anteriores à CF até os dias atuais, tanto nos âmbitos 

administrativo, legal, tributário, previdenciário, trabalhista, etc. 

Quadro 2 - Evolução legal referente às MPE’s no Brasil 
INSTRUMENTO LEGAL IMPACTOS 

Lei 7.256/84 (Estatuto da Microempresa) Campos administrativo, tributário, previdenciário, 
trabalhista, etc. 

Leis 8.864/94 e 9.317/96 Fez surgir pela primeira vez a Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) 

Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte) 

Revogou as Leis 7.256/84 e 8.864/94 e 
recepcionou a 9.317/96 

Lei Complementar 123/07 (Estatuto Nacional da 
ME e EPP) 

Alterou os dispositivos de diversas leis, como as 
previdenciárias e trabalhistas além de ter revogado 
as Leis 9.317/96 e 9.841/99 

Decreto Lei 6.722/08 Incluiu a figura do empresário individual com 
aspectos específicos nos âmbitos administrativo, 
legal e tributário. 

Fonte: Adaptado de Umbelino (2008; p. 12). 
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Pode ser visto que através das diversas medidas ao passar do tempo o governo 

federal tem buscado auxiliar este setor, principalmente através da simplificação de 

processos administrativos que prejudicam desde a abertura das empresas até sua 

sobrevivência face à concorrência de empresas de maior porte, com maior capacidade e 

opções de captação de recursos, além de maior poder de barganha junto aos 

fornecedores, incentivos fiscais, e assim por diante. 

O Brasil apresenta características regionais específicas quanto à caracterização, 

mas de uma forma global as micro e pequenas empresas no país representam 98% do 

total de empresas abertas (Sebrae, 2006, p. 15), das quais 56% são de comércio (cujas 

áreas com maior representação são os Minimercados e Mercearias 11% e Lojas de 

Vestuário 11%), 30% de serviços e 14% indústrias. A mesma pesquisa mostra ainda que 

as MPE’sde serviço são as que mais cresceram em quantidade (28%), seguidas das 

comerciais (21,5%) e das industriais (12,9%). Parte dessa constatação pode ser 

explicada pela própria estrutura física dessas empresas, haja vista que as de serviço são 

as que necessitam de menor estrutura física, logo menor capital inicial, para o início das 

atividades, enquanto que as industriais requerem ativos fixos mais onerosos. A região 

nordeste apresenta-se na média nacional do crescimento dessas entidades, com aumento 

percentual de 24,9% no período analisado pelo Sebrae (2006). 

 

2.2 Utilização Da Informação Contábil Nas Micro E Pequenas Empresas 

O Sebrae (2006 e 2005), o IBGE (2003) e diversos outros autores como Oleiro, 

Dameda e Victor (2007), Oliveira, Müller e Nakamura (2000), dentre outros, destacam 

como um dos principais fatores de mortalidade das MPE’s o despreparo dos 

empresários para gestão. A dificuldade de obtenção de capital de giro, motivada por 

diversos fatores (ex: carga tributária elevada, concorrência muito forte, problemas 

financeiros), causa certo temor em evidenciar os dados concernentes às operações de 

suas empresas, mesmo para indivíduos que poderiam contribuir na administração do 

negócio, como é o caso do contador. Estas organizações, por sua estrutura 

organizacional reduzida, acabam concentrando suas decisões na figura do empresário, 

que por sua vez costuma utilizar como força de trabalho (principalmente no início das 

atividades) mão-de-obra familiar, no intuito de poder exercer o controle já obtido em 

casa e de fugir da complicada e rígida legislação trabalhista que pode prejudicar a saúde 
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de seus negócios (UENO; CASA NOVA, 2006). Problemas como os citados 

anteriormente podem ser trabalhados através da informação contábil, apesar da cultural 

aversão que o setor das MPE’s cultiva pelo profissional dessa área (MARION, 2003, p. 

25).  

Identificou-se na pesquisa que existe uma assimetria de informação entre o que 

os financiadores desejam saber e o que os micro e pequenos empreendedores informam, 

criando um conflito de agência até então pouco encontrado nos estudos da área no 

Brasil (HUSSAIN; MILLMAN; MATLAY, 2006; HAMILTON; FOX, 1998; 

CASSAR; HOLMES, 2003; BECK; KUNT, 2006). Estes pesquisadores conseguem 

demonstrar em suas pesquisas que a informação contábil é parâmetro de decisão para as 

instituições financeiras, principais investidores destes tipos de organizações, e que essa 

assimetria de informação eleva o custo do capital obtido, principalmente para os novos 

empreendimentos. 

Magalhães e Lunkes (2000, p. 35) estabelecem duas premissas para a utilização 

da contabilidade no processo administrativo de dada organização: ser útil e desejável 

pelos seus usuários. Entretanto a informação contábil, ao assumir uma postura 

gerencial, deve ter como premissas planejamento e controle (MAGALHÃES; 

LUNKES, 2000; GARRISON; NOREEN; BREWER, 2007; KANITZ, 1977; UENO; 

CASA NOVA, 2006), para que possa atingir o objetivo de subsidiar o processo 

decisório. Pesquisadores como Birley e Niktari (1996); Mosimann e Fisch (1999); 

Oliveira (2001) identificaram a falta de planejamento como uma das características da 

gestão das micro, pequenas e médias empresas. Entretanto, sabe-se que a gestão possui 

características específicas para cada tipo de entidade, podendo apresentar menores 

diferenças em grupos de organizações similares, como é o caso das MPE’s. 

Considerando essa afirmação buscou-se identificar quais as expectativas de serviços 

contábeis segundo pesquisas brasileiras recentes: 
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Quadro 3 - Expectativa de Informação Contábil 

AUTOR INFORMAÇÃO 

Lucena (2004) 
Previsão de vendas; Necessidades de caixa; 
Controles de despesas financeiras; Controle 
dos prazos de vendas e compras. 

Uedo e Casa Nova (2006) 

Gestão financeira que auxilie o acesso ao 
crédito; Controle de clientes e fornecedores; 
Gestão do capital de giro; Gestão Fiscal; 
Controle de estoque. 

Oleiro, Dameda e Victor (2007) 
Controle do imobilizado; Análise da margem 
de lucro; Controle de despesas. 

Caneca (2008) 

Controle da folha de pagamento; Controle de 
tributos e contribuições; Controle do contas a 
pagar; Cálculo do caixa gerado no mês; 
Cálculo do lucro gerado no mês; Depreciação 
do imobilizado. 

 

Ainda na pesquisa de Caneca (2008, p. 75) identificou-se que 51,2% dos 130 

empresários, componentes da amostra de sua pesquisa, afirmaram não utilizar qualquer 

tipo de financiamento. A autora mostra ainda que 43,4% recorrem exclusivamente a 

bancos, 1,6% exclusivamente a factorings e 3,9% a ambos. A Tabela 3, de autoria da 

mesma autora, mostra ainda que não há diferença entre a idade das empresas para 

obtenção do financiamento, na amostra estudada. Alguns autores como Miranda et al 

(2007) afirmam que é esperado que à medida que as organizações cresçam e se tornem 

mais complexas, utilizem mais financiamentos para alavancar suas operações, o que não 

obteve relação estatisticamente significativa na pesquisa de Caneca (2008). 

 

Tabela 3 - Tempo de Existência da MPE vs. Utilização de Financiamento 

Tempo de Existência 
Utilização de Emprétimos / Financiamentos 

Totala 
Sim Não 

Até 2 anos 8 12 20 
De 3 até 4 anos 5 7 12 
De 5 até 9 anos 24 19 43 
De 10 até 19 anos 13 15 28 
20 anos ou mais 13 12 25 
Total 63 65 128 

Testes Estatíticos 
Teste Qui-Quadrado de Pearson (X2) = 1,867 
Nível de Significância = 0,76 
Coeficiente R de Pearson = 0,063 
Nível de Significânciab = 0,481 
Fonte: Caneca (2008, p. 76)       
Notas: 
a Um respondente não informou o tempo de existência da empresa e um outro não informou se costuma 
tomar empréstimos / financiamentos, resultando num total de 128 respostas válidas. 
b Baseado em uma aproximação normal. 
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O estudo desenvolvido por Ortigara (2006) mostra que tanto para os empresários 

de empresas extintas, como para os das que ainda estão em atividade, presentes em sua 

amostra, há certa discordância quanto à relevância do acesso ao crédito. Entretanto ao 

mesmo momento aqueles indicam que “carga tributária elevada”, “falta de capital de 

giro” e “maus pagadores” são as três principais causas da mortalidade de suas empresas. 

 

Tabela 4 - Classificação das Razões Para o Fechamento ou Paralisação da Empresa 
Empresas 

Extintas Posição 
Descrição Fator Empresas em 

Atividade Posição 
5º Desconhecimento do mercado 10º 

10º Falta de crédito bancário 6º 
6º Problemas financeiros 8º 
3º Maus pagadores 3º 
4º Falta de clientes 7º 
2º Falta de capital de giro 2º 
7º Concorrência muito forte 4º 

12º Instalações inadequadas 12º 
8º Ponto / local inadequado 11º 
1º Carga tributária elevada 1º 

11º Falta de mão-de-obra qualificada 5º 
14º Falta de conhecimentos gerenciais 13º 
9º Recessão econômica no país 9º 

Não Citado Problemas com a fiscalização 15º 
13º Outros motivos 14º 

Fonte: Ortigara (2006, p. 103) 

 

Outro argumento levantado por pesquisadores como Miranda e Silva (2002) é 

que nem sempre os empresários estão dispostos a investir seu tempo com sistemas de 

controle e medição de suas organizações. Há de se ponderar que nem sempre a 

informação é cabível à certo tipo de empresa, especificamente no caso das micro e 

pequenas o retorno obtido pode não cobrir o investimento realizado para elaboração de 

algumas informações. 

Cassar e Holmes (2003) apresentaram em sua pesquisa que a estrutura do ativo, 

lucratividade – cuja presença é maior em empresas já estabelecidas do que em novos 

empreendimentos, de acordo com Hamilton e Fox (1998) – e crescimento das empresas 

obtiveram forte correlação tanto com o acesso ao crédito, como com a estrutura de 

capital, ao passo que a estrutura de capital não demonstrou forte correlação com o 
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acesso ao crédito. Os autores afirmaram ainda ter verificado que as técnicas comumente 

aplicadas para concessão de financiamento ou empréstimo para grandes empresas são 

amplamente utilizadas nas micro e pequenas. Pode-se ver nestas pesquisas a presença da 

informação contábil como agente condicionante para a obtenção do financiamento. 

Assaf Neto (2008), Fleuriet, Kehdy e Blanc (1978), Oliveira (2001) e Santos 

(2008), dentre outros, sintetizam as decisões financeiras em captação de recursos 

(decisões de financiamento) e aplicação de recursos (decisões de investimento). Mais 

uma vez encontram-se aspectos do planejamento financeiro na gestão. Miranda e Silva 

(2002) mostram que essas decisões podem ser tomadas partindo-se de informações 

financeiras obtidas das demonstrações contábeis formais das empresas, o que acaba por 

consumir muito mais tempo e recursos, bem como de informações internas, partindo de 

relatórios gerenciais que a própria contabilidade pode elaborar, beneficiando-se da 

maior flexibilidade que o caráter gerencial possibilita. Meigs e Meigs (1995, pp. 4-5) 

concordam com essa classificação, mas buscam evidenciar a necessidade da utilização 

de ambos os enfoques para uma informação justa e apropriada. Logo, a partir destes 

autores, e seguindo diversos outros instrumentos normativos, pode-se afirmar que a 

ciência contábil é reconhecida por ter como objetivo a geração de informação para 

subsidiar o processo decisório buscando a transição de um ambiente de incerteza para 

um de risco.  

Apesar dos atributos expostos nos parágrafos anteriores diversas outras 

pesquisas evidenciam que os micro e pequenos empreendedores têm suas decisões 

baseadas na intuição ou experiência (ALBANEZ; BONÍZIO, 2007; ALBUQUERQUE, 

2004; LUCENA, 2004; MIRANDA; et al 2007; OLIVEIRA, 2001; QUEIROZ, 2005; 

SALGADO; et al, 2000; CANECA, 2008). 

 

2.3 O Financiamento 

Buscou-se apresentar neste tópico os aspectos contemporâneos que perMeiam 

os estudos envolvendo financiamento no mundo todo, mas ao final enfocando-se o caso 

do Brasil. No segundo momento discute-se o processo de concessão de crédito, através 

das práticas comumente conhecidas. 

 



31 

 
2.3.1 Aspectos contemporâneos 

A discussão a seguir partiu do conceito de crédito descrito por Schrickel (1997, 

p. 25) como “todo ato de vontade ou disposição de alguém destacar ou ceder, 

temporariamente, parte do seu patrimônio a um terceiro, com a expectativa de que esta 

parcela volte a sua posse integralmente, após decorrido o tempo estipulado”. A opção 

pela definição acima se deu pela não limitação do debate de crédito a recursos 

financeiros, o que é facilmente identificável nas práticas comerciais contemporâneas, 

como por exemplo: concessão de mercadorias, concessão de ativos imobilizados, prazos 

diferenciados, etc. 

Mesmo considerando a definição acima, não se pode deixar de reconhecer a 

contribuição das instituições financeiras que historicamente têm funcionado como 

agentes propulsores do desenvolvimento dos países, principalmente quando remetemos 

aos dois temas seguintes: 1) a padronização de relatórios enviados a estas instituições, 

possibilitando a comparabilidade das informações prestadas pelos propensos clientes; e 

2) o aporte de capital concedido às empresas privadas que, conseqüentemente, 

catalisaram o crescimento social e econômico nos países em que estavam presentes, 

principalmente os desenvolvidos. 

Por outro lado, as micro e pequenas empresas apresentam, em toda sua história, 

dificuldades de financiamento de suas operações (KASSAI; CASA NOVA, 2006; 

CULL; et al, 2006; BECK; KUNT, 2006; HUSSAIN; MILLMAN; MATLAY, 2006; 

HAMILTON; FOX, 1998; ABOUZEEDAN, 2003), mesmo representando a grande 

maioria das empresas. Essa constatação associada ao fato que países mais pobres têm 

dificuldade de obter acesso ao capital, culminou em uma forte absência destas 

organizações naqueles países. Beck e Kunt (2006) apontam ainda em sua pesquisa que 

as MPE’s, em 40% dos países pesquisados, obtêm crédito através de bancos comerciais 

locais, ao passo que o mercado de capitais e as organizações financeiras de abrangência 

internacional têm maior presença nos negócios das grandes empresas. A pesquisa segue 

demonstrando que para as pequenas empresas as fontes de recursos costumam ser mais 

variadas, pois as financiadoras acabaram por se especializar em necessidades 

específicas, logo não atendendo às organizações financiadas em todos os momentos de 

seus ciclos de vida, o que está de acordo com Bragg e Burton (2006, p. 143) que 

afirmam que se faz necessário distinguir entre negócios que estão apenas começando e 

os que já possuem uma base operacional sobre a qual se deseja desenvolver 
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implementações. Hussain, Millman e Matlay (2006) argumentam que para a abertura 

dos negócios o acesso ao crédito é mais restrito e para compensar a diferença entre as 

necessidades e as captações é comum identificar-se o uso de fontes informais. Hamilton 

e Fox (1998) concluem seu estudo afirmando que em diversos casos o nível de dívidas 

dos novos negócios demonstra demanda e não deficiência operacional. O estudo de 

Bragg e Burton (2006) conclui sua análise quanto ao financiamento, demonstrando o 

que para os autores são as principais demandas por financiamento das MPE’s ao redor 

do mundo: 

• Financiamento do capital inicial para abertura do negócio; 

• Financiamento para cobrir despesas; 

• Dependência dos caminhos possíveis e escolhidos para financiamento, 

causadores de problemas contínuos e denominados de substitutos 

imperfeitos; e 

• Políticas regulatórias restritivas. 

 

Cosh, Hughes e Wood (1999 apud HUSSAIN; MILLMAN; MATLAY, 2006) 

afirmam em sua pesquisa que os proprietários costumam seguir uma seqüência lógica 

de tentativas de financiamento, a saber: 1º) recursos pessoais; 2º) empréstimos de curto 

prazo; 3º) empréstimos de longo prazo; e por fim em 4º) financiamento do capital 

inicial, que costuma ser evitado por afetar diretamente o controle dos negócios; achados 

que vão ao encontro da pesquisa de Cassar e Holmes (2003). Nesse sentido Hussain, 

Millman e Matlay (2006) e Hamilton e Fox (1998) concordam utilizando-se da Teoria 

da Hierarquia para a qual os empresários não organizam suas finanças para obter uma 

estrutura de capital ótima, mas para garantir o controle dos negócios. Tanto estes 

autores, como Cassar e Holmes (2003) afirmam que a partir dessa teoria podem ser 

identificadas assimetrias informacionais que geram um conflito de agência. 
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Figura 1 - Informação Assimétrica e Custos de Agência 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Hussain, Millman e Matlay (2006, tradução nossa) 

 

Deakins e Hussain (1994) desenvolveram uma pesquisa sobre as informações 

financeiras utilizadas pelos bancos para avaliação de crédito para micro e pequenos 

empreendimentos. Os autores comentam que a assimetria de informação entre as 

demonstrações apresentadas, como Balanços Patrimoniais e Demonstrações do 

Resultado do Exercício projetadas, Análise de Indicadores e previsões de lucros e 

prejuízos, produz condições de incerteza que impactam no processo de classificação de 

risco do financiamento. Fato este que onera o capital, principalmente nos novos 

negócios (conforme também discutem Hussain, Millman e Matlay, 2006; Cassar e 

Holmes, 2003; Hamilton e Fox, 1998; Uchida, Udell e Yamori, 2006; Santos, 2004). 

Segundo os autores a principal preocupação dos gerentes bancários é incorrer no Erro 

Tipo I de Altman (aceitar negócios em falência), mas em contra partida eles confiam 

excessivamente nos relatórios apresentados pelas empresas. A seguinte tabela evidencia 

os achados de sua pesquisa, onde a primeira coluna mostra as informações que os 

gerentes participantes da pesquisa afirmaram utilizar, e a segunda, o percentual de 

gerentes que citou aquela informação: 

 

Financiadores 
(Suprimento de fundos) 

Novos Negócios 
(Inovação, desempenho, 

esforço gerencial) 

Retorno, 
Informação sobre 

desempenho inicial 

Caixa, 
incompetência para 
monitorar o risco 

Custo de agência e risco moral: 
interesse dos empreendedores 
difere do interesse dos 
investidores. 
Custo de agência de seleção 
adversa: empreendedores não 
revelam informações reais. 
Investidores precisam monitorar o 
negócio ou recusam investir. 
Isto cria custos adicionais na 
utilização de fundos externos. 
A assimetria da informação é 
maior em novos negócios 
causando maiores custos. 
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Tabela 5 - Critério Utilizado para Avaliar Proposta de Crédito 

INFORMAÇÃO % DE GERENTES 
Alavancagem Financeira 
Posição Financeira Pessoal do Empresário 
Balanço Projetado e Contas de Lucros e Prejuízos 
Projetos do Empresário 
Contatos do Empresário com Fornecedores 
Prazo Médio de Recebimento 
Planos de Contingência 
Garantias Pessoais 
Pesquisa de Mercado 
Qualificação e Carreira do Empresário 
Previsões de Fluxo de Caixa 
Empresário já ter Iniciado o Negócio 
Papel do Consultor de T.I. 
Custos de Desenvolvimento de T.I. 
Estratégia de Negócios 
Experiência em Pequenos Negócios 

83 
73 
66 
63 
60 
60 
57 
50 
50 
43 
40 
37 
33 
27 
13 
10 

       Fonte: Deakins e Hussain (1994) 

 

Outros autores enfocam o financiamento do capital de giro das MPE’s através 

do gerenciamento dos ativos e passivos circulantes, priorizando as relações com clientes 

e fornecedores, como determinantes para o desenvolvimento dos negócios 

(PRUDENCIO; SALOTTI, 2007; PEEL; WILSON; HOWORTH, 2000; PEREIRA; 

GRAPEGGIA; TRÊS, 2008). Por outro lado, Matarazzo (2003) e Assaf Neto (2008) 

discutem o financiamento do capital circulante líquido (CCL) sob o enfoque da 

aplicação de origens de longo prazo. Estes últimos afirmam que o capital de giro de um 

negócio surge da gestão entre passivos não-circulantes e ativos circulantes tendo 

tratamento diferenciado para cada tipo de atividade. A literatura pesquisada, em sua 

maioria, apresenta como principal fonte financiadora das empresas de micro e pequeno 

porte as instituições financeiras de alcance local ou regional. Destaca-se ainda o 

financiamento através de verbas rescisórias de atividades profissionais desenvolvidas 

anteriormente, empréstimos / reservas familiares, cartão de crédito, fornecedores (como 

comentado anteriormente), incentivos ficais, etc. (BRAGG; BURTON, 2006, pp. 143-

168). 

De acordo com Mezzera e Guimarães (2003) e Alves e Soares (2006) no Brasil 

as operações formais de crédito são, em sua maioria, reguladas e controladas pelo 

Banco Central (Bacen), existindo algumas exceções como é o caso das factorings. As 

modalidades de crédito mais comuns, de acordo com estes estudos, são: 
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• Hot Money � possui procedimentos operacionais simplificados e 

vencimento inferior à 30 dias; 

• Capital de giro ���� prazo superior a 30 dias e necessita de garantias; 

• Conta Garantida ���� limite de crédito vinculado à conta bancária da 

entidade, é pré-aprovado; 

• Desconto de Duplicatas e Notas Promissórias ���� adiantamento de 

recursos onde os títulos apresentados servem como garantia; 

• Vendor ���� financiamento de vendas, onde a empresa recebe à vista os 

valores das vendas à prazo; 

• Aquisição de Bens ���� operações tradicionais onde os bens adquiridos, 

geralmente, servem de garantia; 

• Cheque Especial ���� limites de créditos pré-aprovados e vinculados à 

conta bancária da empresa; 

• Financiamento Imobiliário ���� operações não vinculadas ao Sistema 

Financeiro da Habitação destinadas a financiar aquisição, reforma ou 

construção de imóveis; 

• Cartão de Crédito ���� compras parceladas, saques efetuados ou saldos 

não quitados no vencimento; e 

• Agiotagem ���� possui altas taxas de juros e não é permitida legalmente. 

Geralmente utilizada por empresários com restrições de crédito. 

Abouzeedan (2003) concorda com o acima exposto e classifica os grupos de 

fontes de recursos das MPE’s em: Internas (como: economias dos empresários, lucros 

retidos e depreciação); Informais Externas (como: amigos e associações); e 

Intermediários Financeiros (como: bancos, governo e mercado de capitais). 

No Brasil os programas de microcrédito foram desenvolvidos com maior 

representatividade (ALVES; SOARES, 2006; MEZZERA; GUIMARÃES, 2003) a 

partir da década de 70 através de organizações não-governamentais (ONG’s) com apoio 

de financiadores internacionais. Movimento este que seguiu até o início dos anos 90. 

Em meados desta década as iniciativas públicas ganharam força através de ações dos 

bancos públicos como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e 
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do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, dentre outros.  Somente a 

partir do início dos anos 2000 é que começaram a ser explorados pela iniciativa privada, 

que hoje opera no mercado de microfinanciamento de modo mais intenso. 

Essas operações são analisadas por uma central de risco de crédito, que 

originalmente foi concebida conceitualmente e implementada na Alemanha em 1934, 

sendo então copiado por diversos países por entenderem a necessidade de exercer este 

controle na busca de estabilidade de seus sistemas financeiros. No Brasil, de acordo 

com Alves e Soares (2006, p. 33), órgão semelhante só foi criado em 1997 quando 

buscou-se formar um banco de dados que contivesse informações sobre o montante de 

débitos e responsabilidades por garantias de clientes de instituições financeiras e a 

classificação de risco das operações consolidadas por cliente. Entretanto, em 2000 

identificou-se a necessidade de um banco de dados mais abrangente, que possibilitasse 

maior acesso a informações, que originou o Sistema de Informações de Crédito do 

Banco Central (SCR). 

 

2.3.2. Processo de concessão de crédito 

A concessão de um empréstimo ou de financiamento costuma ser precedida de 

prévia análise que tenta prever o risco da operação através de diversos e distintos 

métodos, que não são necessariamente mutuamente excludentes (UCHIDA; UDELL; 

YAMORI, 2006; BERGER; UDELL, 2006). Segundo os mesmo autores o paradigma 

atual de que os financiamentos para grandes empresas demandam informações 

quantitativas mais complexas e específicas, enquanto que para MPE’s depende mais do 

relacionamento pessoal, está em declínio, pois algumas técnicas anteriormente 

consideradas não aplicadas vêm sendo utilizadas com maior freqüência para as 

empresas de micro e pequeno porte. Essas tecnologias são definidas por Berger e Udell 

(2006) como uma “combinação única de fontes de informações primárias, descrição de 

políticas e procedimentos, estruturas de contratos de empréstimos e mecanismos e 

estratégias de monitoramento”. (tradução nossa) 

Abaixo é apresentada uma relação das técnicas abordadas nos estudos de 

Berger e Udell (2006), Uchida, Udell e Yamori (2006), consideradas por Stein (2002) e 

pelo Bank of England (2003): 
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• Empréstimos baseados nas demonstrações contábeis ���� depende da 

“força” dos relatórios apresentados. Condição financeira forte e 

auditoria externa são fatores determinantes para obtenção do crédito 

(ALLEE; YOHN, 2009); 

• Classificação de Risco de Crédito ���� as informações financeiras 

pessoais do empresário são cruzadas com as da organização e então é 

estabelecido o risco de concessão do crédito; 

• Empréstimos baseados nos ativos circulantes ���� foca nos bens 

pertencentes à entidade que podem servir como garantia de quitação da 

obrigação. As contas de estoque e clientes servem como principais 

parâmetros nesse método; 

• Factoring ���� envolve compra de recebíveis pelo financiador e os riscos 

de devedores duvidosos são impetrados ao financiado; 

• Empréstimos baseados no ativo imobilizado ���� semelhante ao baseado 

em ativo circulante, mas envolve valores maiores e bens classificados 

no imobilizado da entidade, como: edifícios, máquinas, equipamentos, 

veículos, etc. 

• Leasing ���� envolve a compra de ativos imobilizados pelo financiador, e 

ao mesmo tempo a subscrição de um contrato de aluguel entre as partes 

que especifica o valor a ser pago periodicamente, além de geralmente 

fornecer uma opção de compra ao final do contrato; 

• Relacionamento Pessoal ���� é baseada no relacionamento entre o 

empresário e o gerente da conta. As informações podem também ser 

coletadas através de observações de mercado e contatos com 

fornecedores e clientes; e 

• Crédito de Mercado ���� não é fornecido pelas instituições financeiras, 

mas podem servir como parâmetro para análise de riscos. 

 

Uchida, Udell e Yamori (2006) argumentam que a aprovação do financiamento 

advém não apenas de uma destas tecnologias, mas de uma combinação delas. 

Obviamente que a gestão de risco interna de cada instituição financeira deverá atribuir 
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maior valor à uma delas, mas os estudos revisados para esta pesquisa afirmam observar 

a aplicação de mais de uma em todos os casos, entretanto sem conseguir explanar como 

o banco faz sua escolha. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Modelo Conceitual 

Segundo Miranda (1997) a construção de um modelo conceitual consiste no 

desenho de um modelo de pesquisa, a definição conceitual dos constructos primários e a 

proposição de hipóteses, baseados na literatura. É, portanto, um suporte às hipóteses 

partindo de embasamentos teóricos das possíveis correlações existentes entre estas e os 

atores da investigação. 

 

Figura 2 - Modelo Conceitual 

 
Fonte: Elaboração Própria (2009) 

 

 

 
3.2 Procedimentos Metodológicos 

De acordo com Cervo e Bervian (1996, p. 20) o método é a ordem que deve ser 

imposta nos diversos procedimentos necessários para se atingir um resultado. Em 

ciência a descrição do método deve possibilitar a reaplicação da pesquisa culminando 

sempre nos mesmos resultados, desde que sejam utilizadas as mesmas variáveis, sob 

mesmas condições, logo o pressuposto da execução de um planejamento é destacado 

(LEEDY, 1997, p. 93). Neste estudo será utilizado o método indutivo que para Diehl e 

Tatim (2004, p. 49) e Martins (2007, p. 34) é de natureza empirista e que analisa as 

constatações no intuito de generalizar os resultados para a população à qual pertence a 

amostra, portanto a utilização de métodos quantitativos se torna imprescindível para 

análises mais completas. Serão aplicadas técnicas de documentação indireta por meio de 

Atributos dos gestores 

Atributos das organizações 

Credibilidade da relevância 
da Contabilidade 

Utilização da informação 
contábil no financiamento e 
assistência do contador 
 

Acesso ao crédito e 
consecução dos planos 
financeiros 
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pesquisa bibliográfica na literatura especializada, leitura de periódicos e sítios da 

internet. 

Para se atingir aos objetivos do trabalho foi executada uma pesquisa 

exploratória por meio da aplicação de questionário estruturado (presente no Apêndice 

A) junto aos micro e pequenos empresários dos municípios de Maceió-AL e Recife-PE. 

Esta aplicação foi feita, exclusivamente por meio de entrevistas, que de acordo com 

Diehl e Tatim (2004, p. 67) dá a oportunidade de obter dados que não se encontram em 

fontes documentais, pois o entrevistador tem maior oportunidade de avaliar atitudes e 

condutas. Quanto a abordagem ao problema a pesquisa apresenta caráter qualitativo x 

quantitativo x qualitativo, qualitativo em decorrência do referencial teórico e 

documental no qual se apoiou o pesquisador, quantitativo na análise dos dados 

coletados e qualitativo na conclusão das análises junto com os fatos observados e 

processados. A realização desse estudo compreendeu as seguintes etapas: 

• Conhecimento do “estado da arte” sobre as características das MPE´s e técnicas 

para obtenção de financiamento, com utilização de técnicas de documentação 

indireta por meio de pesquisa bibliográfica especializada em livros, artigos de 

periódicos científicos, sítios da internet, bem como pesquisas semelhantes que 

abordam demanda de serviços contábeis e financiamento para MPE´s; 

• Pesquisa de campo junto às MPE’s, por meio de aplicação de questionáros 

estruturados e realização de entrevistas face a face; 

• Tabulação e análise dos resultados da pesquisa de campo, incluindo análises 

estatísticas através do pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences – 

SPSS, versão 15. 

Os questionários utilizados na pesquisa de campo foram traduzidos da pesquisa 

original de Hussain, Millman e Matlay (2006) e adaptados para a realidade regional, 

utilizando-se ainda outras pesquisas que pudessem servir como parâmetro de 

comparação, especialmente os trabalhos de Caneca (2008) e Leite (2004). Foram 

enfocados três grupos de questões: 

• Caracterização do entrevistado: nesta seção são investigados os seguintes 

aspectos: cargo ou função, idade, gênero, nível de escolaridade e experiência em 

empreendedorismo. 
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• Caracterização da entidade: apresenta-se, nesta seção, algumas características 

das organizações participantes do estudo: idade da empresa, ramo de atuação, 

porte da empresa, área de atuação e visão de negócio. 

• Aspectos relativos ao financiamento: procurou-se neste momento pesquisar a 

percepção dos entrevistados sobre a necessidade e dificuldades de 

financiamento, principais fontes financiadoras, utilização da informação contábil 

para gestão e planejamento, agentes facilitadores da gestão financeira e atuação 

da contabilidade para o acesso ao crédito. 

 

3.3 Procedimentos de Pesquisa de Campo 

Inicialmente buscou-se contato com o Sebrae Alagoas para auxílio na aplicação 

dos questionários da pesquisa, entretanto aquele órgão não se dispôs a ajudar, mas 

indicou o contato com a Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas do 

Estado de Alagoas (Fampec). Esta federação mostrou-se interessada na pesquisa, mas 

depois não respondeu mais aos contatos realizados. 

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de julho e agosto de 2009 e 

abrangeu empresas localizadas nos municípios de Maceió-AL e Recife-PE. Foram 

entrevistados ao todo 127 MPE´s conforme dados da tabela a seguir: 

 

Tabela 6 - Amostra por Cidade 

 Freqüência Percentual 

Recife 34 26,7 
Maceió 93 73,2 
Total 127 100,0 

 

A pesquisa foi realizada com auxílio de estudantes da graduação do curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Federal de Alagoas e de integrantes do grupo de 

pesquisa Conpe (Contabilidade para Pequenas Empresas), liderado pelo professor Luiz 

Carlos Miranda, Ph.D. Em Alagoas o contato foi feito através de cartas de apresentação 

(Apêndices B e C) visto que os empresários apresentaram certa desconfiança no 

momento em foram realizados os primeiros contatos.  
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3.4 População e Características da Amostra 

De acordo com Megliorini (2007), Stevenson (2001) e Colauto e Beuren 

(2009), a população é o total de elementos que possuem determinadas características em 

comum que os torna de interesse para uma pesquisa. Já a parcela do grupo examinada é 

denominada amostra (STEVENSON, 2001). 

Os obstáculos encontrados (orçamentário, acesso a um banco de dados mais 

completo e interesse em participar da pesquisa) culminaram na definição de uma 

amostra não-probabilística, ou por conveniência, que segundo Stevenson (2001, p. 166) 

é subjetiva e a variabilidade amostral não pode ser estabelecida com precisão. Logo a 

estimativa do erro amostral também não o pode. Complementado, Gil (2002, p.132) 

afirma que o pesquisador ao selecionar sua amostra a partir de características que 

considera relevante, possibilita uma pesquisa mais rica em termos qualitativos. 

Do total de empresas visitadas (ver Tabela 06), 03 empresas (de acordo com a 

classificação do porte pelo número de empregados) foram classificadas como de grande 

porte, e, portanto, foram excluídas da amostra. Outras duas foram utilizadas apenas 

como pré-teste, com o objetivo de identificar possíveis falhas na elaboração das 

questões, além do tempo médio de aplicação do questionário, e também foram 

descartadas da análise. Desta forma a amostra ficou com 122 empresas, conforme pode 

ser visto na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Amostra por Cidade - Corrigida 

  Freqüência Percentual 
Recife 34 27,9 
Maceió 88 72,1 
Total 122 100,0 

 

Para operacionalizar o teste dessas hipóteses, os respondentes foram solicitados 

a dar sua opinião sobre afirmações relacionadas a percepções sobre o processo de 

financiamento, bem como sobre a utilização da informação contábil anexo ao 

questionário. Para facilitar a obtenção de respostas, foi oferecida aos respondentes uma 

escala de 1 a 4, além de uma respostas onde ele opta por opções que entenda melhor 

representarem a realidade. 
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3.5 Tratamento Estatístico 

Para este trabalho, o tratamento estatístico remete à análise descritiva dos 

dados obtidos na pesquisa de campo, com base na utilização de medidas de posição e 

dispersão, além de testes estatísticos. Tais análises foram realizadas com o auxílio do 

Statistical Package for Social Sciences – SPSS, versão 15. 

Sempre que se julgou necessário foram realizadas análises de contingências, 

com o objetivo de buscar explicações para determinadas respostas. Tal análise consiste 

no estudo da associação entre duas ou mais variáveis, em uma tabela de dupla entrada, 

ou tabela de contingência. Sua análise, em geral, resume-se à aplicação do teste não-

paramétrico Qui-quadrado de Pearson. A hipótese em teste é de que as variáveis em 

teste são independentes (MARTINS; TEÓPHILO, 2007). 

O teste Qui-quadrado de Pearson serve para testar se duas variáveis 

categorizadas são independentes. O teste Qui-quadrado verifica se há adequação de 

ajustamento entre as freqüências observadas e as freqüências esperadas dos eventos 

considerados. A hipótese nula afirmará não haver discrepância entre as freqüências 

observadas e esperadas, enquanto que a hipótese alternativa afirmará que as freqüências 

observadas e esperadas são discrepantes (MARTINS; THEÓPHILO, 2007).  

De acordo com Siegel e Castelan Jr. (2006, p.147) a decisão quanto ao uso do 

teste Qui-quadrado, em uma tabela de contingência 2x2, deve ser orientada pelas 

seguintes orientações: 

• Quando N ≤ 20 deve-se utilizar o teste exato de Fisher, pois este teste é 

útil quando duas amostras independentes são pequenas; 

• Quando 20 < N < 40 pode-se utilizar o teste Qui-quadrado, desde que as 

freqüências esperadas sejam maiores ou iguais a 5, caso contrário 

utilizar o teste de exato de Fisher; e 

• Quando N ≥ 40 utilizar o teste Qui-quadrado corrigido de Yates, tendo 

em vista que incorpora uma correção para continuidade, o que melhora 

a aproximação da distribuição amostral. 

Nas análises em que a confiabilidade no teste Qui-quadrado esteja 

comprometida (mais de 20% de células com freqüência mínima esperada inferior a 5 

observações), foram utilizados os seguintes testes não-paramétricos: 
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• U de Mann-Whitney, para duas amostras independentes, que de acordo 

com Stevenson (2001, p. 317) “é usado para testar se duas amostras 

independentes provêm de populações com médias iguais”; ou 

• K de Kruskall-Wallis, para K amostras independentes, que segundo 

Stevenson (2001, p. 322) serve para testar de três ou mais amostras 

independentes foram extraídas de populações com médias iguais. 

De acordo com Siegel e Castellan Jr. (2006) caso se aplique a prova de Mann-

Whitney a dados que possam ser adequadamente analisados, seu poder de eficiência 

tende para 95,5% quando N aumenta e está próximo de 95% para amostras de tamanho 

moderado. Logo, este teste permitirá avaliar a existência de semelhanças ou diferenças 

entre as variáveis analisadas. 

Para Stevenson (2001) o teste de Kruskall-Wallis consiste em um método 

alternativo à análise de variância F. Siegel e Castellan Jr. (2006) afirmam que esse teste 

serve para testar a hipótese de que várias populações têm a mesma distribuição, ou seja, 

as amostras provém da mesma população. 

 

3.6 Limitações Do Estudo 

Os dados primários utilizados foram obtidos com os empresários entrevistados. 

Não se consultaram agentes, como bancos, factorings, agências de desenvolvimentos, 

escritórios de contabilidade ou empresas especializadas em consultoria e assessoria.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados obtidos com a 

aplicação dos questionários de pesquisa às MPE’s com sede nas cidades do Recife – PE 

e de Maceió – AL, estruturados com o objetivo de responder à questão da pesquisa, 

levantadas no primeiro capítulo deste trabalho. 

Dos 122 respondentes, a maioria foi do sexo masculino (68,9%) o que ainda 

demonstra a baixa participação de mulheres na gestão das MPE’s. De modo semelhante, 

na pesquisa de Hussain, Millman e Matlay (2006) 78,6% dos respondentes no Reino 

Unido eram homens, enquanto que na China esse percentual atingiu, 88,9%. Não há 

diferença entre as amostras de Recife e Maceió, quanto ao gênero dos respondentes (o 

Qui-quadrado e o Teste Exato de Fisher não são significativos a níveis aceitáveis (ver 

Tabela 8). 

Tabela 8 - Amostra por Gênero e Cidade 

Gênero 
Cidade 

Recife Maceió Total 

 Masculino Freqüência 23 61 84 

Percentual  67,6% 69,3% 68,9% 

Feminino Freqüência 11 27 38 

Percentual  32,4% 30,7% 31,1% 

Total Freqüência 34 88 122 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Qui-quadrado = 0,032 (significância = 0,858) 
Teste Exato de Fisher = 1,000 (significância = 0,511) 

 
 

Todos os entrevistados são gestores das empresas selecionadas no estudo, dos 

quais 26,2% são gerentes, e 73,8% são sócios ou proprietários (ver Tabela 9). 
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Tabela 9 - Cargo Ocupado 

Cargo Ocupado 
Cidade 

Recife Maceió Total 

Sócio ou Proprietário Freqüência 28 62 90 

Percentual  82,4% 70,5% 73,8% 

Gerente Freqüência 6 26 32 

Percentual  17,6% 29,5% 26,2% 

Total Freqüência 34 88 122 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste Qui-quadrado de Pearson (X2)   1,794 

Nível de Significância   0,180 

 

Quando perguntados se este é o primeiro empreendimento, dos 90 

entrevistados que se autodenominaram sócios ou proprietários, 53 (43,4%) responderam 

ser esse seu primeiro empreendimento. No que diz respeito à distribuição dos 

respondentes entre os que estão no primeiro negócio e os demais, identificou-se que não 

há diferença nas duas amostras (ver tabela12). Verifica-se que a maioria dos 

respondentes está no seu primeiro negócio. 
 

Tabela 10 - Distribuição dos respondentes entre os que estão no 
primeiro negócio e os demais 

É o seu primeiro negócio? 
Cidade 

Recife Maceió Total 

 Não 
(experientes) 

Freqüência 9 28 37 

Percentual  32,1% 45,2% 41,1% 

Sim 
(iniciantes) 

Freqüência 19 34 53 

Percentual  67,9% 54,8% 58,9% 

Total Freqüência 28 62 90 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Qui-quadrado = 1,350 (significância = 0,245) 
Teste Exato de Fisher =  0,355 (significância = 0,176) 
*Nota: Considerou-se como válidas apenas as respostas dadas por entrevistados que 
se autodenominaram sócios ou proprietários. 
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Quanto ao tempo de atuação na área empresarial, os entrevistados possuem em 

média, 15 anos e 6 meses (15,51 anos) de experiência. O empresário menos experiente 

possui menos que um ano de atuação como gestor, e o mais experiente atua há 55 anos. 

A mediana, que de acordo com Stevenson (2001) e Bisquerra, Sarriera e Martinez 

(2004), corresponde ao valor que ocupa um lugar central em uma série de dados 

ordenada, é de 12 anos. A moda indica que a maioria dos entrevistados têm experiência 

de 10 anos em gestão. Três dos entrevistados não responderam à esta pergunta. 

 

Tabela 11 - Tempo de Experiência em Gestão 

  Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Até 4 anos 19 15,6 16,0 16,0 
 De 5 a 10 35 28,7 29,4 45,4 
 11 a 20 31 25,4 26,1 71,4 
 21 ou mais 34 27,9 28,6 100,0 
 Total 119 97,5 100,0   
 Não Respondeu 3 2,5     
Total 122 100,0     
Média 15,51 
Mediana 12,00 
Moda 10 
Desvio Padrão  11,782 
Variância 138,811 
Mínimo 0 
Máximo 55 

 

Ao compararem-se as respostas da pergunta sobre se o empresário estaria no 

seu primeiro empreendimento e o seu tempo de atuação na área empresarial, verifica-se 

que, ao mesmo tempo em que 37 (41,6%) empresários já tiveram outro 

empreendimento, 38 (42,2%) possuem no máximo 10 anos de experiência. Verifica-se 

também que há um equilíbrio entre os empresários com mais que 10 anos de 

experiência, quanto ao fato de terem empreendido outro negócio antes do atual, ou não 

(30% estão gerindo seu primeiro negócio e 26,6% não). Entre os que têm pouca 

experiência, a maioria está no seu primeiro negócio, como era de se esperar, mas entre 

os com mais experiência, a distribuição é mais uniforme, ou seja, 53% estão no primeiro 

negócio (portanto o negócio já existe há bastante tempo) e 47% já tiveram outro 

negócio. 
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Tabela 12 - Experiência do proprietário vs. 1º Negócio? 

Experiência do proprietário 
1º Negócio? 

Não Sim Total 

 Pouca experiência (1 a 4 anos) Freqüência 1 11 12 

Percentual  2,7% 21,2% 13,5% 

Experiente (5 anos ou mais) Freqüência 36 41 77 

Percentual  97,3% 78,8% 86,5% 

Total Freqüência 37 52 89 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

 Teste Qui-quadrado de Pearson (X2) 8,907 

 Nível de Significância   0,031 
*
Considerou-se como válidas apenas as respostas dadas por entrevistados que se autodenominaram 

sócios ou proprietários. 
 

No que se refere ao tempo de existência das MPE’s, as respostas indicam que 

as empresas selecionadas para o estudo possuem, em média, 13 anos e 5 meses (13,43 

anos) de existência. A MPE com menor tempo de mercado, à época da pesquisa, 

possuía 1 ano de existência e a mais antiga 50 existia há anos. Da amostra de 122 

MPE’s selecionadas para estudo, 101 (84,2%) possuem mais do que 5 anos de vida, o 

que de acordo com a literatura pesquisa caracteriza-as como modelo de sucesso para a 

realidade brasileira. (SEBRAE, 2005; ORTIGARA, 2006). Além disso pode-se atestar o 

estudo do Sebrae (2007) que mostra o aumento da taxa de sobrevivência das MPE’s no 

Brasil. No estudo de Hussain, Millman e Matlay (2006) das empresas do Reino Unido, 

35,7% tinham até 5 anos de vida, 42,9% entre 5 e 10 anos, e 21,4% mais que 10 anos, já 

na China 33,4% tinham até 5 anos de vida, 55,6% entre 5 e 10 anos e 11% mais que 10 

anos. 

Tabela 13 - Faixa Etária da Empresa 

  Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Até 4 anos 19 15,6 15,8 15,8 
De 5 a 9 anos 32 26,2 26,7 42,5 
10 anos ou mais 69 56,6 57,5 100,0 
Total 120 98,4 100,0   
Não Soube Responder 2 1,6     
Total 122 100,0     

Média 13,43 
Mediana 10,00 
Moda 10 
Desvio Padrão 10,557 
Mínimo 1 
Máximo 50 
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De acordo com a Tabela 14 as amostras não diferem quanto à faixa etária das 

empresas. Isto mostra que, embora as amostras tenham sido obtidas por conveniência, 

há maior probabilidade delas representarem a verdadeira população de pequenas e 

médias empresas.  

 
Tabela 14 - Faixa Etária da Empresa vs. Cidade 

Faixa Etária da Empresa 
Cidade 

Recife Maceió Total 

 Até 4 anos Freqüência 4 15 19 

Percentual  12,1% 17,2% 15,8% 

De 5 a 9 Freqüência 10 22 32 

Percentual  30,3% 25,3% 26,7% 

10 anos ou mais Freqüência 19 50 69 

Percentual  57,6% 57,5% 57,5% 

Total Freqüência 33 87 120 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste Qui-quadrado de Pearson (X2) = 0,622 
Nível de Significância = 0,733 

 

Semelhantemente ao estudo de Caneca (2008), ao se comparar o tempo de 

existência da empresa com e se ou empresário estaria (ou não) à frente de seu primeiro 

negócio, não foi encontrada relação estatisticamente significativa, o que mostra que não 

há relação entre o fato da empresa ter muito tempo de vida, do empresário estar (ou não) 

em seu primeiro negócio, com o sucesso do mesmo (ver Tabela 15). Esta constatação 

corrobora com aquela em que os empresários mais experientes têm maior probabilidade 

de não estarem em seu primeiro negócio (ver Tabela 12). 

 

Tabela 15 – Faixa Etária da Empresa vs. 1º Negócio? 

Tempo de Existência da MPE 
1º Negócio? Total* 

Não Sim Não 
Até 4 anos 6 9 15 
De 5 a 9 anos 10 13 23 
10 anos ou mais 20 31 51 
Total 36 53 89 

Teste Qui-quadrado de Pearson (X2) 0,153 
Nível de Significância 0,926 

 
*
Considerou-se como válidas apenas as respostas dadas por entrevistados 

que se autodenominaram sócios ou proprietários. 
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Do total da amostra, 104 empresas (85,2%) são empresas com estabelecimento 

único, não foram identificadas entidades pertencentes à grupos ou franquias. 

 

Tabela 16 - Possui apenas um estabelecimento? 

Possui mais de um estabelecimento? 
Cidade 

Recife Maceió Total 

 Não Freqüência 4 14 18 

Percentual  11,8% 15,9% 14,8% 

Sim Freqüência 30 74 104 

Percentual  88,2% 84,1% 85,2% 

Total Freqüência 34 88 122 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Qui-quadrado Corrigido de Yates (X2) 0,086 
Nível de Significância 0,769 

 
De acordo com a Tabela 11, das 122 MPE’s estudadas, apenas 7 (5,7%) delas 

atuam em mais de um ramo de atividade ao mesmo tempo, destacando-se as de 

Comércio e de Serviços que juntas acumularam 89,3% das empresas pesquisadas. As 

que se classificaram como indústrias são padarias, como em Recife não foram 

investigadas empresas deste ramo o resultado do teste estatístico aponta diferença nas 

amostras. O estudo de Hussain, Millman e Matlay (2006) mostrou que 25,7% da 

empresas britânicas eram de varejo, 28,6% eram indústrias e 35,7% de serviços, 

enquanto que na China 32% eram de varejo, 30% indústrias e 38% de serviços.  

 

Tabela 17 - Ramo da Empresa 
(Continua) 

Ramo da Empresa 
Cidade 

Recife Maceió Total 

 Comércio Varejista Freqüência 26 43 69 

 Percentual  76,5% 48,9% 56,6% 

 Serviço Freqüência 3 37 40 

 Percentual  8,8% 42,0% 32,8% 

 Atacadista Freqüência 1 1 2 

 Percentual  2,9% 1,1% 1,6% 

 Indústria Freqüência 0 4 4 

 Percentual  0% 4,5% 3,3% 
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    (Conclusão) 

Ramo da Empresa 
Cidade 

Recife Maceió Total 

 Comércio e Atacado Freqüência 1 0 1 

 Percentual  2,9% 0% 0,8% 

 Comércio e Serviço Freqüência 1 2 3 

 Percentual  2,9% 2,3% 2,5% 

 Comércio e Indústria Freqüência 1 1 2 

 Percentual  2,9% 1,1% 1,6% 

 Comércio, Serviço e 
Atacado 

Freqüência 1 0 1 

 Percentual  2,9% 0% 0,8% 

 Total Freqüência 34 88 122 

 Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste Kruskall-Wallis (H)   19,143 

Nível de Significância   0,008 

 

Entretanto, os estudos realizados no desenvolvimento desta pesquisa 

evidenciaram algumas diferenças na caracterização das MPE’s, entre os estados de 

Alagoas e Pernambuco. De acordo com Carvalho (2008a, p. 3) Alagoas apresenta taxas 

de crescimento inferiores tanto ao do país, como à da região nordeste, decorrentes da 

falta de amplo mercado interno que aumente e distribua a renda, incluindo na população 

no processo de produção/consumo; do não crescimento de exportações e importações 

(regionais e internacionais) e da falta de capacidade de investimento do setor público, 

oriunda de crises fiscais nacionais (final da década de 80 e início dos anos 90) e internas 

decorrentes de acordos com indústrias sucroalcooleiras. O autor afirma que apesar de 

alguns acordos para reestruturação do estado terem sido firmados, os resultados não 

foram satisfatórios conforme as pesquisas divulgadas pelo IBGE (2007) e IPEA (2007) 

que classificam o estado de Alagoas entre os que possuem os piores indicadores sociais 

da federação. Carvalho aponta ainda em sua pesquisa que a não realização de um 

processo de urbanização em Alagoas atraindo novas empresas fez crescer dois setores 

urbanos distintos: 1) a economia informal, principalmente na área de comércio e 

serviços, empregando hoje dois a cada três trabalhadores urbanos do estado; e 2) a 

população que vive de atividades irregulares (PMM/BID, 2001 apud CARVALHO, 

2008a). Esses aspectos reforçam a importância de repasses governamentais para a 

sobrevivência de grande parte dos municípios mais distantes da capital. 

Essa discussão é refletida na pesquisa do Sebrae (2006, p. 35) que identifica que 
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69% das MPE’s em Alagoas são do setor de comércio e 21% de serviços. O Sebrae 

(2008, p. 32) mostra que em Alagoas estão pouco mais de 5% das MPE’s do nordeste, 

totalizando 16.202 empresas, sendo apenas 2.428 pequenas. Quanto ao ramo de 

atividade 52% são de comércio, 37% serviços, 8% indústria e 3% da construção 

(SEBRAE, 2008, pp. 48-50). Entretanto o setor que tem demonstrado maior 

crescimento é o de serviços, especialmente aqueles vinculados ao turismo como por 

exemplo: Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos 54,1%; Agências de viagens e 

movimento de cargas 36,4%; Transporte terrestre 35,3%; Atividades recreativas, 

culturais e desportivas 32,6% (SEBRAE, 2006, p. 42). Não obstante, cabe ainda 

observar que de acordo com o mesmo estudo as empresas prestadoras de serviços 

técnicos especializados (como contabilidade e auditoria) apresentaram crescimento de 

22,8%.  

A amostra pesquisada apresentou que das 88 MPE’s investigadas em Alagoas 43 

atuam exclusivamente no Comércio (48,9%) 37 (42%) no ramo de Serviços. Vê-se que 

há certa semelhança entre ambos estudos, porém a diferença pode atribuir pelos 

métodos de amostragem utilizados nos estudos. 

De acordo com o IBGE (2008) a região metropolitana do Recife concentra 

cerca de 33% do PIB do estado e obteve crescimento de 40% entre os anos de 2002 e 

2006 (os últimos analisados pelo referido órgão). Parte desse crescimento, de acordo 

com Carvalho (2008b) é decorrente da estratégia de concessão de benefícios fiscais, 

para atrair indústrias, desde a década de 90, período marcado por um processo de 

liberalização econômica nacional e ausência de política de desenvolvimento industrial, 

mas mesmo diante desse cenário o estado teve menor estagnação do que a região 

nordeste como um todo (LIMA, SICSÚ e PADILHA, 2007). Carvalho (2008b) aponta 

ainda, que no momento em que as demais unidades federativas também se utilizaram 

deste artifício, e que a chamada “guerra fiscal” já não fazia mais tanta diferença para as 

empresas privadas, houve um aumento dos investimentos realizados pelo BNDES que 

duplicou os valores aplicados em setores como: construção civil, petroquímico, turismo, 

agroindústria, comércio de bens de consumo, dentre outros. Deve-se citar ainda o 

aumento das atividades de exportação que fortaleceram toda a economia local. 

Os fatores citados acima contribuíram para que Pernambuco se constituísse em 

um dos principais pólos econômicos do nordeste e até mesmo do Brasil. Lima, Sicsú e 

Padilha (2007) mostram em sua pesquisa que o estado tem se fortalecido através do 
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crescimento dos setores agroindustrial e de serviços, ao passo que o de comércio de 

bens de consumo demonstra leve queda. Segundo dados do (SEBRAE, 2008, pp. 48-50) 

Pernambuco possui hoje 60.544 micro e pequenas empresas, sendo que 48% destas de 

comércio e 37% de serviço. Outra pesquisa do Sebrae (2006, p. 100) mostra que no 

setor de comércio 12,4% das empresas são minimercados e mercearias; 10,5% varejo do 

vestuário; e 7,8% varejo de materiais de construção. O estudo traz ainda que as 

atividades que apresentaram maior crescimento foram: quitandas, avícolas, peixarias e 

sacolões com 63,1% (setores diretamente ligados com a produção agroindustrial e com 

o turismo); varejo de materiais e equipamentos de escritório e informática 52,1% 

(ligação com o setor de serviços); e varejo de vestuário 34,7%. Para o setor de serviços 

alojamentos e alimentações 24,4% e serviços prestados à empresas 31,6% são a maioria 

das entidades e os que mais cresceram foram os auxiliares da intermediação financeira 

56,7%; atividades recreativas 46,9% e aluguel de veículos, máquinas e equipamentos 

44%. 

Vê-se na Tabela 17 que no caso de Pernambuco já há uma diferença mais 

significativa entre os dados coletados na literatura e os evidenciados na amostra, do que 

o de Alagoas. A amostra pernambucana apresentou preponderância das empresas de 

Comércio (76,5%) em detrimento das demais. Em seguida as empresas de Serviço 

compuseram, 8,8% da amostra, e as demais 2,9% cada. Esse viés pode ser oriundo do 

fato que as empresas pesquisadas localizam-se predominantemente no centro da cidade, 

onde as atividades de comércio são mais presentes. 

Analisando-se a classificação quanto ao porte da empresa, utilizou-se o critério 

do Sebrae (2009), descrito na revisão da literatura (por número de funcionários). Dois 

entrevistados não responderam à esta questão. A opção por este tipo de classificação se 

deu por ser de mais fácil acesso, do que informações sobre o faturamento, e, também, 

por ser o critério mais utilizado na literatura internacional. Em média, as empresas 

estudadas, têm cerca de 11 funcionários, entretanto a moda evidencia que a maior parte 

destas organizações possui 5 empregados (o que as classifica como micro empresa). A 

quantidade de funcionários empregados nas MPE’s componentes da amostra varia de 1 

à 76 funcionários. No estudo de Hussain, Millman e Matlay (2006), no Reino Unido, 

42,9% das empresas foram enquadradas como micro, 46,1% como pequenas e 11% 

como médias, já na China os percentuais foram de 44,5%, 44,4% e 11,1%, 

respectivamente. 
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Tabela 18 - Porte Pelo nº de Empregados 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Micro (até 9 empregados) 75 61,5 62,5 62,5 
Pequena (de 10 a 49) 42 34,4 35,0 97,5 
Média (de 50 a 99) 3 2,5 2,5 100,0 
Total 120 98,4 100,0   
 Não Respondeu 2 1,6     
Total 122 100,0     

Média 10,71 

Mediana 7,00 

Moda 5 

Desvio Padrão 11,294 

Variância 127,553 

Mínimo 1 

Máximo 76 

 

 

Os dados da amostra referentes ao porte das empresas, com base no número de 

empregados, foram contrastados com a classificação das empresas, segundo os 

respondentes (Tabela 17). Verificou-se que as 3 empresas enquadradas como de médio 

porte, têm a mesma percepção por parte dos respondentes, já as enquadradas como 

micro empresas 31 (41,3%) são enquadradas pelos entrevistados em um porte diferente, 

o que se repete nas que foram previamente qualificadas como de pequeno porte, onde 

23 empresas (54,8%) são enquadradas de modo diferente pelos respondentes. 

 

Tabela 19 - Porte Pelo nº de Empregados vs. Percepção do Tamanho da Empresa 

Tamanho da empresa segundo 
a quantidade de empregados 

Tamanho da empresa 
segundo a percepção do respondente 

Total* 
Micro 

Empresa 
Pequeno 

Porte 
Médio 
Porte 

Grande 
Porte 

Micro (até 9 emp) 44 25 6 0 75 
Pequena (de 10 a 49) 11 19 11 1 42 
Média (de 50 a 99) 0 0 3 0 3 
Total 55 44 20 1 120 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 20,924 
Nível de Significância 0,000 

 

Do total de empresas, 66 têm classificação idêntica pelos dois métodos, 

enquanto que 54 têm classificação discordante (25 classificadas como pequenas pelos 
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empresários, são classificadas como micro, pelo número. de empregados, 6 classificadas 

como médias são micro, 11 micro são pequenas, 11 médias são pequenas, e uma grande 

é classificada pequena pelo número de empregados). Verifica-se que a forma para 

classificação do porte da empresa utilizado pelos entrevistados, distingue-se em alguns 

casos do aplicado nesta pesquisa. 

Quando perguntados como avaliam seus empreendimentos em relação à 

concorrência, a maioria – 104 respondentes (85,2%) – considera-se em condição de 

igualdade, 6 entrevistados (4,9%) se vêem abaixo da média e 12 (9,8%) acreditam ter 

desempenho melhor que os dos seus concorrentes. A diferença entre as duas amostras, 

evidenciada pelo teste estatístico, pode ter sido causada pela intencionalidade do 

processo amostral. 

 
Tabela 20 - Desempenho vs. Concorrentes 

Desempenho vs. Concorrentes 
Cidade 

Recife Maceió Total 

 Abaixo da Média Freqüência 5 1 6 

Percentual  14,7% 1,1% 4,9% 

Na Média Freqüência 29 75 104 

Percentual  85,3% 85,2% 85,2% 

Acima da Média Freqüência 0 12 12 

Percentual  0% 13,6% 9,8% 

Total Freqüência 34 88 122 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste Kruskall-Wallis (H) 13,705 

Nível de Significância 0,001 

 

Esses achados corroboram com as pesquisas desenvolvidas por outros 

pesquisadores. Caneca (2008) verificou que 76,1%, das 130 empresas pesquisadas por 

ela, se consideravam na média em relação à concorrência, porém uma parcela maior dos 

entrevistados considera-se acima da média (23,9%), contra apenas 9,2% que se 

consideram abaixo da média. Leite (2004), que investigou sobre medição de 

desempenho em 62 pequenos hotéis do nordeste brasileiro, identificou que 56,5% se 

consideram na média, 35,4% acima da média e 8,0% abaixo. Já a pesquisa de Miranda 

et al (2007), que investigou a demanda por serviços contábeis em 33 mercadinhos da 

região metropolitana do Recife, constatou que 78,8% se consideram na média, 

entretanto 12,2% se consideravam abaixo e 9,1% acima da média. 
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Complementando esta investigação quanto à percepção da atuação do 

empreendimento, ao serem questionados quanto aos planos de negócio para os 

próximos 5 anos 63,9% (78 MPE’s) afirmaram pretender expandir, enquanto de 11 

empresas (9%) desejam encerrar suas atividades. Mais uma vez percebe-se diferença 

entre as amostras (as empresas maceioenses, aparentemente, são mais otimistas), que 

deve ser decorrente do método de seleção da amostra. 

 
Tabela 21 - Plano Para Próximos 5 Anos 

Plano Para Próximos 5 Anos 
Cidade 

Recife Maceió Total 

 Pretendo Expandir Freqüência 14 64 78 

 Percentual  41,2% 72,7% 63,9% 

 Pretendo Manter Como Está Freqüência 16 17 33 

 Percentual  47,1% 19,3% 27,0% 

 Pretendo Sair Desse Negócio Freqüência 4 7 11 

 Percentual  11,8% 8,0% 9,0% 

 Total Freqüência 34 88 122 

 Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste Kruskall-Wallis (H) 11,099 

Nível de Significância 0,004 

 

Comparando-se estes resultados com a percepção que os respondentes têm do 

desempenho do negócio, frente à concorrência identificou-se que os respondentes que se 

consideram acima da média da concorrência pretendem expandir seus negócios, por 

outro lado 2 MPE’s que disseram estar abaixo da média pretender manter seu nível de 

atividades e 9 das que se equipararam aos concorrentes pretendem encerrar suas 

atividades (ver Tabela 22). 

 

 

Tabela 22 - Percepção do Desempenho vs. Plano Para Próximos 5 Anos 

Percepção do Desempenho 
Plano Para Próximos 5 Anos Total 

Pretendo 
Expandir 

Pretendo 
Manter 

Como Está 

Pretendo Sair 
Desse 

Negócio 
Pretendo 
Expandir 

Abaixo da Média 2 2 2 6 
Na Média 64 31 9 104 
Acima da Média 12 0 0 12 
Total 78 33 11 122 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 9,980 

Nível de Significância 0,007 
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Buscando identificar relações entre o nível de educação e / ou qualificação com 

os casos de sucesso, os respondentes foram solicitados a informar sua escolaridade dos 

respondentes. Pode-se ver que os respondentes possuem, preponderantemente, formação 

até o nível médio (56,6%) ou superior (38,5%). Destaca-se ainda a constatação que 

apenas um respondente qualificou-se em nível de especialização strictu sensu 

(mestrado). Já a pesquisa de Hussain, Millman e Matlay (2006) apresentou que 7,7% 

dos respondentes do Reino Unido e 11% dos da China têm até o ensino médio, quanto 

aos outros níveis de escolaridade com nível superior foram identificados 30,8% 

respondentes no Reino Unido e 89% na China, com pós-graduação 7,7% dos 

entrevistados no Reino Unido, ao passo que na China nenhum teve essa qualificação. 

 
 

Tabela 23 - Escolaridade 

Escolaridade 
Cidade 

Recife Maceió Total 

 Até Nível Médio Freqüência 24 45 69 

Percentual  70,6% 51,1% 56,6% 

Superior Freqüência 10 37 47 

Percentual  29,4% 42,0% 38,5% 

Especialização Freqüência 0 5 5 

Percentual  0% 5,7% 4,1% 

Mestrado Freqüência 0 1 1 

Percentual  0% 1,1% 0,8% 

Total Freqüência 34 88 122 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 4,934 

Nível de Significância 0,177 

 

Comparando-se as relações entre o nível de escolaridade dos respondentes com 

sua percepção sobre o desempenho da empresa, percebeu-se que mesmo não havendo 

relação estatisticamente significativa, os com maior escolaridade fazem uma análise 

mais positiva do seu negócio, ao comparar com seus concorrentes (ver Tabela 24). 
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Tabela 24 - Escolaridade vs. Percepção do Desempenho 

Desempenho vs. Concorrentes 
Escolaridade 

Até nível médio Superior ou mais Total 

 Abaixo da Média Freqüência 4 2 6 

Percentual  5,8% 3,8% 4,9% 

Na Média Freqüência 61 43 104 

Percentual  88,4% 81,1% 85,2% 

Acima da Média Freqüência 4 8 12 

Percentual  5,8% 15,1% 9,8% 

Total Freqüência 69 53 122 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 3,045 

Nível de Significância 0,218 

 

Da mesma forma, percebe-se que o nível de escolaridade dos respondentes tem 

impacto em sua visão de negócio, haja vista que 75,5% dos que possuem nível superior 

ou mais pretendem expandir seus negócios, ao tempo que 55,1% dos que tem até o nível 

médio fazem planos semelhantes. 

 
Tabela 25 - Planejamento do Negócio vs. Escolaridade 

Plano Para Próximos 5 Anos 
Escolaridade 

Até nível 
médio 

Superior ou 
mais Total 

 Pretendo Expandir Freqüência 38 40 78 

Percentual  55,1% 75,5% 63,9% 

Pretendo Manter 
Como Está 

Freqüência 23 10 33 

Percentual  33,3% 18,9% 27,0% 

Pretendo Sair 
Desse Negócio 

Freqüência 8 3 11 

Percentual  11,6% 5,7% 9,0% 

Total Freqüência 69 53 122 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 5,396 

Nível de Significância 0,067 

 

Além da escolaridade dos respondentes buscou-se identificar se houve algum 

treinamento sobre empreendedorismo antes do início dos negócios. Para essa análise 

focou-se exclusivamente os respondentes qualificados como sócios ou proprietários. 
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Verificou-se que 57 (64,8%) dos empresários não obtiveram nenhum treinamento sobre 

empreendedorismo antes do início dos negócios. Durante as entrevistas essa questão 

demonstrou que alguns empresários não possuem boa relação com o Sebrae. Percebe-se 

ainda que em Maceió, um percentual maior de respondentes (46%) afirmou ter realizado 

treinamento sobre empreendedorismo. 

 
Tabela 26 - Recebeu Treinamento Sobre Empreendedorismo? 

Recebeu Treinamento Sobre 
Empreendedorismo? 

Cidade 

Recife Maceió Total 

 Não Freqüência 21 36 57 

Percentual  77,8% 59,0% 64,8% 

Sim Freqüência 6 25 31 

Percentual  22,2% 41,0% 35,2% 

Total Freqüência 27 61 88 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Qui-quadrado Corrigido de Yates (X2) 5,163 

Nível de Significância 0,023 

 
Ao demonstrarem suas percepções quanto ao desempenho da organização, 

frente aos concorrentes, e comparando-se com o fato de ter recebido treinamento sobre 
empreendedorismo antes de iniciar seus negócios, percebeu-se que aqueles que 
posicionam-se acima da concorrência, em sua maioria, obtiveram o citado curso. 
Entretanto não há relação estatisticamente significativa entre as variáveis. 

 
Tabela 27 - Percepção do Desempenho vs. Treinamento Sobre Empreendedorismo? 

 
Desempenho vs. Concorrentes 

Recebeu Treinamento Sobre 
Empreendedorismo? 

 Não Sim Total 

 Abaixo da Média Freqüência 4 1 5 

Percentual  7,0% 3,2% 5,7% 

Na Média Freqüência 50 25 75 

Percentual  87,7% 80,6% 85,2% 

Acima da Média Freqüência 3 5 8 

Percentual  5,3% 16,1% 9,1% 

Total Freqüência 57 31 88 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 3,197 
Nível de Significância 0,202 

 

O fato de ter cursado treinamento sobre empreendedorismo, gera a expectativa 

que os empreendedores tenham melhor visão estratégica do seu negócio, versus os que 

não cursaram, desenvolvendo planos para os períodos seguintes. Na análise comparativa 
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destes dados, percebe-se que 80,9% dos que receberam tal treinamento pretendem 

expandir seus negócios nos próximos cinco anos, enquanto que 53,4% dos não cursaram 

fazem os mesmos planos. Já 4,3% dos que cursaram pretendem encerrar seus negócios, 

ao tempo em que 12,3% dos que não cursaram fazem a mesma afirmação (ver Tabela 

28). 

 
Tabela 28 - Planos Futuros vs. Treinamento Sobre Empreendedorismo 

 
Plano Para Próximos 5 Anos 

Recebeu Treinamento Sobre 
Empreendedorismo? 

 Não Sim Total 

 Pretendo Expandir Freqüência 29 26 55 

Percentual  50,9% 83,9% 62,5% 

Pretendo Manter Como Está Freqüência 19 3 22 

Percentual  33,3% 9,7% 25,0% 

Pretendo Sair Desse Negócio Freqüência 9 2 11 

Percentual  15,8% 6,5% 12,5% 

Total Freqüência 57 31 88 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 9,286 

Nível de Significância 0,010 

 

Ao ser questionado sobre qual quem é consultado para tomar decisões 

financeiras, um dos respondentes afirmou que no início das atividades consultava 

exclusivamente o contador, e quase foi à falência em decorrência dos maus serviços 

prestados. Como conseqüência, trocou de contador e a partir de então toma esse tipo de 

decisão sozinho. Analisando-se os empreendedores verificou-se que a Família é a 

principal fonte de consulta destes indivíduos, haja vista que 23 (25,6%) consultam 

exclusivamente ela e 16 (17,8%) consultam o Contador e a Família. 

Concomitantemente, 23 (25,6%) afirmaram tomar as decisões financeiras sozinho e 15 

(16,7%) consultam exclusivamente o contador. Percebe-se também que mesmo havendo 

31 respondentes que afirmaram ter recebido treinamento sobre empreendedorismo antes 

de iniciar os negócios (ver Tabela 26), nenhum consulta o Sebrae para auxílio para 

tomada de decisões financeiras (ver Tabela 29). Já na pesquisa de Hussain, Millman e 

Matlay (2006) 98,5% dos respondentes do Reino Unido e 78% dos chineses afirmaram 

consultar o contador. 
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Tabela 29 - Que Profissional Consulta Para Decisões Financeiras? 

Que Profissional Consulta Para Decisões 
Financeiras? 

Cidade 

Recife Maceió Total 

 Gerente do Banco Freqüência 2 2 4 

Percentual  5,9% 2,3% 3,3% 

Contador Freqüência 5 16 21 

Percentual  14,7% 18,2% 17,2% 

Consultor Freqüência 0 4 4 

Percentual  0,0% 4,5% 3,3% 

Família Freqüência 12 14 26 

Percentual  35,3% 15,9% 21,3% 

Administrador Freqüência 1 2 3 

Percentual  2,9% 2,3% 2,5% 

Outro Freqüência 0 3 3 

Percentual  0,0% 3,4% 2,5% 

Ninguém. Toma Decisões Sozinho Freqüência 12 15 27 

Percentual  35,3% 17,0% 22,1% 

Contador e Família Freqüência 1 19 20 

Percentual  2,9% 21,6% 16,4% 

Gerente do Banco e Contador Freqüência 1 13 14 

Percentual  2,9% 14,8% 11,5% 

Total Freqüência 34 88 122 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 19,941 

Nível de Significância 0,011 

 

Espera-se que empresários com mais experiência e treinamento consultem mais 

seus contadores na tomada de decisões financeiras, pois estes são agentes 

especializados, que dominam o conhecimento sobre a situação econômico-financeira 

das organizações. Assim, testou-se se os gestores de Micro e Pequenas empresas com 

treinamento sobre empreendedorismo consultam mais seus contadores para a tomada de 

decisão financeira, em relação aos demais gestores. Esta análise foi feita a partir dos 

dados da Tabela 29, onde todas as respostas que envolviam o contador foram 

renomeadas para “Contador” e as demais para “Outros”. Conforme pode ser visto na 

Tabela 30, dos 31 empresários que receberam algum treinamento sobre 

empreendedorismo 20 (64,5%) consultam contadores e dos 57 que não receberam 

treinamento, apenas 19 (33,3%) consultam o contador. O teste qui-quadrado confirma 
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que essa diferença de atitude entre os dois grupos é estatisticamente significativa. 

Assim, pode-se afirmar que o treinamento prévio sobre empreendedorismo contribui 

para que os empresários consultem seus contadores nas decisões financeiras, 

contribuindo para a aceitação da Hipótese 2. 

Tabela 30 - Que Profissional Consulta Para Decisões Financeiras? 

Quem Consulta Para Decisões Financeiras 
Recebeu Treinamento Sobre 

Empreendedorismo? 

Não Sim Total 

 Contador Freqüência 26 28 54 

Percentual  35,6% 59,6% 45,0% 

Outros Freqüência 47 19 66 

Percentual  64,4% 40,4% 55,0% 

Total Freqüência 73 47 120 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste Qui-quadrado Corrigido de Yates (X2) 5,698 

Teste Exato de Fisher 0,014 

Nível de Significância 0,017 

 

Questionados sobre a obtenção de recursos financeiros no início do negócio, 84 

(73,7%) respondentes afirmaram não ter sido necessário. Essa constatação vai ao 

encontro dos achados de Hussain, Millman e Matlay (2006) que demonstram que na 

China o percentual de empresários que iniciam os negócios, exclusivamente, com 

capital próprio é de 22,2% e de 14,3% na Inglaterra. Neste quesito 8 (6,6%) MPE’s 

optaram não responder. O questionamento quanto ao percentual que foi necessário 

financiar, ficou com sua análise prejudicada pela indisposição em revelar esses valores. 

No estudo de Hussain, Millman e Matlay (2006), 28% dos empresários britânicos 

confirmaram a utilização de recursos bancários e 57,7% dos familiares, já dos chineses 

7,7% utilizaram recursos bancários e 70,1% de familiares (ver Tabela 31). 

Tabela 31 - Necessidade de Obtenção de Recursos Financeiros Para Iniciar o Negócio 
Conseguiu Recursos Financeiros 

Para Iniciar os Negócios? 
Freqüência Percentual 

Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado 

Sim 30 24,6 26,3 26,3 
Não 84 68,9 73,7 100,0 
Total 114 93,4 100,0   
Não Respondeu 8 6,6     
Total 122 100,0     

 

Buscando-se compreender como os respondentes têm obtido recursos 
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financeiros, principalmente nos primeiros anos de vida da empresa, quando a taxa de 

mortalidade é maior (SEBRAE, 2007), questionou-se em quais momentos houve 

necessidade da obtenção de financiamento ou empréstimo. Nesta questão, 12 (9,8%) 

entrevistados optaram por não responder. Dos 110 que responderam, 31 (28,2%) 

afirmaram não ter adquirido financiamento em nenhum momento, 29 (26,4%) 

adquiriram após o segundo ano e 28 (25,5%) na abertura da empresa. Nessa análise a 

variável “Só até o 2º ano” não contempla financiamentos obtidos na abertura da 

empresa. 

 

Tabela 32 - Momento que Necessitou de Financiamento 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Nenhum 31 25,4 28,2 28,2 
Só na abertura da Empresa 28 23,0 25,5 53,5 
Só até o 2º Ano 13 10,7 11,8 65,3 
Só após o 2º Ano 29 23,8 26,4 91,7 
Abertura e Até o 2º Ano 2 1,6 1,8 93,5 
Abertura, Antes e Após 2º Ano 7 5,7 6,5 100,0 
Total 110 90,2 100,0   
Não Respondeu 12 9,8     
Total 122 100,0     

 
De forma a entender a necessidade de captação de recursos pelas empresas 

estudadas, comparou-se as respostas sobre obtenção de recursos financeiros para iniciar 

os negócios com os dados da Tabela 30. Percebe-se que dos 28 respondentes que 

afirmaram ter necessitado de financiamento no início das atividades das empresas, 14 

(50%) necessitaram em algum outro momento, seja antes ou após o segundo ano de vida 

da empresa.  

Tabela 33 - Momento de Financiamento vs. Obtenção no Início do Negócio 

Momento que Necessitou de 
Financiamento  

  

Obtenção de Recursos 
Financeiros Para Iniciar 

o Negócio Total* 

Sim Não 
Abertura da Empresa 9 19 28 
 Até o 2º Ano 2 10 12 
 Após o 2º Ano 8 18 26 
 Nenhum 5 26 31 
 Abertura e Até o 2º Ano 2 0 2 
 Abertura, Antes e Após 2º Ano 2 4 6 
Total 28 77 105 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 8,581 
Nível de Significância 0,127 

* Nota: Foram considerados nesta análise apenas os entrevistados que responderam às duas questões. 
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A forma como a Contabilidade vai ser percebida para a obtenção de 

financiamento pode ser vista, também, através da demanda por auxílio profissional. 

Quando perguntados se o contador havia auxiliado na obtenção do financiamento 

apenas 32% dos respondentes (36 de 112 respostas válidas) afirmaram que o contador 

auxiliou na obtenção do financiamento, contra 52,7% que afirmaram que não foram 

auxiliados pelo contador. Dos participantes da pesquisa, 15% nunca pediram 

financiamento. (ver Tabela 34). 

 

Tabela 34 - Contador Auxiliou na Obtenção do Financiamento 
Recebeu Auxílio do 

Contador? Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Não 59 48,4 52,7 52,7 
Sim 36 29,5 32,1 84,8 
Nunca Pediu Financiamento 17 13,9 15,2 100,0 
Total 112 91,8 100,0   
Não Respondeu 10 8,2     
Total 122 100,0     

 

A comparação entre quem é consultado para decisões financeiras e se o 

contador auxiliou na obtenção de financiamento evidencia a relação estatística das 

variáveis. Por outro lado percebe-se a existência de demanda de serviços para os 16 

contadores que são consultados, porém não auxiliaram para obtenção de financiamento. 

 

Tabela 35 - Auxílio do Contador vs. Quem Consulta 

Contador Auxiliou no Financiamento? 
Quem Consulta Para Decisões 

Financeiras 

Contador Outros Total* 

 Não Freqüência 23 53 76 

Percentual  46,0% 85,5% 67,9% 

Sim Freqüência 27 9 36 

Percentual  54,0% 14,5% 32,1% 

Total Freqüência 50 62 112 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste Qui-quadrado Corrigido de Yates 18,015 
Teste Exato de Fisher 0,000 
Nível de Significância 0,000 

* Nota: Foram considerados nesta análise apenas os entrevistados que responderam às duas questões. 
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Com referência à exigência por informações mais complexas para conceder o 

financiamento, nota-se que os bancos são os maiores demandantes de informações, o 

que já era esperado pela relação histórica entre estas instituições, e pelo nível de 

controle que o próprio Banco Central exerce sobre eles. Dos que responderam essa 

questão (117 respondentes), 51% (62 respondentes) apontaram os bancos como os 

principais demandantes de informação contábil mais complexa, sendo que 34 (29,1%) 

apontaram os Bancos Estatais e 28 (23,9%) os Privados. 

 

Tabela 36 - Exigência por Informação Contábil mais Complexa 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Bancos Privados 28 23,0 23,9 23,9 
Bancos Estatais 34 27,9 29,1 53,0 
Factorings 3 2,5 2,6 55,6 
Não sei, pois não uso 
financiamento 46 37,7 39,3 94,9 

Bancos Estatais e Privados 3 2,5 2,6 97,4 
Não sei, mas uso financiamento. 3 2,5 2,6 100,0 
 Total 117 95,9 100,0   
 Não Respondeu 5 4,1     
Total 122 100,0     

 

Uma das principais técnicas utilizadas por empresários para obtenção de 

crédito é o relacionamento pessoal (UCHIDA, UDELL, YAMORI, 2006; BERGER, 

UDELL, 2006). Dentre os respondentes que responderam a questão sobre utilização do 

relacionamento pessoal para obter financiamento, 76% deles (88) afirmaram nunca 

terem recorrido a essa prática.  

 

Tabela 37 - Utilizou Relacionamento Pessoal para Obter Financiamento? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Não 88 72,1 75,9 75,9 
Sim 27 22,1 23,3 99,1 
Nunca Utilizei Financiamento 1 ,8 ,9 100,0 
Total 116 95,1 100,0   
Não Respondeu 6 4,9     
Total 122 100,0     
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Mesmo eliminando os respondentes que responderam, em outra questão, nunca 

terem necessitado de financiamento, o percentual dos que não utilizaram 

relacionamento pessoal para obter financiamento é alto (quase 70%). Esse percentual é 

bastante semelhante nas duas cidades em que a pesquisa foi conduzida (Recife e 

Maceió), conforme pode ser visto na Tabela 38. Provavelmente essa é uma 

característica dos empresários brasileiros. A pesquisa de Hussain, Millman e Matlay 

(2006) mostrou que no Reino Unido todos os entrevistados utilizam relacionamento 

pessoal, nas atividades diárias de seus negócios ou para empréstimos, sendo que deste 

total 71,4% afirmaram ter excelente relação com as instituições financeiras onde 

mantêm negócios, já na amostra chinesa 55,3% dos respondentes optaram não envolver-

se com bancos. 

 
Tabela 38 - Utilização de Relacionamento Pessoal vs. Cidade 

Utilizou Relacionamento Pessoal para 
Obter Financiamento? 

Cidade 

Recife Maceió Total 

 Não Freqüência 13 41 54 

Percentual  68,4% 69,5% 69,2% 

Sim Freqüência 6 18 24 

Percentual  31,6% 30,5% 30,8% 

Total Freqüência 19 59 78 

Percentual  100,0% 100,0% 100,0% 

Teste Qui-quadrado Corrigido de Yates 0,000 
Teste Exato de Fisher 1,000 
Nível de Significância 1,000 

 
 

 
Em média, dos financiamentos obtidos, 31,4% foi através de relacionamento 

pessoal. A mediana e a moda são de 30, o que está próximo da média. O valor máximo 

obtido através desta técnica foi de 100%. Dos que afirmaram ter utilizado o 

relacionamento pessoal para obter recursos financeiros, e informaram qual percentual, 9 

(33,3%) obtiveram entre 21% e 40% dos seus financiamentos por este método. Seis 

MPE’s que confessaram sua utilização não informaram o percentual obtido (ver Tabela 

39). 
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Tabela 39 - Porcentagem Obtida por Relacionamento Pessoal 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Até 20% 8 29,6 38,1 38,1 
De 21% à 40% 9 33,3 42,9 81,0 
41% ou mais 4 14,8 19,0 100,0 
Total 21 77,8 100,0   
Não Respondeu 6 22,2     
Total 27 100,0     

Média 31,43 
Mediana 30,00 
Moda 30 
Desvio Padrão 24,246 
Variância 587,857 
Mínimo 0 
Máximo 100 

 

Perguntando se teve algum empréstimo bancário rejeitado, 18 (15,4%) dos 

respondentes afirmaram já ter tido essa experiência. Um dos respondentes afirmou não 

ter solicitado o crédito devido ao volume de burocracia encontrado. 

 

Tabela 40 - Solicitação de Financiamento Rejeitado 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Não 81 66,4 69,2 69,2 
Sim 18 14,8 15,4 84,6 
Nunca Tentou 17 13,9 14,5 99,1 
Desistiu Devido à Burocracia 1 ,8 ,9 100,0 
Total 117 95,9 100,0   
Não Respondeu 5 4,1     
Total 122 100,0     

 

Desconsiderando-se os respondentes que responderam nunca terem necessitado 

de financiamento, verifica-se que à medida que a empresa vai se desenvolvendo, a 

recusa por financiamento vai reduzindo. Veja-se, na Tabela 41, que na abertura da 

empresa, 29% tiveram solicitação de financiamento rejeitada, até o segundo ano esse 

percentual era de 15% e após o 2º. ano ele reduziu para 14%. Deve-se reconhecer que o 

número de respostas não permite uma análise conclusiva, mas já são indicativos de uma 

tendência, que pode ser confirmada em pesquisas futuras, com amostras mais robustas. 

 



68 

 
Tabela 41 - Momento que Necessitou de Financiamento vs. Solicitação de 

Financiamento Rejeitado 

Momento que Necessitou de 
Financiamento 

Solicitação de Financiamento Rejeitado 

Não Sim Nunca Tentou Total 

 Abertura da 
Empresa 

Freqüência 19 8 1 28 

Percentual  67,9% 28,6% 3,6% 100,0% 

Até o 2º Ano Freqüência 11 2 0 13 

Percentual  84,6% 15,4% 0% 100,0% 

Após o 2º Ano Freqüência 23 4 2 29 

Percentual  79,3% 13,8% 6,9% 100,0% 

Abertura e Até o 
2º Ano 

Freqüência 1 1 0 2 

Percentual  50,0% 50,0% 0% 100,0% 

Abertura, Antes e 
Após 2º Ano 

Freqüência 5 2 0 7 

Percentual  71,4% 28,6% 0% 100,0% 

Total Freqüência 59 17 3 79 

Percentual  74,7% 21,5% 3,8% 100,0% 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 13,626 
Nível de Significância 0,003 

 

Considerando-se apenas as respostas “sim” e “não” às questões sobre rejeição 

de solicitação de financiamento com as respostas “sim” e “não” relativas à participação 

do contador na obtenção do financiamento, verifica-se que não há relação 

estatisticamente significativa entre essas variáveis logo os percentuais, em relação ao 

contador auxiliar, são iguais para os dois grupos (80/20), como pode ser visto na Tabela 

42. Esta constatação contribui para a aceitação da Hipótese 1. 

 
Tabela 42 - Rejeição do Financiamento vs. Auxílio do 

Contador 

Contador Auxiliou na Obtenção do 
Financiamento 

Solicitação de Financiamento 
Rejeitado 

Não Sim Total 

 Não Freqüência 40 10 50 

Percentual  80,0% 20,0% 100,0% 

Sim Freqüência 27 7 34 

Percentual  79,4% 20,6% 100,0% 

Total Freqüência 67 17 84 

Percentual  79,8% 20,2% 100,0% 

Teste Qui-quadrado Corrigido de Yates 0,000 
Teste Exato de Fisher 1,000 
Nível de Significância 1,000 
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Miranda et al (2007) afirmam que, à medida que a empresa evolui, espera-se 

que suas operações e estrutura se tornem mais complexas, o que pode levá-las a tentar 

captar recursos no mercado. Entretanto, a amostra estudada, não confirma essa 

assertiva, uma vez que não há relação estatisticamente significativa entre a utilização de 

financiamentos e o tempo de existência da MPE (ver Tabela 43). Para esta análise 

utilizou-se a questão sobre em que momento foi necessário financiamento, de forma que 

se o respondente indicou em algum momento a utilização de financiamento sua resposta 

fosse “sim” e o contrário “não”. 

 

Tabela 43 - Utilizou Financiamento vs. Faixa Etária da Empresa 

 
Faixa Etária da Empresa 

Total* Até 4 
anos De 5 a 9 

10 anos 
ou mais 

Utilizou Financiamento 
Não 3 10 17 30 
Sim 14 16 48 78 

Total 17 26 65 108 

Teste U de Mann-Whitney 1159,000 
Z -0,086 
Nível de significância 0,931 

* Nota: Considerou-se apenas empresas que tentaram financiamento. 
 

A burocracia das instituições financeiras, ou experiências anteriores ruins, são 

exemplos de fatores que podem desestimular o gestor na decisão do solicitar 

financiamento. Ao serem questionados sobre não terem solicitado o crédito, por 

imaginar que seria rejeitado, 16 (15,51%) afirmaram que não o solicitaram ao iniciar o 

negócio e 12 (11,2%) não o fizeram ao ampliar a empresa. Essa constatação concorda 

com Miranda et al (2007) ao evidenciar que ao ampliar o negócio os gestores superam 

seu pessimismo. 

Tabela 44 - Não Solicitou Financiamento Por Imaginar que Seria Rejeitado 
(Continua) 

Início do Negócio 
Freqüência Percentual 

Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado 

Não 72 59,0 67,9 67,9 
Sim 16 13,1 15,1 83,0 
Nunca Precisou 17 13,9 16,0 99,1 
Nunca Pensou 1 ,8 ,9 100,0 
Total 106 86,9 100,0   
Não Respondeu 16 13,1     
Total 122 100,0     
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   (Conclusão) 

Ao Ampliar o Negócio 
Freqüência Percentual 

Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado 

Não 77 63,1 72,0 72,0 
Sim 12 9,8 11,2 83,2 
Nunca Precisou 16 13,1 15,0 98,1 
Nunca Pensou 2 1,6 1,9 100,0 
Total 107 87,7 100,0   
Não Respondeu 15 12,3     
Total 122 100,0     

 

Os entrevistados foram questionados quanto sua percepção sobre o crescimento 

da empresa nos últimos dois e cinco anos e para os próximos dois e cinco anos. Essa 

questão teve como objetivo avaliar se a contabilidade servia apenas para dar 

informações sobre o passado (o que aconteceu nos últimos anos) ou se ela servia para 

dar informações sobre o futuro (estimativas para os próximos anos). Para mais da 

metade dos respondentes (58%) as demonstrações contábeis tanto servem para dar 

informações sobre o passado, quanto para fundamentar as estimativas para os próximos 

anos. Já 17% dos respondentes acreditam que elas só servem para dar informações sobre 

o passado. Para um número expressivo de respondentes (24%) as demonstrações 

contábeis não servem nem para uma coisa (conhecer o passado), nem para outra 

(estimar o futuro), conforme pode ser visto na Tabela 45. 

 

Tabela 45 - As demonstrações contábeis são bases seguras para dar informações sobre 
o passado e fundamentar suas estimativas para o futuro? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Apenas para conhecer o passado 20 16,4 16,8 40,3 
Para conhecer o passado e 
estimar o futuro 

69 56,6 58,0 98,3 

Não serve para nenhum dos dois 
(passado ou futuro) 

28 23,0 23,5 23,5 

 Não Soube Responder 2 1,6 1,7 100,0 
Total 119 97,5 100,0   
Não Respondeu 3 2,5     
Total 122 100,0     

 

Quando questionados sobre nível de endividamento das MPE’s, dos 122 

gestores entrevistados, a maioria dos respondentes (66%) considera que o nível de 

endividamento está satisfatório, enquanto que para 19% o nível não está satisfatório. 

Contrariando as expectativas, 15% dos respondentes afirmaram não ter dívidas, nem 
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mesmo com fornecedores. 

 

Tabela 46 - O Nível de Endividamento Está Satisfatório? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Não 23 18,9 18,9 
Sim 81 66,4 85,2 
Não Tenho Dívidas 18 14,8 100,0 
Total 122 100,0   

 

Das 104 MPE’s que afirmaram ter dívidas (ver Tabela 46) verificou-se que a 

média do endividamento é 35% (ver Tabela 47), já a moda e a mediana do 

endividamento coincidem no nível de 40%. O menor percentual de endividamento é 3% 

e o maior 100%. Um elevado número de respondentes (64,4%) não respondeu a essa 

questão. 

 

Tabela 47 - Nível de Endividamento 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Até 25% 14 13,5 37,8 37,8 
De 26% à 50% 17 16,3 45,9 83,8 
De 51% à 75% 5 4,8 13,5 97,3 
76% ou mais 1 1,0 2,7 100,0 
Total 37 35,6 100,0   
Não Respondeu 67 64,4     
Total 104 100,0     

Média 35,16 
Mediana 40,00 
Moda 40 
Desvio Padrão 21,100 
Variância 445,195 
Mínimo 3 
Máximo 100 

 

Considerando-se apenas os 37 respondentes que informaram seu nível de 

endividamento, comparou-se a satisfação do respondente com o nível de endividamento 

com o nível efetivo de endividamento. Não há relação estatisticamente significante entre 

essas duas variáveis, indicando inconsistência nas respostas obtidas.  
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Tabela 48 - Percepção de Endividamento vs. Nível de Endividamento 

 
Nível de Endividamento 

Total 

Até 25% 
De 26% à 

50% 
De 51% à 

75% 
76% ou 

mais 

O Nível de Endividamento 
Está Satisfatório? 

Não 2 7 2 1 12 
Sim 12 10 3 0 25 

Total 14 17 5 1 37 

Teste de Kruskall-Wallis (H) 13,448 
Nível de Significância 0,337 

 

Ao serem questionados sobre a possibilidade de reduzir seus investimentos 

próprios e aumentar os empréstimos, dos 90 respondentes que se qualificaram como 

sócios ou proprietários 49 (57%) nem consideraram a hipótese, 28 (32,6%) 

consideraram, mas não tentaram e apenas 3 (3,5%) conseguiram fazer tal redução. A 

aversão à possibilidade de perder o controle da empresa pode ser uma das causas para 

tal comportamento. 

 

Tabela 49 - Reduziu Investimento Próprio e Aumentou Empréstimos? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Não 49 54,4 57,0 57,0 
Considerei, mas não tentei 28 31,1 32,6 89,5 
Gostaria, mas não consegui 
encontrar apoio dos bancos 

6 6,7 7,0 96,5 

Tentei e consegui 3 3,3 3,5 100,0 
Total 86 95,6 100,0   
Não Respondeu 4 4,4     
Total 90 100,0     

 

Outra forma de tentar obter recursos financeiros seria a busca por incentivos 

fiscais. As leis que tratam da questão tributária nas MPE’s têm sofrido diversas 

alterações (como foi visto na Revisão da Literatura), demonstrando as tentativas do 

governo de auxiliar estas entidades a enfrentar momentos adversos e, assim, prolongar 

sua sobrevivência. Perguntou-se aos entrevistados se eles já haviam considerado 

reestruturar suas finanças para conseguir tal benefício. Dos 122 respondentes, 12 

(10,2%) já conseguiram, mostrando maior interesse por esta fonte, em detrimento dos 

empréstimos bancários, 50 (42,4%) pensam sobre o assunto, mas ainda não tentaram e 

55 (46,6%) não tentaram.  
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Tabela 50 - Tentou Reestruturar as Finanças para Obter Incentivos Fiscais? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Não 55 45,1 46,6 46,6 
Considerei, mas não tentei 50 41,0 42,4 89,0 
Gostaria, mas não consegui 
encontrar apoio dos bancos 

1 ,8 ,8 89,8 

Tentei e consegui 12 9,8 10,2 100,0 
Total 118 96,7 100,0   
Não Respondeu 4 3,3     
Total 122 100,0     

 

Ao perguntar sobre qual a parcela de garantia, sobre o valor total do 

financiamento, foi exigida, dos 122 respondentes, 35 (28,7%) afirmaram nunca ter 

pedido empréstimo, logo foram excluídos da análise, 9 (7,4%) não responderam e 

também não compuseram parte da amostra analisada. Dos 78 respondentes restantes, 65 

(83,3%) indicaram ter fornecido valor inferior a 50% do total do crédito solicitado. 

 

Tabela 51 - Fornecimento de Garantias Para Obtenção do Financiamento 

 Freqüência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Menor que 25% ou nenhum 51 65,4 65,4 
Entre 25 e 49% do valor do empréstimo 14 17,9 83,3 
50% do valor do empréstimo ou mais 6 7,7 91,0 
O mesmo valor do empréstimo 7 9,0 100,0 
Total 78 100,0   

 

Questionados sobre a utilização de informação contábil para tomar decisões 

sobre empréstimos ou financiamentos, 55 (53,9%) dos respondentes afirmaram utilizá-

la e 20 (16,4%) preferiram não responder. Essa evidência corrobora a rejeição da 

Hipótese 1. 

Tabela 52 - Usa Informação Contábil Para Decidir Investimento e 
Empréstimo? 

  Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Não 47 38,5 46,1 46,1 
Sim 55 45,1 53,9 100,0 
Total 102 83,6 100,0   
Não Respondeu 20 16,4     
Total 122 100,0     
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Comparando-se as respostas, dos entrevistados que afirmaram ter utilizado 

financiamento, quanto ao fato do contador ter auxiliado neste processo e se o próprio 

gestor utiliza a informação contábil para decidir sobre investimento e financiamento, 

verificou-se que há relação estatisticamente significativa entre estes grupos, vê-se que 

dos 48 que dizem utilizar informação contábil 31 (64,6%) o fazem consultando o 

contador, 17 (35,4%) fazem sem auxílio deste profissional. 

 

Tabela 53 - Auxílio do Contador vs. Utilização da Informação Contábil 

Contador Auxiliou na Obtenção do 
Financiamento 

Usa Informação Contábil 
Para Decidir Investimento e 

Empréstimo? Total 

Não Sim 

 
Não 35 17 52 

Sim 2 31 33 

Total 37 48 85 

Teste Qui-Quadrado Corrigido de Yates  28,367 
Teste Exato de Fisher 0,000 
Nível de Significância 0,000 

 
Entretanto para verificar o grau de confiança destes gestores no profissional 

contábil, questionou-se a possibilidade deles fornecerem as informações reais de seus 

empreendimentos, caso os relatórios produzidos por ele auxiliasse em o acesso ao 

crédito bancário. Um dos entrevistados fez o seguinte comentário: “o empresário tem 

que ter confiança em seu contador para poder enviar-lhe todas as informações da 

empresa e juntos definirem o que vai ser declarado ou não”. Para este respondente que  

“confia” no contador, a percepção é que o contador é um profissional sem ética. Dos 

122 respondentes 74% afirmaram que abririam suas informações se isso os auxiliasse a 

acessar crédito e 25% não abririam as informações da empresa para o contador, mesmo 

que isso significasse uma maior possibilidade de obter o crédito desejado. 

 

Tabela 54 - Abriria as informações se auxiliassem para acesso ao crédito? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Não 30 24,6 25,2 25,2 
Sim 88 72,1 73,9 99,2 
Já faz por obrigação 1 ,8 ,8 100,0 
Total 119 97,5 100,0   
Não Respondeu 3 2,5     
Total 122 100,0     
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Quando questionados sobre qual informação é mais eficaz para obtenção de 

empréstimo junto a bancos, a maioria (32%) indicou que o histórico de crédito da 

empresa; 11 (9,3%) indicam a informação contábil, 18 (15,3%) afirmam que o método 

mais eficaz é a informação contábil, juntamente com o histórico de crédito da empresa e 

12 (10,2%) percebem a necessidade das quatro (informação contábil, relacionamento 

pessoal, histórico de crédito pessoal e da empresa). Através desta análise pode-se 

perceber que os respondentes vêem a contabilidade como útil, mas não como a mais 

importante. 

Tabela 55 - Informação Mais Eficaz Para Obtenção de Financiamento? 

Tipo de Informação 
Freqüência Percentual 

Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado 

Histórico de Crédito da Empresa 38 31,1 32,2 32,2 
Informação Contábil e Histórico da 
Empresa 18 14,8 15,3 47,5 
Relacionamento com o Gerente do 
Banco 17 13,9 14,4 61,9 
As quatro 12 9,8 10,2 72,1 
Informação Contábil 11 9 9,3 81,4 
Relacionamento, Histórico Pessoal e da 
Empresa 9 7,4 7,6 89 
Não Soube Responder 5 4,1 4,2 93,2 
Relacionamento e Histórico da Empresa 4 3,3 3,4 96,6 
Histórico Pessoal de Crédito 3 2,5 2,5 99,1 
Outros 1 0,8 0,8 100 
Total 118 96,7 100   
Não Respondeu 4 3,3     
Total 122 100,0   

 

Quando questionados sobre pré-requisitos do empresário para que a empresa 

tenha sucesso, dos 122 respondentes, 79%) concordam fortemente que deve ter 

habilidade de gestão financeira e 50% concordam fortemente que deve este ter 

experiência anterior em gerenciar negócios. Do total, 113, 93% concordam que a 

habilidade de gestão financeira é basilar para o êxito empresarial, enquanto que 81% 

também relacionam o sucesso empresarial com experiências anteriores na gestão de 

empresas. 

Considerando que as MPE’s são, em sua maioria, empreendimentos familiares, 

questionou-se quanto à necessidade de auxílio de amigos ou de familiares. Percebe-se 
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que o contato com a família ainda se destaca, na percepção dos respondentes. Do total 

da amostra, 71 (58,2%) concordam que o suporte familiar contribui para o sucesso da 

organização, enquanto que 28 (22,9%) afirmam ser necessária a ajuda de amigos. 

Investigou-se ainda, a percepção dos empresários quanto ao suporte financeiro 

externo à suas empresas. Nota-se que apesar de uma maior quantidade de respondentes 

terem afirmado que conseguiram incentivos fiscais, ainda existe a percepção que os 

bancos têm maior contribuição no sucesso empresarial do que o governo, mesmo 

considerando que para o segundo caso, as empresas são oneradas através de juros. Do 

total de respondentes 48 (39,3%) concordam que o governo tem contribuição relevante 

para a sobrevivência da empresa, enquanto que 85 (69,7%) destacam as instituições 

financeiras (ver Tabela 56). 

Tabela 56 - Pré - Requisitos Necessários Para o Empresário 

Item 
Discordo 

fortemente 
Discordo 

pouco 
Concordo 

pouco 
Concordo 
fortemente 

Total 

Habilidade de Gestão Financeira 2 7 17 96 122 
Experiência Anterior 5 16 40 60 121 
Suporte Familiar 29 20 25 46 120 
Suporte de Amigos 63 29 17 11 120 
Suporte do Governo 52 20 24 24 120 
Suporte de Instituições Financeiras 23 11 35 50 119 

 

A análise da percepção quanto às fontes de recursos financeiros para o início 

dos negócios contemplou apenas os respondentes qualificados como sócios ou 

proprietários. Do total de empresários, 86 (95,6%) consideram que as finanças pessoais 

são os recursos de maior relevância para iniciar um empreendimento, 65 (73%) 

elencaram propriedades como fontes importantes de recursos e 56 (62,9%) seus recursos 

bancários. Por outro lado 80 (89,9%) afirmam que recursos de amigos não foram fontes 

de recursos financeiros relevantes para iniciar seus negócios (ver Tabela 57).  

Tabela 57 - Relevância das Fontes de Recurso no Início do Negócio 

Fonte  
Pouco 

Importante Importante Total* 
Média das 
respostas 

Finanças Pessoais 4 86 90 3,52 

Finanças Familiares 47 43 90 2,24 

Finanças de Amigos  80 8 88 1,35 

Recursos Bancários 33 56 89 3,01 

Propriedades 24 65 89 2,98 

* Nota: 02 empresários não responderam quanto à Finanças de Amigos e 01 
deixou de responder quanto à Recursos Bancários e Propriedades. 
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Quando questionados sobre a importância de ter bom relacionamento com o 

gerente do banco, dos 117 que responderam a questão, 90 (77%) afirmam ser 

importante ou muito importante (ver Tabela 58). 

 

Tabela 58 - Qual Importância de ter Bom Relacionamento com Gerente do Banco? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Nenhuma 14 11,5 12,0 12,0 
Pouca 13 10,7 11,1 23,1 
Importante 22 18,0 18,8  41,9 
Muito Importante 68 55,7 58,1 100,0 
Total 117 95,9 100,0   
Não Respondeu 5 4,1     
Total 122 100,0     

 

A análise comparativa entre a resposta daqueles que afirmaram ter utilizado 

relacionamento pessoal para obtenção de crédito, com as respostas da tabela anterior 

(para análise colocou-se em um mesmo grupo as respostas semelhantes, de forma a ter-

se apenas dois grupos: os que consideram “pouco importante” e os que consideram 

importante ter um bom relacionamento com o gerente do banco) não teve relação 

estatisticamente significativa. Entretanto demonstra que mesmo sem ter, abertamente, 

afirmado utilizar-se desta técnica para obtenção de financiamento, os respondentes 

entendem que o gerente de sua conta é uma pessoa chave para seu negócio. 

 

Tabela 59 - Utilizou vs. Percepção de Relacionamento Pessoal 

Utilizou Relacionamento Pessoal para 
Obter Financiamento? 

Relacionamento com 
Gerente 

Total 
Pouco 

Importante Importante 

 

 
Não 20 64 84 

Sim 4 23 27 

Total 24 87 111 

Teste Qui-quadrado Corrigido de Yates 0,517 
Teste Exato de Fisher 0,425 
Nível de Significância  0,472 

 

Partindo dessa constatação, buscou-se analisar como os gestores percebem a 

importância do gerente do banco entender suas necessidades. Nota-se que 81% (94 
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respondentes) dizem ser importante este entendimento. Esta questão não foi respondida 

por 6 dos 122 entrevistados (ver Tabela 60). Mesmo havendo, em diversos casos, uma 

comunicação aberta entre o empresário e o gerente do banco, nem sempre as 

necessidades daquele são atendidas, desta forma, ao serem questionados sobre a 

importância do banco apoiar seu negócio 94 (79,7%), dos entrevistados que 

responderam a esta pergunta, afirmaram que é relevante receber tal apoio. 

Quanto ao mérito das instituições financeiras não exigirem garantias para a 

concessão do crédito houve certo equilíbrio nas respostas obtidas, 59 (51,3%) das 

respostas válidas apontam para a irrelevância desta variável, enquanto que 56 (48,7%) 

afirmam o contrário. Por outro lado, ao questionar a importância de se exigir garantias, 

diversos entrevistados fizeram o mesmo comentário: “É importante para o banco, não 

para mim”. Entretanto nenhum comentou o fato de que a oferta de garantias pode 

funcionar como um fator redutor do custo de captação destes recursos. Das 116 

respostas válidas 66 (56,9%) indicou irrelevância na exigência de garantias, ao passo 

que 50 (43,1%) o contrário (ver Tabela 60). 

Quanto à exigência de demonstrações contábeis pelas instituições financeiras, 

os respondentes demonstraram perceber que a análise destes relatórios pode ser útil para 

ambas as partes, pois 86 (73,5%) afirmaram haver relevância neste tipo de solicitação, 

outros 19 (16,2%) acreditam não haver nenhuma importância, por outro lado.  

 

Tabela 60 - Importância das Variáveis Para os Negócios 

Item avaliado Nenhuma Pouca Importante 
Muito 

Importante Total 

Gerente Entender as 
Necessidades 

14 8 23 71 122 

Banco Apoiar o Negócio 15 9 24 70 118 
Banco Não Exigir Garantias 32 27 18 38 115 
Banco Exigir Garantias 43 23 22 28 116 
Banco Exigir Demonstrações 
Contábeis 

19 12 31 55 117 

 

Considerando-se que o gerente do banco entende as necessidades dos seus 

clientes, espera-se que o banco apóie o negócio. Logo para comparar estas variáveis as 

respostas foram resumidas de modo que as duas primeiras colunas foram classificadas 

como “Pouco Importante” e as demais como “Importante”. O teste estatístico confirma 

a relação entre as variáveis (ver Tabela 61).  
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Tabela 61 - Apoio do Banco vs. Gerente entender as necessidades 

Gerente entender as necessidades 
Banco apoiar o negócio 

Total Pouco 
importante 

Importante 

 
Pouco importante 15 7 22 
Importante 9 85 94 

Total 24 92 116 

Teste U de Mann-Whitney  498,000 
Z -6,082 
Nível de significância 0,000 

 

Para realizar a análise a seguir, foram utilizadas as respostas da Tabela 55. De 

lá foram filtradas os respondentes que afirmaram não saber qual informação é mais 

relevante, bem como os que se omitiram. Após essa filtragem, todas as respostas que 

faziam alusão à informação contábil foram redefinidas como uma nova variável 

denominada “Informação Contábil”, e as demais foram denominadas “Outros”. A seguir 

foram agrupadas as respostas da Tabela 60, referentes às demonstrações contábeis em 

duas novas variáveis: “Pouco Importante” e “Importante”. Estes ajustes foram 

realizados a fim de se montar um tabela 2 x 2 mais fácil de ser lida. O teste comprovou 

a existência de relação estatisticamente significativa entre as variáveis (ver Tabela 62). 

 

Tabela 62 - Exigência de demonstrações contábeis vs. Informação Útil 

Banco exigir demonstrações 
contábeis 

Informação Útil 
Total Informação 

Contábil Outros 
  

Pouco Importante 
6 21 27 

  Importante 33 49 82 

Total 39 70 109 

Teste de Kruskal Wallis (H) 13,077 
Nível de significância 0,004 

 

Ao perguntar quão útil ou importante para os negócios é o gerente do banco, 31 

(26,1%) diz não ter importância alguma, por outro lado, 45 (37,8%) afirmam ser de 

grande importância, fatos esse que contrasta com o exposto na Tabela 60, referente ao 

gerente entender as necessidades da empresa. 
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Tabela 63 - Qual Importância do Gerente do Banco para o Negócio? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Nenhuma 31 25,4 26,1 26,1 
Pouca 22 18,0 18,5 44,5 
Importante 21 17,2 17,6 62,2 
Muito Importante 45 36,9 37,8 100,0 
Total 119 97,5 100,0   
Não Respondeu 3 2,5     
Total 122 100,0     

 

Compararam-se os dados da Tabela 39, onde foi respondido se o respondente 

já teve algum empréstimo bancário rejeitado, com os da Tabela 63. A análise provou 

não haver relação estatisticamente significativa, entretanto dos 17 respondentes que 

tiveram solicitação de financiamento rejeitada, 6 (35,3%) não consideram o gerente do 

banco uma pessoa importante para seus negócios, enquanto que dos 79 que não tiveram 

essa rejeição, 45 (56,9%) o consideram útil para a empresa. 

 

Tabela 64 - Financiamento Rejeitado vs. Relação com Gerente do Banco 

 
Gerente do Banco 

Total Pouco 
Importante Importante 

Solicitação de 
Financiamento Rejeitado 

Não 
34 45 79 

  Sim 6 11 17 
Total 40 56 96 

Teste Qui-quadrado de Pearson (X2)  
  

0,345 
Nível de Significância 0,557 

 

Ao compararem-se os dados da Tabela 37, que obteve informações sobre a 

utilização de relacionamento pessoal para obter crédito bancário, com a forma com que 

os respondentes entendem a importância do gerente do banco para seus negócios, 

verificou-se que também não há relação estatisticamente significativa entre estas 

variáveis. Logo o fato de ter utilizado relacionamento pessoal para obtenção de 

financiamento não significa que o gestor considera o gerente do banco útil para seu 

empreendimento. 
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Tabela 65 - Utilizou Relacionamento Pessoal vs. Relação com Gerente do Banco 

 
Gerente do Banco 

Total Pouco 
Importante Importante 

Utilizou Relacionamento 
Pessoal para Obter 
Financiamento? 

 
Não 36 50 86 

  Sim 11 16 27 

Total 47 66 113 

   0,011 
   0.918 

 

Quando questionados sobre a importância, ou utilidade, do contador para seus 

negócios, dos 122 gestores que participaram da pesquisa 104 (85,3%) o consideram 

importante de alguma forma, já 8 (6,6%) respondentes não percebem nenhuma utilidade 

deste profissional para seus negócios. 

Tabela 66 - Qual Importância do Contador para o Negócio? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Nenhuma 8 6,6 6,6 
Pouca 10 8,2 14,8 
Importante 20 16,4 31,1 
Muito Importante 84 68,9 100,0 
Total 122 100,0   

 

Comparando-se o grau de escolaridade, com a percepção do gestor quanto à 
importância do profissional contabilista para sua empresa, não se identificou relação 
estatisticamente significativa, porém todos os respondentes com pós-graduação (latu ou 
strictu sensu) entendem que o contador é importante para o desenvolvimento dos 
negócios. Este fato corrobora a aceitação da Hipótese 2. 

 

Tabela 67 - Escolaridade vs. Importância do Contador 

 
Contador 

Total Pouco 
Importante Importante 

Escolaridade Até Nível Médio 11 58 69 
  Superior 7 40 47 
  Especialização 0 5 5 
  Mestrado 0 1 1 
Total 18 104 122 

Teste Kruskall Wallis (H)    1,107 
Nível de Significância   0,775 

 

Ao se comparar a percepção de importância do contador para o 
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empreendimento, com o fato de ele ter auxiliado ou não na obtenção de financiamento, 

identificou-se que também não há relação estatisticamente significativa, entretanto nota-

se que nos casos em que o contador auxiliou na obtenção do financiamento, apenas 2 

(5,6%) casos ele não é considerado útil pelo gestor. 

 

Tabela 68 - Auxílio do Contador vs. Importância do Contador 

 
Contador Total 

Pouco 
Importante Importante  

Contador Auxiliou na 
Obtenção do 
Financiamento 

 
Não 11 48 59 

  Sim 2 34 36 

Total 13 82 95 

Teste U de Mann-Whitney  394,000 
Z -1,791 
Nível de Significância 0,073 

 

Questionando-os quanto à importância do Advogado para os negócios nas 

MPE’s, percebeu-se um equilíbrio nas respostas obtidas, mas com maior tendência para 

a “pouca importância”, haja vista que 65 (53,7%) dos respondentes afirmaram que tal 

profissional tem pouca uma nenhuma importância para a organização. 

 

Tabela 69 - Qual Importância do Advogado para o Negócio? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Nenhuma 47 38,5 38,8 38,8 
Pouca 18 14,8 14,9 53,7 
Importante 21 17,2 17,4 71,1 
Muito Importante 35 28,7 28,9 100,0 
Total 121 99,2 100,0   
Não Respondeu 1 ,8     
Total 122 100,0     

 

Em seguida os indivíduos foram questionados quanto à importância da família 

para os negócios. Nota-se, mais uma vez, o caráter familiar das MPE’s que compuseram 

a amostra estudada. Das 122 empresas, 81 (66,9%) afirma que a família é fator 

relevante dentro da organização, por outro 25 (20,7%) respondentes disseram não haver 

nenhuma importância. 



83 

 

Tabela 70 - Qual Importância da Família para o Negócio? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Nenhuma 25 20,5 20,7 20,7 
Pouca 15 12,3 12,4 33,1 
Importante 29 23,8 24,0 57,0 
Muito Importante 52 42,6 43,0 100,0 
Total 121 99,2 100,0   
Não Respondeu 1 ,8     
Total 122 100,0     

 

De forma a buscar melhor entendimento deste comportamento, comparou-se os 

dados das Tabelas 72 e 25, que mostrava quem os respondentes consultam no momento 

de tomar decisões financeiras. Para tanto as variáveis que indicavam consulta à família 

foram renomeadas para uma única variável denominada “Família” e as demais 

“Outros”. As variáveis têm relação estatística, comprovando que o fator de considerar a 

família um fator relevante dentro da organização impacta na hora de decidir quem 

consultar para tomar decisões financeiras. 

 

Tabela 71 - Família vs. Quem Consulta 

 
Quem Consulta 

Total 
Outros Família 

Família Pouco Importante 33 7 40 
  Importante 42 39 81 
Total 75 46 121 

Teste Qui-quadrado de Pearson (X2)   10,674 
Nível de Significância   0,001 

 

Já ao confrontar com a opinião dos respondentes, que qualificaram-se como 

sócios ou proprietários da empresa, sobre a importância de ter suporte familiar ao iniciar 

o negócio verificou-se relação estatisticamente significativa, logo o fato de ter recebido 

apoio da família ao iniciar seu empreendimento contribui para que o empresário 

entenda-a como variável relevante dentro de sua organização. 
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Tabela 72 - Importância da Família vs. Suporte Familiar 

 
Suporte Familiar 

Total 
Discorda Concorda 

Família Pouco Importante 21 3 24 
  Importante 13 52 65 
Total 34 55 89 

Teste Qui-quadrado de Pearson (X2)   33,828 
Nível de Significância   0,000 

Quanto à importância de órgãos governamentais, evidenciou-se a percepção 

que os respondentes têm quanto à baixa contribuição destas entidades. Dos 122 

respondentes 72 (60%) dizem que não contribuem de nenhuma maneira com o negócio. 

Essas respostas geralmente eram justificadas através da elevada carga tributária (e sem 

percepção de reinvestimento de modo que auxilie as empresas), dificuldade no 

desembaraço de mercadorias junto à Secretaria da Fazenda Estadual, além de 

fiscalizações punitivas. 

Tabela 73 - Qual Importância dos Órgãos Governamentais para o Negócio? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Nenhuma 72 59,0 60,0 60,0 
Pouca 11 9,0 9,2 69,2 
Importante 20 16,4 16,7 85,8 
Muito Importante 17 13,9 14,2 100,0 
Total 120 98,4 100,0   
Não Respondeu 2 1,6     
Total 122 100,0     

Como principal órgão orientador para micro e pequenas empresas, perguntou-

se como os entrevistados percebem a importância do Sebrae para seus negócios. 

Semelhantemente às respostas obtidas quanto ao Advogado, para esta variável também 

houve certo equilíbrio. Das 118 respostas válidas, 62 (52,5%) atribuem pouca ou 

nenhuma importância ao Sebrae. 

Tabela 74 - Qual Importância do Sebrae para o Negócio? 

 Freqüência Percentual 
Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Nenhuma 43 35,2 36,4 36,4 
Pouca 19 15,6 16,1 52,5 
Importante 23 18,9 19,5 72,0 
Muito Importante 33 27,0 28,0 100,0 
Total 118 96,7 100,0   
Não Respondeu 4 3,3     
Total 122 100,0     
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Como forma de testar essas informações, elas foram comparadas com as 

respostas obtidas sobre ter recebido, ou não, treinamento sobre empreendedorismo antes 

de iniciar o negócio. Mais uma vez, foram utilizadas apenas as respostas dos 

respondentes que se autodenominaram sócios ou proprietários. As variáveis estudadas 

não possuem relação estatisticamente significante, logo o fato de realizar treinamento 

sobre empreendedorismo, não interfere na percepção dos empresários sobre o Sebrae 

(ver Tabela 75). 

 

Tabela 75 - Treinamento Sobre Empreendedorismo vs. Importância do Sebrae 

 
Sebrae 

Total Pouco 
importante Importante 

Recebeu Treinamento 
Sobre 
Empreendedorismo? 

 
Não 33 23 56 

  Sim 12 17 29 

Total 45 40 85 

Teste Qui-quadrado de Pearson (X2)   2,363 
Nível de Significância   0,124 

 

Tentando-se realizar uma análise objetiva quanto à avaliação dos respondentes 

sobre a importância de alguns aspectos investigados, foi calculada a média das respostas 

obtidas, utilizando-se o valor da escala constante do próprio questionário. Percebe-se, 

nesta análise, que para os entrevistados o item de maior relevância no início dos 

negócios são as finanças pessoais. No que tange às relações do gestor com a instituição 

financeira, ou seus representantes, constatou-se que eles percebem o gerente do banco 

como fatores mais importantes para seus negócios (médias 3,30 e 3,23), em 

compensação não entendem como a exigência de garantias pode impactar o custo da 

obtenção dos recursos financeiros desejados. 

Considerando-se que o profissional de contabilidade pode contribuir na gestão 

das empresas, gerando informações que fundamentem o processo de tomada de decisão, 

também em outros assuntos que não apenas o financiamento, espera-se que os 

empresários o percebam de forma relevante para o negócio. Observa-se que o contador 

foi avaliado como o profissional mais importante para a empresa (dentre as opções 

fornecidas pela pesquisa) atingindo uma média de 3,48 (ver Tabela 76). 

Como as micro e pequenas empresas possuem aspectos familiares em sua 
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gestão (a família é dependente e parte integrante no processo decisorial interno, pois é 

impactada diretamente pelos resultados da organização) há ainda a expectativa de que a 

família seja classificada como uma variável importante para o empreendimento. 

Entretanto, verificou-se que mesmo estando bem classificada (média 2,89), a família 

ainda não é bem avaliada como fonte de recursos no início dos negócios (média 2,41 / 

4º lugar – ver Tabela 76). 

O estudo de Hussain, Millman e Matlay (2006), por outro lado, mostrou que 

diferentemente desta pesquisa, na Inglaterra e na China a família é a principal fonte de 

recursos no início do negócio para 57,7% e 70,1%, respectivamente. 

 

Tabela 76 - Avaliação dos respondentes sobre a importância de 
alguns aspectos 

Item avaliado N Média 
Desvio 

Padrão 

Avaliação da importância de alguns aspectos, no início dos negócios: 

   Finanças Pessoais  122 3,58 0,822 

   Propriedades Pessoais 120 2,97 1,092 

   Recursos Bancários 120 2,85 1,193 

   Finanças Familiares  121 2,41 1,209 

   Finanças de Amigos  118 1,35 0,755 

Avaliação da Importância do Gerente do Banco e do Banco: 

   Gerente do Banco entender suas Necessidades 116 3,30 1,040 

   Banco Apoiar seu Negócio? 118 3,26 1,058 

   Ter Bom Relacionamento com Gerente do Banco 117 3,23 1,062 

   Banco Exigir Demonstrações Contábeis 117 3,04 1,109 

   Banco não Exigir Garantias 115 2,54 1,216 

   Banco Exigir Garantias? 116 2,30 1,203 

Avaliação da importância, para o negócio,  
de alguns profissionais ou entidades com quem o gestor interage 

   Contador  122 3,48 0,902 

   Família  121 2,89 1,175 

   Gerente do Banco  119 2,67 1,229 

   Advogado  121 2,36 1,265 

   Sebrae para o Negócio? 118 2,39 1,241 

   Órgãos Governamentais 120 1,85 1,150 

 

Com o objetivo de continuar testando a Hipótese 2, foram comparadas as 

respostas quanto ao nível de escolaridade (que foram classificadas em dois níveis “Até 

nível médio” e “Superior ou mais”) com as que tratavam sobre o auxílio do contador na 
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obtenção do financiamento (onde só foram considerados os respondentes que afirmaram 

ter solicitado financiamento). O teste estatístico comprova a relação entre as variáveis, 

logo o fato do gestor ter maior nível de escolaridade, contribui para a consulta ao 

profissional contabilista no momento da obtenção do financiamento. 

 
Tabela 77 - Escolaridade vs. Auxílio do Contador 

Escolaridade 
Contador Auxiliou na Obtenção do 

Financiamento 

Não Sim Total 

 Até nível médio 40 15 55 

Superior ou mais 19 21 40 

Total 59 36 95 

Teste Qui-quadrado Corrigido de Yates   5,236 
Nível de Significância   0,022 

 

Considerando os achados da análise anterior (Tabela 77), espera-se que os 

entrevistados com maior nível de escolaridade percebam a informação contábil mais útil 

para obtenção do financiamento, dos que os com menor nível. Apesar de não haver 

relação estatisticamente significativa entre as variáveis, percebe-se que existe uma 

tendência daqueles, com maior nível de escolaridade, perceberem a contabilidade de 

forma mais útil. 

 
Tabela 78 - Escolaridade vs. Informação Útil 

Escolaridade 
Informação Útil 

Informação Contábil Outros Total 

 Até nível médio Freqüência 19 33 52 

Percentual 36,5% 63,5% 100,0% 

Superior ou mais Freqüência 16 23 39 

Percentual 41,0% 59,0% 100,0% 

Total Freqüência 35 56 91 

Percentual 38,5% 61,5% 100,0% 

Teste Qui-quadrado Corrigido de Yates 0,047 
Nível de Significância 0,828 

 

Ao perceber que os respondentes com maior nível de escolaridade percebem a 

contabilidade mais útil para obtenção do financiamento, espera-se que estes gestores 

afirmem utilizar mais a informação contábil para tomar decisões sobre investimentos e 

empréstimos. Percebe-se, através do teste utilizado, que o fato do gestor ter maior nível 
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de escolaridade contribui para a utilização da informação contábil, no momento da 

tomada de decisão para obtenção ou aplicação de recursos financeiros. O que leva à 

aceitar a Hipótese 2. 

 
Tabela 79 - Escolaridade vs. Usa Informação Contábil? 

Escolaridade 
Usa Informação Contábil Para Decidir 

Investimento e Empréstimo 

Não Sim Total 

 Até nível médio Freqüência 28 24 52 

Percentual 53,8% 46,2% 100,0% 

Superior ou mais Freqüência 9 24 33 

Percentual 27,3% 72,7% 100,0% 

Total Freqüência 37 48 85 

Percentual 43,5% 56,5% 100,0% 

Teste Qui-quadrado Corrigido de Yates 4,769 
Nível de Significância 0,029 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 
Buscou-se através da presente pesquisa responder à seguinte questão problema: 

será que a contabilidade é percebida pelos gestores das micro e pequenas empresas 

como útil para a obtenção de financiamento? 

Para alcançar este objetivo foi realizada uma revisão da literatura sobre os 

perfis destas empresas e o estado da arte acerca do financiamento, seguida de uma 

pesquisa empírica através da aplicação de questionário, em empresas da região que se 

enquadram nestes portes, de acordo com a metodologia proposta no capítulo 3. 

A pesquisa de campo chegou a uma amostra de 122 empresas, sendo 88 em 

Maceió e 34 em Recife, que utilizaram de financiamento (não necessariamente de 

instituições financeiras) e que se predisporam a participar. No que tange aos dados 

empíricos coletados, os resultados relevantes, identificados na análise descritiva são: 

• Quanto ao perfil do respondente, a maioria é do sexo masculino (68,9%), 

qualificou-se como sócio ou proprietário do empreendimento (73,8%), está em 

seu primeiro negócio (43,4%), tem entre cinco e dez anos de experiência em 

gestão (28,7%), seu grau de escolaridade é até o ensino médio (56,6%), e não 

recebeu treinamento sobre empreendedorismo antes de iniciar o negócio 

(64,8%); 

• Quanto ao perfil da empresa, a maioria tem mais que dez anos de vida (56,6%), 

possui mais de um estabelecimento comercial (85,2%), são de comércio ou 

serviço (89,3%) – em Alagoas essas empresas representaram 90,9% da amostra, 

enquanto que em Pernambuco 85,3%, são de micro ou pequeno porte (97,5%), 

seu desempenho está na média da concorrência (85,2%), tem planos de expansão 

para os próximos cinco anos (63,9%), e não necessitou captar recursos para o 

início dos negócios (68,9%); 

• Na tomada de decisões financeiras, as respostas indicaram que em sua maioria 

os gestores preferem fazê-lo sozinho (22,1%) ou consultar a família (21,3%), em 

seguida surgem opções de consulta ao Contador, juntamente com a família 

(17,8%), exclusivamente ao Contador (16,7%), e Gerente do Banco e Contador 

(10%). O fato de ter recebido treinamento sobre empreendedorismo não tem 

relação estatisticamente significativa com a opção de se consultar o profissional 
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contabilista neste momento; 

•  Da amostra total, 31 (25,4%) empresas afirmaram não ter necessitado de 

financiamento em nenhum momento, até a data da pesquisa, enquanto que 28 

(23%) necessitaram na abertura e 29 (23,8%) após o segundo ano de existência. 

Essa constatação corrobora com a pesquisa do Sebrae (2005) que aponta como 

pontos críticos para sobrevivência das MPE’s os segundo e quinto anos; 

• O processo de obtenção do financiamento ainda tem baixa participação do 

Contador, haja vista que apenas 36 (29,5%) respondentes afirmaram tê-lo 

consultado neste momento. Constatou-se relação estatisticamente significativa 

entre aqueles que consultam o contador para tomar decisões financeiras e os que 

o consultaram ao solicitar um financiamento, 

• Quanto à demanda por informação contábil mais complexa, as respostas 

indicando tanto Bancos Estatais, quanto Privados totalizaram 55,6%, sendo que 

os Estatais foram apontados em 29,1% dos casos; 

• A utilização de relacionamento pessoal não tem sido uma técnica largamente 

utilizada pelo micro e pequenos empreendedores, pois apenas 27 (22,1%) 

indivíduos da amostra confirmaram sua utilização. Dos que conseguiram crédito 

através deste método, 81% afirma que o relacionamento pessoal foi responsável 

por até 40% dos recursos obtidos; 

• 18 (14,8%) entrevistados afirmaram já ter tido solicitação de financiamento 

rejeitada, a pesquisa evidenciou que não há relação estatística com o fato do 

contador ter auxiliado, ou não, neste processo; 

• Não há relação estatisticamente significativa entre o tempo de existência da 

empresa com o fator dela ter utilizado, ou não, financiamento; 

• Para 89 (72,9%) dos entrevistados as demonstrações contábeis são bases seguras 

para se estimar crescimentos passados ou futuros dos seus negócios; 

• Quanto ao nível de endividamento da empresa, 81 (66,4%) dos gestores 

afirmaram acreditar que está em um bom nível, ao mesmo tempo 83,8% 

indicaram que seu endividamento é de até 50% (apenas 37 entrevistados 

indicaram seu nível de endividamento). Não há relação estatisticamente 

significativa entre estas variáveis; 
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• Os empresários ainda preferem manter seus negócios com investimento próprio, 

pois 54,4% não deseja reduzi-lo e aumentar os empréstimos, ao mesmo tempo 

que 31,1% já consideraram a hipótese, mas não tentaram; 

• O mesmo ocorrer com o planejamento de reestruturação de suas finanças através 

de incentivos fiscais, 45,1% dos respondentes não consideraram a possibilidade 

e 41% considerou, mas não tentou; 

• As garantias exigidas para financiamento, em 83,3% dos casos, foram menores 

que 50%; 

• 55 (45,1%) entrevistados afirmaram utilizar a informação contábil para decidir 

sobre empréstimos ou investimentos. Esta variável tem relação estatisticamente 

significante com o fato do Contador ter auxiliado na obtenção do financiamento; 

• 72% dos gestores participantes estariam dispostos a abrir as informações da sua 

empresa para o contador, corroborando com a pesquisa de Umbelino (2008) que 

evidenciou um total de 75% de sua amostra; 

• 9% dos entrevistados elencaram exclusivamente a informação contábil como a 

mais útil para obtenção de financiamento, entretanto ao associá-la com outros 

fatores esse percentual sobe para 33,6%; 

• Os pré-requisitos para que a empresa tenha sucesso, foram indicados a 

experiência anterior em gestão (99,2%) e habilidade de gestão financeira 

(78,2%). O suporte de amigos não foi considerado relevante por 76,7% dos 

entrevistados, enquanto que o da família o foi por 59,1%. Ao mesmo tempo 60% 

diz que o suporte do governo não tem importância e que de instituições 

financeiras é relevante (71,4%); 

• A principal fonte de recursos no início do negócio são finanças pessoais para 

95,6% dos empresários participantes; 

• O fato de ter bom relacionamento com o gerente do banco não tem relação 

estatística com a obtenção de crédito através do relacionamento pessoal; 

• Existe relação estatisticamente significativa entre a percepção dos gestores sobre 

a contabilidade ser uma informação útil para obtenção do financiamento, com a 

percepção dos mesmos sobre a importância do banco exigir demonstrações 

contábeis; 
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• Não há relação estatisticamente significativa entre os fatos de ter um bom 

relacionamento com o gerente do banco e ter um financiamento rejeitado. Isso 

evidencia o fato que o gestor já percebe que a decisão pela liberação do 

financiamento tem ficado menos em poder do gerente, e explica o porquê a 

utilização do relacionamento pessoal tem tido sua utilização reduzida; 

• 68,9% dos entrevistados disseram que o contador é um profissional importante 

para o negócio. Essa percepção aumenta, na medida em o gestor tem maior grau 

de escolaridade, entretanto essa percepção não implica na sua consulta para 

obtenção de financiamento. 

A partir de então, pode-se concluir que à medida que o gestor possui maior 

tempo de experiência, ou maior grau de escolaridade, sua percepção sobre a importância 

do contador dentro de seus negócios aumenta. A escolaridade implica diretamente na 

consulta à este profissional, bem como na utilização da informação contábil para 

obtenção de financiamento. Logo a escolaridade contribui para a utilização da 

informação contábil, o que leva a aceitar a Hipótese 2. 

O caráter familiar muito forte das empresas da amostra certamente afeta o 

processo de consulta dos seus gestores a outros profissionais, no que se refere a assuntos 

financeiros, além de afetar a maneira como gerenciam as finanças da empresa. 

A relevância constatada quanto à importância do contador para os negócios 

evidencia que os gestores das micro e pequenas empresas pesquisadas percebem a 

informação contábil como útil para suas empresas, entretanto a decisão de 

financiamento ainda vem sendo realizada através de outras variáveis em detrimento da 

contabilidade, logo rejeita-se a Hipótese 1, pois mesmo não considerando-a mais 

relevante há o entendimento que pode ser útil.  Os empresários mostraram que 

consideram a relação pessoal com o gerente do banco uma forma mais eficaz de obter 

os recursos financeiros desejados, o que pode indicar que apesar de entender a 

importância e utilizar gerencialmente (ainda que em alguns momentos sem a ajuda do 

contador) a informação contábil, ele entende que as demonstrações contábeis não são os 

instrumentos mais eficazes para a realização dos objetivos planejados. 

Verificou-se ainda que o auxílio do contador para obtenção do financiamento 

foi mais utilizada por aqueles que já o consultam em decisões financeiras diversas, pois 

o grau de confiança aumenta. A opção por consultá-lo advém inicialmente da confiança 
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pessoal, e ao atender este requisito chega ao nível profissional. 

Como sugestão para pesquisas posteriores, recomenda-se que investigue as 

instituições financeiras quanto à sua percepção da utilidade da informação contábil para 

a concessão de financiamento, para comparar com os resultados ora obtidos. 

Recomenda-se ainda que desenvolvam em outras regiões para investigar se há diferença 

na percepção dos gestores. 

 



94 

 

REFERÊNCIAS 

 
ABOUZEEDAN, Adli. Financing swedish small and medium-sized enterprises (SMEs): 
methods, problems and impact. In: EUROPEAN CRONGRESS OF THE REGIONAL 
SCIENCE ASSOCIATION, 43., 2003, Jyväskylä. Proceedings... Disponível em: 
<http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa03/cdrom/papers/34.pdf>. Acesso em 
22 maio 2009. 

ALBANEZ, Tatiana; BONÍZIO, Roni Cleber. A contabilidade gerencial como fator 
condicionante à sobrevivência das micro e pequenas empresas. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE CUSTOS, 16., João Pessoa, 2007. Anais eletrônicos... João Pessoa: 
CBC, 2007. 1 CD-ROM. 

ALBUQUERQUE, A. F. Gestão estratégica das informações internas na pequena 
empresa: estudo comparativo de casos em empresas do setor de serviços (hoteleiro) da 
região de Brotas-SP. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) – 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004. 

ALLEE, Kristian D.; YOHN, Teri Lombardi. The demand for financial statement in an 
unregulated environment: an examination of the production and use of financial 
statements by privately held small businesses. The Accounting Review, v. 84. n. 1, p. 
1-25, 2009. 

ALVES, Sérgio D. da S.; SOARES, Marden M. Microfinanças: democratização do 
crédito no Brasil – atuação do Banco Central. 3 ed. rev. ampl. Brasília: BCB, 2006. 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico 
financeiro. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

BANK OF ENGLAND. Quaterly report on small business statistics – october 2003. 
Disponível em: <http://www.bankofengland.co.uk>. Acesso em: 15maio 2009. 

BECK, Thorsten; KUNT, Asli D. Small and medium-size enterprises: access to finance 
as a growth constraint. Journal of Banking & Finance, v. 30, p. 2931-2943. 2006. 

BERGER, Allen N. UDELL, Gregory F. A more complete conceptual framework for 
SME finance. Journal of Banking & Finance, v. 30, p. 2945-2966, 2006. 

BIRLEY, Sue; NIKTARI, Niki. Reasons for business failure. Leadership & 
Organization Development Journal, v. 17, n. 2, p. 52 (2), 1996. 

BISQUERRA, Rafael; SARRIERA, Jorge C; MARTÍNEZ, Francesc. Introdução à 
estatística: enfoque informático com o pacote estatístico SPSS. Porto Alegre: Artmed, 
2004. 

BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Porte de 
empresa. 2002. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/clientes/porte/porte.asp>. 
Acesso em: 06 mar. 2009. 

BRAGG, Steven M; BURTON, E. James. Accounting and finance for your small 
business. 2 ed. Nova Iorque: John Wiley & Sons, 2006. 

BRASIL. Decreto No 5.028 de 31 de março de 2004. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/D5028.htm>. 
Acesso em: 06 mar. 2009. 



95 

 
______. Lei Complementar No 123 de 14 de dezembro de 2006 – estatuto nacional 
da microempresa e da empresa de pequeno porte. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123compilado.htm>. Acesso em: 
06 mar. 2009. 

CARVALHO, Cícero P. O. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA 
POLÍTICA, 13., João Pessoa, 2008. Anais... Disponível em: <http://www.sep.org.br/>. 
Acesso em: 17 mar. 2009a 

______. Nordeste: sinais de um novo padrão de crescimento (2000/2008). In: 
ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 36., Salvador, 2008. Anais... Disponível 
em: <http://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807211223330-.pdf>. Acesso 
em: 10 maio 2009b 

CASSAR, Gavin; HOLMES, Scott. Capital structure and financing of SMEs: Australian 
evidence. Accounting and Finance, v. 43. p. 123-147, 2003. 

CANECA, Roberta L. Oferta e procura de serviços contábeis para micro, pequenas 
e médias empresas: um estudo perceptivo das percepções dos empresários e 
contadores. 2008. 178 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Programa 
Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 
Universidade de Brasília, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal 
da Paraíba e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Recife, 2008. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 4 ed. São Paulo: Makroon 
Books, 1996. 

CEZARINO, L. O.; CAMPOMAR, M. C. Vantagem competitiva para micro, pequenas 
e médias empresas: clusters e APLs. In: ENCONTRO DE ESTUDOS SOBRE 
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS, 4., Curitiba, 
2005. Anais eletrônicos...  Curitiba: UEM/UEL-PUC-PR, 2005. 1 CD-ROM. 

COLAUTO, Romualdo D.; BEUREN, Ilse M. Coleta, análise e interpretação dos dados. 
In: BEUREN, Ilse M. (Org.). Como elaborar trabalhos monográficos em 
contabilidade: teoria e prática. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

COSH, A. D; HUGHES, A; WOOD, E. Inovation in SMEs: causes and consequences 
for firm failure and acquisition. In: ACS, Z; CARLSSON, B. e KARLSON, C. Small 
and medium sized firms and the macroeconomy. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999. 

CULL, Robert et al. Historical financing of small and medium-size enterprises. Journal 
of Banking and Finance, v. 30, p. 3017-3042, 2006. 

DEAKINS, David; HUSSAIN, Guhlum. Financial information, the banker and the 
small business: a comment. British Account Review, v. 26, p. 323-335, 1994. 

DIEHL, Astor A.; TATIM, Denise C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos 
e técnicas. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2004. 

FLEURIET, M. KEHDY, R., BLANC, G. A dinâmica financeira das empresas 
brasileiras: um novo método de análise, orçamento e planejamento financeiro. Belo 
Horizonte: Fundação Dom Cabral, 1978. 

GARRISON, Ray H; NOREEN, Eric W; BREWER, Peter C. Contabilidade gerencial. 
Tradução: Antonio Zoratto Sanvicente. 11 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 



96 

 
HAMILTON, Robert T. FOX, Mark A. The financial preferences of small firm owners. 
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, v. 4. n. 3. p. 239-
248, 1998. 

HUSSAIN, Javed; MILLMAN, Cindy; MATLAY, Harry. SME financing in the UK 
and China: a comparative perspective. Journal of Small Business and Enterprise 
Development, v. 13, n. 4, p. 584-589, 2006. 

______. Acces to entrepreneurial finance: na international perspective. In: THE 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCING OF SMES IN DEVELOPED 
COUNTRIES, Coventry, 2006. Proceedings... Disponível em: <http://www2.warwick. 
ac.uk/fac/soc/wbs/conf/int-sme-finance/programme/19_-_hussain.pdf>. Acesso em: 16 
mar.  2009. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produto interno bruto dos 
municípios: 2003-2006. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/ 
economia/pibmunicipios/2006/pibmunic2006.pdf>. Acesso em: 23 mar 2009. 

______. Contas regionais do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 

______. As micro e pequenas empresas comerciais e de serviços no Brasil – 2001. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2003. 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Radar social. Rio de Janeiro: IPEA, 
2007. 

KANITZ, Stephen C. Controladoria: teoria e estudo de casos. São Paulo: Pioneira, 
1977. 

KASSAI, José R.; CASA NOVA, Silvia P. Pequenas empresas: como é difícil “levantar 
dinheiro”! Revista ConTexto, v. 6. n. 9, 2006. 

LEEDY, Paul D. Practical research: planning and design. 6 ed. New Jersey: Prentice 
Hall, 1997. 

LEITE, Daniela Cíntia de Carvalho. Investigação sobre a medição de desempenho 
em pequenas empresas hoteleiras do nordeste brasileiro. 2004. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Contábeis) – Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de 
Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, Universidade 
Federal de Pernambuco, Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, João Pessoa, 2004. 

LIMA, João P. R.; SICSÚ, Abraham B.; PADILHA, Maria F. Economia de 
Pernambuco: transformações recentes e perspectivas no contexto regional globalizado. 
Revista Econômica do Nordeste, v. 38, n. 4, 2007. 

LONGENECKER, Justin G.; MOORE, Carlos W.; PETTY, J. William. Administração 
de pequenas empresas. São Paulo: Makron Books, 2004. 

LUCENA, Wenner G. L. Uma contribuição ao estudo das informações contábeis 
geradas pelas micro e pequenas empresas localizadas na cidade de Toritama no 
agreste pernambucano. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Programa 
Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 
Universidade de Brasília, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal 
da Paraíba e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Recife, 2004. 

MAGALHÃES, Antônio de Deus F.; LUNKES, Irtes C. Sistemas contábeis: o valor 
informacional da contabilidade nas organizações. São Paulo: Atlas, 2000. 



97 

 
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e 
dissertações. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da 
investigação científica para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2007. 

MATARAZZO, Dante C. Análise financeira de balanços: abordagem básica e 
gerencial. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MEGLIORINI, Evandir. Amostragem. In: CORRAR, Luiz J; THEÓPHILO, Carlos R. 
(Coord.). Pesquisa operacional para decisão em contabilidade e administração: 
contabilometria. São Paulo: Atlas, 2007. 

MEIGS, Robert F.; MEIGS, Walter B. Financial accounting. 8 ed. Nova Iorque: 
McGraw-Hill, 1995. 

MEZZERA, Jaime; GUIMARÃES, Ivan. Crédito para pequenos empreendimentos. 
Brasília: OIT, 2003. 

MIRANDA, Luiz Carlos et al. Demanda por serviços contábeis pelos micro e pequenos 
supermercados: são os contadores necessários? In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CUSTOS, 16., 2007, João Pessoa. Anais eletrônicos... João Pessoa: CBC, 2007. 1 CD-
ROM. 

MIRANDA, Luiz Carlos; SILVA, José Dionísio Gomes da. Medição do desempenho. 
In: SCHMIDT, Paulo (Org.). Controladoria: agregando valor para a empresa. Porto 
Alegre: Bookman, 2002. 

MIRANDA, Luiz Carlos. The role of interfirm information exchange and choice of 
cordination mechanism on performance in the U.S. pork supply chain. 1997. 
(Doutorado em Economia Agrícola) - Universidade de Illinois, Urbana-Champaing, 
1997. 

MOSIMANN, Clara Pellegrinello; FISCH, Silvio. Controladoria: seu papel na 
administração de empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

OLEIRO, Walter N; DAMEDA, André das N.; VICTOR, Fernanda G. O uso da 
informação contábil na gestão das micro e pequenas empresas atendidas pelo programa 
de extensão empresarial NEE/FURG. Sinergia, v. 11, n. 1,  p. 37-47, 2007. 

OLIVEIRA, A. M. Informações contábeis-financeiras para empreendedores de 
empresas de pequeno porte. 2001. Dissertação (Mestrado em Controladoria e 
Contabilidade) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2001. 

OLIVEIRA, Antonio G.; MÜLLER, Aderbal N.; NAKAMURA, Wilson T. A utilização 
das informações geradas pelo sistema de informação contábil como subsídio aos 
processos administrativos nas pequenas empresas. Revista FAE, v. 3, n. 3, p. 1-12, 
2000. 

ORTIGARA, Anacleto A. Causas que condicionam a mortalidade e/ou o sucesso das 
micro e pequenas empresas no estado de Santa Catarina. 2006. Tese (Doutorado em 
Engenharia da Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

PEEL, Michael J.; WILSON, Nicholas; HOWORTH, Carole. Late payment and credit 
management in small firm sector: some empirical evidence. International Small 



98 

 
Business Journal, v. 18, n. 2, p. 17-37, 2000. 

PEREIRA, Maurício F.; GRAPEGGIA, Mariana; TRÊS, Douglas L. Fatores 
condicionantes de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no 
Brasil. In: CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE ESPIRITU 
EMPRESARIAL, 19., Florianópolis, 2008. Anales electrónicos… Disponível em: 
http://www.clee2008.ufsc.br/39.pdf. Acesso em: 17 fev. 2009. 

PORTON, Rosimere A. B.; BEUREN, Ilse M. Formulação de hipóteses e 
caracterização de variáveis em pesquisas contábeis. In: BEUREN, Ilse M. Como 
elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

PRUDENCIO, Cristiano; SALOTTI, Bruno M. A importância das demonstrações 
contábeis na análise de crédito das pequenas e microempresas brasileiras. In: 
SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO, 10., São Paulo, 2007. Anais eletrônicos... 
Disponível em: <http://www.ead.fea.usp.br/Semead/10semead/sistema/resultado/ 
trabalhosPDF/208.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2009. 

QUEIROZ, Luziana Maria Nunes de. Investigação do uso da informação contábil na 
gestão das micros e pequenas empresas da região do Seridó Potiguar. 2005. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Programa Multiinstitucional e Inter-
Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, 
Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal da Paraíba e Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005. 

SALGADO, Juliana Mafra et al. O escritório de contabilidade, a pequena empresa e o 
processo decisório: um estudo de caso. In: ENCONTRO DE ESTUDOS SOBRE 
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS, 1., Maringá, 
2000. Anais eletrônicos ... Maringá: UEM, 2000. 1 CD-ROM. 

SANTOS, Carlos Alberto dos. Assimetria de informações e racionamento da oferta de 
crédito. In: SANTOS, Carlos Alberto dos. Sistema financeiro e as micro e pequenas 
empresas: diagnósticos e perspectivas. 2 ed. Brasília: Sebrae, 2004. 

SANTOS, Ercilio. Decisões financeiras em uma cooperativa agropecuária: uma análise 
pelo modelo fleuriet. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 43., Ribeirão Preto, 2005. Anais eletrônicos... 
Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/2/502.pdf>. Acesso em: 10 maio 
2009. 

SCHRICKEL, Wolfgang K. Análise de crédito: concessão e gerência de empréstimos. 
3 ed. rev. atualiz. São Paulo: Atlas, 1997. 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 10 anos de 
monitoramento da sobrevivência e mortalidade das empresas. São Paulo: Sebrae, 
2008. 

______. Anuário do trabalho na micro e pequena empresa: 2008. Brasília: Dieese, 
2008. 

______. Onde estão as micro e pequenas empresas no Brasil. São Paulo: Sebrae, 
2006. Disponível em: <http://www.Sebrae.com.br>. Acesso em: 02 mar. 2009. 

______. Fatores condicionantes e taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e 
pequenas empresas no Brasil: 2003-2005. Brasília: Sebrae, 2007. Disponível em: 
<http://www.Sebrae.com.br>. Acesso em: 02 mar. 2009. 



99 

 
______. Sobrevivência e mortalidade das empresas paulistas de 1 a 5 anos. São 
Paulo: Sebrae, 2005. Disponível em: <http://www.Sebrae.com.br>. Acesso em: 21 jan. 
2009. 

______. Boletim estatístico das micro e pequenas empresas. São Paulo: Sebrae, 
2005. Disponível em: <http://www.Sebrae.com.br>. Acesso em: 21 jan. 2009. 

______. Fatores condicionantes da mortalidade de empresas no Brasil. Brasília: 
Sebrae, 2004. Disponível em: <http://www.Sebrae.com.br>. Acesso em: 02 mar. 2009. 

SIEGEL, Sidney; CASTELLAN JR., N. John. Estatística não paramétrica para 
ciências do comportamento. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

STEIN, Jeremy C. Information production and capital allocation: decentralized versus 
hierarchical firms. The Journal of Finance, v. 57, n. 5, p. 1891-1921, 2002. 

STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 
2001. 

UCHIDA, Hirofumi; UDELL, Gregory F; YAMORI, Nobuyoshi. SME financing and 
the choice of lending technology. Discussion Paper. Wakayama University, 2006. 
Disponível em: <http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/06e025.pdf>. Acesso em: 06 
mar. 2009. 

UEDO, Rodrigo B.; CASA NOVA, Silvia P. Um estudo sobre a percepção do micro e 
pequeno empresário sobre a importância da contabilidade no processo de tomada de 
decisão. In: SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, 9., São Paulo, 2006. Anais 
eletrônicos... Disponível em: <www.ead.fea.usp.br/Semead/9semead/resultado_ 
semead/trabalhosPDF/377.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2009. 

UMBELINO, Wesley Serbim. Avaliação qualitativa do desequilíbrio da oferta e 
demanda de serviços contábeis nas micro, pequenas e médias empresas da grande 
Recife. 2008. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Programa 
Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 
Universidade de Brasília, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal 
da Paraíba e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Recife, 2008. 



100 

 

Apêndice A 

Caro respondente, por favor, responda às seguintes questões, assinalando a alternativa que 
considerar mais apropriada, ou preenchendo a informação solicitada. 
 
Você é: [    ] sócio ou proprietário            [    ] gerente 
 
Sua idade: _______              Idade da empresa: aproximadamente  ______ anos 
 
Sua experiência em gerenciar negócios: aproximadamente ________ anos 
        
Gênero  É o 1º Negócio?  Escolaridade 

 Masculino   Sim   Até Nível Médio 
 Feminino   Não   Superior 
       Especialização 
       Mestrado 
       Doutorado 

 
A empresa tem apenas um estabelecimento?_______      Se tem filiais, quantas? _______ 
 
Como você descreveria o ramo em que sua empresa opera?   
[    ] Comércio varejista   [    ] Serviço  [     ] Atacadista   [     ] Indústria 
 
Como você classifica o tamanho da sua empresa? 
[    ] Micro Empresa    [   ] Pequeno porte      [   ] Médio porte      [   ] Grande  porte  
 
Quantos pessoas trabalham na empresa (incluindo você, familiares e empregados, 
independentemente de estarem registrados ou não)?  _________ pessoas 
 
Seus produtos são vendidos para:    
[    ] Mercado local    [    ] Outras Cidades    [    ] Em todo o país  [     ] Outros Países  
 
Como você classifica o desempenho do seu negócio, comparado ao de seus concorrentes? 
[    ] Abaixo da média      [    ] Na média   [    ] acima da média 
 
Como você planeja o futuro do seu negócio para os próximos 5 anos: 
[    ] Pretendo expandir   [   ] Pretendo manter como está   [   ] Pretendo sair desse negócio 
 
Você recebeu algum treinamento sobre empreendedorismo antes de iniciar seus negócios?     
[    ] Sim            [    ] Não                                                                              
 
 

Quem você consulta para tomar decisões financeiras?  
[    ]Gerente do Banco   [    ]Contador    [    ]Advogado    [    ]Economista [    ]Consultor   
[    ]Órgãos do governo  [    ]Família       [    ]SEBRAE     [    ]Administrador 
[    ] Outro ____________________________              
[    ] Ninguém. Tomo minhas decisões sozinho. 
             
Você tem conseguido recursos financeiros suficientes para: 
 Iniciar o negócio:   [     ]  Sim       
                                [     ]  Não  – Nesse caso, qual o % que ficou a descoberto ?  ____% 
Ampliar o negócio: [     ]  Sim       

    [     ] Não  – Nesse caso, qual o % que ficou a descoberto ?  ____% 
Em qual (quais) desses momentos foi necessário um empréstimo ou financiamento? 
[   ] Abertura da Empresa    [    ] Até o 2º ano do negócio   [    ] Após o 2º. ano do negócio              
 
O seu contador auxiliou na obtenção do financiamento?    [   ] Sim               [    ] Não              
 
Qual das fontes de financiamento exige informação contábil mais complexa? 
[    ] Bancos Privados       [    ] Bancos Estatais          [    ] Factorings       
[    ] Não sei, pois não uso financiamento              
 
Você já utilizou o relacionamento pessoal para obter recursos financeiros? 
[        ] Sim                                                                [      ]  Não   
Se respondeu sim a esta questão, indique a porcentagem dos recursos que foram obtidas 
através do relacionamento pessoal: _____% 
 
Alguma vez você já teve um empréstimo bancário rejeitado?  
[       ] Sim                [         ]  Não    
 
Em algum dos casos abaixo decidiu não solicitar um empréstimo bancário, por imaginar 
que ele seria rejeitado? 
 Ao iniciar o negócio:                          [      ]  Sim      [      ] Não  
 Ao ampliar o negócio:                        [      ]  Sim      [      ] Não  
 
Você poderia dizer, mais ou menos, de onde vieram os recursos para seus negócios nos 
últimos 5 anos? (em percentual) 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Recursos Próprios % % % % % 
Recursos da Família % % % % % 
Recursos de Amigos % % % % % 
Intituições Financeiras % % % % % 
Fornecedores % % % % % 
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Como você estima o crescimento dos seus negócios: 
 Em %   Em % 
Nos últimos 2 anos   Nos próximos 2 anos  
Nos últimos 5 anos   No próximos  5 anos  
 
As demonstrações contábeis de sua empresa servem como base segura para fundamentar as 
respostas da questão anterior? 
[   ] Sim, apenas para o passado.    [   ] Sim, em ambos os casos        [    ] Não.              
 
Você considera que, em média, as dívidas da sua empresa estão a um nível satisfatório?    
[    ] Sim   [    ]   Não.                  Qual percentual?   _________      
[    ]   Não se aplica, pois não tenho dívidas (nem mesmo para fornecedores). 
 
Você já tentou reduzir o seu investimento próprio na empresa e aumentar os empréstimos? 
[     ] Considerei, mas não tentei 
[     ] Gostaria, mas não consegui encontrar apoio dos bancos 
[     ] Tentei e consegui 
[     ] Você entrou em contato com seu banco? 
 
Você já tentou reestruturar as finanças do seu negócio, para obter incentivos fiscais?   
[     ] Considerei, mas não tentei 
[     ] Gostaria, mas não consegui encontrar apoio dos bancos 
[     ] Tentei e consegui 
[     ] Você entrou em contato com seu banco? 
 
Ao solicitar empréstimo bancário você teve que fornecer garantias ao banco equivalentes a: 
[     ] Menor que 25% ou nenhum  
[     ] Entre 25 e 49% do valor do empréstimo 
[     ] 50% do valor do empréstimo ou mais 
[     ] O mesmo valor do empréstimo 
 
Você usa informações contábeis para tomar decisões sobre investimentos e empréstimos? 
 
O senhor abriria as informações do seu empreendimento para o contador, caso os relatórios 
produzidos por ele auxiliassem o acesso ao crédito bancário? 
 [   ] Sim                                  [    ] Não.              
 
Qual das informações abaixo você considera mais fácil obter empréstimo junto aos bancos? 
[    ] Informação Contábil              [    ] Relacionamento com o gerente do banco    
[    ] Histórico pessoal de crédito   [    ] Histórico de crédito da empresa   
[    ] Outros:________________________________________.              

 
Nos próximos quadros, indique o seu grau de concordância com um X em uma das colunas:  

O proprietário de um negócio precisa ter: 
 discordo                     concordo � 
fortemente                      fortemente 

Habilidades de gerenciamento financeiro     
Experiência anterior nos negócios     
Suporte familiar     
Suporte dos amigos     
Suporte do governo     
Suporte de instituições financeiras     

 
 Qual a importância dos seguintes itens no 
início dos negócios?  

 pouco                               muito � 
Importante                         importante    

Finanças pessoais     
Finanças familiares     
Finanças de amigos     
Recursos bancários     
Propriedades (Imóveis, carros, bens, etc.)     

 
 Qual a importância de...  pouco                   muito � 

Importante              importante    
Ter um bom relacionamento com o gerente do banco     
O gerente do banco entender suas necessidades     
O banco apoiar seu negócio     
O banco não exigir garantias para conceder o 
financiamento 

    

O banco exigir garantias p/conceder o financiamento     
O banco exigir demonstrações contábeis     

 
Quão importante ou útil são os seguintes 
indivíduos para seus negócios?  

 pouco                               muito � 
Importante                         importante    

Gerente do banco     
Contador     
Advogado     
Família     
Órgãos governamentais     
SEBRAE     
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Apêndice B 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

 

 

Recife, __ de ________ de 2009. 

 

Prezados Senhores 

 

Considerando a carência de estudos na área contábil e principalmente ao falar-se 
de micro e pequenas empresas queremos apresentar Luiz Carlos Marques dos Anjos, 
aluno do Mestrado em Ciências Contábeis, desta Universidade, matrícula nº 
02441518496, RG 1.533.616 SSP/AL, que se apresenta para coletar informações, com a 
finalidade de desenvolver uma pesquisa para elaboração de dissertação de mestrado. O 
resultado desse estudo deverá contribuir diretamente na gestão dos negócios das 
empresas envolvidas. Asseguramos total sigilo das informações. O estudo não 
mencionará o nome das empresas participantes e nem os dados individualizados de 
nenhum dos questionários respondidos. 

 Antecipadamente, agradecemos pela atenção dispensada ao referido aluno. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Prof. Luiz Carlos Miranda; Ph.D. 

Orientador 
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Apêndice C 

 

Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 

 

 

Maceió, __ de ________ de 2009. 

 

Prezados Senhores 

 

Considerando a carência de estudos na área contábil e principalmente ao falar-se 
de micro e pequenas empresas queremos apresentar ___________________________, 
aluno da Graduação em Ciências Contábeis, desta Universidade, matrícula nº 
______________________, RG _________________, que se apresenta para coletar 
informações, com a finalidade de desenvolver uma pesquisa acadêmica. O resultado 
desse estudo deverá contribuir diretamente na gestão dos negócios das empresas 
envolvidas. Asseguramos total sigilo das informações. O estudo não mencionará o nome 
das empresas participantes e nem os dados individualizados de nenhum dos 
questionários respondidos. 

 Antecipadamente, agradecemos pela atenção dispensada ao referido aluno. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Prof. Luiz Carlos Marques dos Anjos 

 

 


