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Resumo: 

Este artigo apresenta as influências positivas da Contabilidade Gerencial analisadas 

na APRAFAC, que mais se destacaram, mostrando as aplicações práticas dos 

conceitos, reconhecendo que a Contabilidade Gerencial pode contribuir muito para a 

melhoria das empresas e instituições familiares. 

Palavras chave: Contabilidade Gerencial, Agricultura Familiar, associações. 

 

Abstract: 

This article presents the positive influences of Managerial Accounting analyzed in 

APRAFAC, which stood out most, showing the practical applications of the concepts, 

recognizing that Management Accounting can contribute a lot to the improvements of 

companies and family institutions. 

Key words: Managerial Accounting, Family Agriculture, associations. 
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Introdução 

O presente artigo versa sobre a contribuição positiva da Contabilidade Gerencial 

como mecanismo de identificação, mensuração, análise e comunicação de 

informações financeiras, com vista ao planejamento e controle de uma empresa 

familiar, para assegurar o uso apropriado de seus recursos e sua estrutura contábil 

e tributária, valendo-se, de conceitos técnicos, próprios da contabilidade gerencial 

aplicados em estudo de caso de empresa de economia local. 

 

É de notório saber, que as empresas familiares, em sua grande maioria, 

apresentam-se como organizações que nutrem em seu cerne métodos 

organizacionais baseados em experiências, muitas das vezes, transmitidas 

hereditariamente pelos seus antepassados. Métodos estes que deixam lacunas, ao 

se considerar mercados com estruturas cada vez mais complexas, que acabam por 

inviabilizar informações seguras e técnicas que sirvam como base para tomadas de 

decisões. Neste contexto surge a importância da contabilidade gerencial para as 

empresas familiares 

 

Dessa forma, esse artigo pauta-se pelo esclarecimento dos fatores primordiais da 

contabilidade financeira, contabilidade de custos e demonstrações financeiras, 

abordando fatores relevantes para o gerenciamento das empresas familiares, com o 

propósito de evidenciar as principais falhas que levam as empresas familiares a se 

tornarem cada vez menos competitivas num emergente mercado autorregulável, 
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que conta com modelos complexos, mesmo em organizações de pequeno porte e 

com estruturas funcionais simples. 

 

Muitas das vezes, como poderá ser observado mais a frente, para minimizar estas 

falhas é essencial a adoção da contabilidade gerencial na organização empresarial, 

que auxilia na tomada de decisões, possibilitando uma maior rentabilidade, com 

alternativas simples e de baixo custo como alocação de custos, redução e 

reutilização de resíduos e a análise e revisão da eficiência e eficácia dos métodos 

transmitidos no gen dessas empresas, para que por fim se tenha um melhor 

desenvolvimento na coleta de dados e posteriormente a divulgação das informações 

financeiras, a título fiscal e de estudo, viabilizando assim um histórico das 

transações efetuadas, separando as práticas bem sucedidas e das experiências a 

serem aprimoradas no futuro.  

 

Esse estudo nasceu através da análise dos métodos e técnicas gerenciais, com a 

finalidade de controle financeiro, controle de custos e demonstrações contábeis 

adequados para as empresas familiares, via estudo de caso, onde, foram 

analisados a rotina da empresa familiar para identificar possíveis falhas de coleta e 

distribuição de informações, contrapondo as técnicas necessárias para corrigir 

erros, viabilizando o enquadramento das novas técnicas e métodos no cotidiano da 

empresa, apresentando assim, pelo estudo de caso, a demonstração satisfatória 

dos resultados promissores da intervenção da Contabilidade gerencial. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em âmbito nacional o meio agrário é bastante complexo, seja em arranjos e 

estruturas que envolvam a organização dos meios de produção em caráter 

empresarial, seja em setores de economias mistas, ora particulares, ora de fomento 

e incentivos estaduais. Essas diferentes estruturas recebem consultoria e apoio 

para que mantenham suas atividades e sejam competitivas no mercado, que é 

sabido, cada vez mais exigente. 

 

Dentro desse cenário, a agricultura familiar destaca-se como uma forma de 

organização com fim de subsistência e mercadológica, fazendo com que os 

envolvidos, ora produzam para o próprio sustento, ora para comercialização de seus 

produtos com o intuito lucrativo. 

 

A partir do exposto, surge a problemática abordada nesse artigo, a saber, os 

mecanismos que levarão as empresas de agricultura familiar ao êxito em suas 

atividades, visto que demandam certa carência nos processos de operacionalização 

dos fatores de análise e parâmetros de produção. 

Os vários tipos de produtores são portadores de racionalidades específicas 
que, ademais, se adaptam ao meio no qual estão inseridos, fato que reduz a 
validade de conclusões derivadas puramente de uma racionalidade econômica 
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única, universal e atemporal que, supostamente, caracterizaria o ser humano.  
Incra/FAO (2000) 

 

Dessa forma, muitos fatores interferem diretamente na organização desses meios 

de produção, através de pesquisa e análise de resultados com o intuito de melhor 

adequar a característica que apresenta e qual o melhor manejo da atividade ao qual 

está ligada. A partir do momento em que o agricultor familiar começa a exercer suas 

atividades, nem ele mesmo tem a noção, em sua grande maioria, de que sua 

atividade é uma atividade de caráter empresarial e muito menos que demandará 

uma análise complexa de previsão de mercado ou de metodologias que atentem 

para isso. 

 

Cabe então primeiramente apresentar o que será considerado empresa, como o 

próprio código civil de 2002, prevê como empresário "Art. 966, Considera-se 

empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços." Dessa forma, o que muitos não 

sabem é que dependendo da forma como organizam sua produção já se tornaram 

empresários e como tal devem exercer tal atividade seguindo os mesmos métodos 

das empresas para que se mantenham vivos no mercado cada vez mais exigente. 

Assim, nesse aspecto a Contabilidade Gerencial surge como meio de munir esse 

empresário de metodologias que irão auxiliá-lo no desenvolvimento competitivo no 

mercado. Para tanto, cabe também ressaltar que: 

Contabilidade financeira é o conjunto de informações contábeis 
que fornecem dados (como vendas, despesas, compras, margem) 
para avaliação da dinâmica empresarial de resultados. Os dados, 



   
 

Página 7 de 20 
 

informações e lançamentos da Contabilidade Financeira serão a 
base para a contabilidade de custos. 2  

 

 

 

 

Visão geral da Agricultura Familiar no Brasil 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em parceria 

com o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, com base no senso realiza em 

2006, que teve por objetivo retratar a realidade do Brasil Agrário, considerando-se 

suas inter-relações com atores, cenários, modos e instrumentos de ação, relatório 

publicado no ano seguinte, o termo “agricultura familiar“, conforme a Lei nº 11.326, 

de 24 de julho de 20063, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais foi assim 

definida:  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a 
qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 
predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar 
predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 
estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou 
empreendimento com sua família. § 1º O disposto no inciso I do caput deste 
artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou outras formas 
coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não 
ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. § 2º São também beneficiários desta Lei: 
I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que 
trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que 
promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; II - aguicultores que 
atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste 

                                                           
2 http://www.portaldecontabilidade.com.br/contabil/contabilidade_financeira.htm 
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm 



   
 

Página 8 de 20 
 

artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois 
hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a 
exploração se efetivar em tanques-rede; III - extrativistas que atendam 
simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste 
artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os 
garimpeiros e faiscadores; IV - pescadores que atendam simultaneamente aos 
requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a 
atividade pesqueira artesanalmente.  

 

Assim, o conceito de agricultura familiar está relacionado à unidade familiar, 

enquanto o estabelecimento4 está relacionado à unidade produtiva. 

Analogicamente, os fatores determinam que a agricultura familiar também já o é um 

ramo empresarial, seja estabelecido através de associações ou por pequenas 

unidades familiares. Segundo o senso, 84,4 % dos estabelecimentos do Brasil são 

de agricultura familiar: 

No Censo Agropecuário 2006, foram identificados 4 367 902 estabelecimentos 
da agricultura familiar, o que representa 84,4% dos estabelecimentos 
brasileiros. Este numeroso contingente de agricultores familiares ocupava uma 
área de 80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área ocupada pelos 
estabelecimentos agropecuários brasileiros. Estes resultados mostram uma 
estrutura agrária ainda concentrada no País: os estabelecimentos não 
familiares, apesar de representarem 15,6% do total dos estabelecimentos, 
ocupavam 75,7% da área ocupada. A área média dos estabelecimentos 
familiares era de 18,37 hectares, e a dos não familiares, de 309,18 hectares. 

Pelo exposto acima nota-se que a agricultura familiar apesar de estar ocupando 

posição numérica superior, possui concentração em área muito inferior ao dos 

grandes estabelecimentos, ou seja, para se tornar competitivo é necessário uma 

série de técnicas que otimizem todos os processos para que estes não caminhem 

para o fracasso ou mesmo a mudança de atividade que é o mais corrente 

atualmente. 

Outra consideração apontada pelo senso é no que se refere à mão de obra e 

gerenciamento: 

                                                           
4 Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da 

empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. 
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Pessoas experientes com 10 anos ou mais de direção nos trabalhos eram a 
maioria (62,0%) na condução da atividade produtiva da agricultura familiar. Os 
estabelecimentos dirigidos por pessoas com menos de 5 anos de experiência 
representam apenas 20,0% da agricultura familiar. Um aspecto importante da 
agricultura familiar: pouco mais de 600 mil estabelecimentos familiares (13,7%) 
eram dirigidos por mulheres, enquanto na agricultura não familiar esta 
participação não chegava a 7,0%. 

 

Dessa forma, apesar do longo período de experiência na gestão, por se tratar de 

uma atividade que é passada hereditariamente, ela vale-se ainda de técnicas e 

métodos rudimentares, que tem a ver com o fator de produção e que de certa forma 

conseguem atender as demandas produtivas do mercado, entretanto, quando se 

trata de fatores como organização de serviços, gerenciamento de gastos, 

escoamento, dentre outros, ainda existe falha, nesse caso entra a Contabilidade 

Gerencial para minimizar os problemas ou até mesmo saná-los. É sabido que 

programas como Pronaf5, prestam auxílio aos agricultores familiares, ou as próprias 

EMATER de cada região, entretanto restam ainda alguns mecanismos a serem 

implantados, oriundos da Contabilidade Gerencial que visam à maximização dos 

sistemas de produção. 

 

Segundo os anais do Congresso Brasileiro de Geografia6, muitas são as 

dificuldades encontradas pelas empresas de agricultura familiar no fomento de suas 

necessidades do tipo: 

Apesar de toda essa importância no cenário municipal e regional os 
agricultores familiares encontram dificuldades na comercialização e 
distribuição de seus produtos tendo como um de seus principais vilões as 
Centrais de Abastecimentos de Minas Gerais (CEASAs/MG), sendo esses, onde 
muitas vezes os supermercados locais preferem suprir seus estoques. Mesmo 
que estes em alguns casos consigam se inserir no mercado local, eles estão 

                                                           
5 http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa 
6 
http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1404151124_ARQUIVO_CBGcorrigidogabrielelamim.pront
o.pdf  

http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1404151124_ARQUIVO_CBGcorrigidogabrielelamim.pronto.pdf
http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1404151124_ARQUIVO_CBGcorrigidogabrielelamim.pronto.pdf
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subordinados a essas centrais, pois os preços vão seguir os padrões destas, 
causando em muitos casos uma grande desvalorização dos produtos.  

Como bem salienta Gilberto Santos7, “A agricultura será tão mais próspera 

quanto maior for o domínio que o homem venha a ter sobre o processo de 

produção, que se obterá na medida do conhecimento acerca das técnicas de 

execução e gerência”, ou seja, não há que se falar em agricultura atualmente no 

Brasil, sem mencionar a necessidade técnica de gerenciamento. Segundo 

IUDÍCIBUS (1998): 

 “A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um 
enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já 
conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, 
na análise financeira e de balanços etc., colocados numa perspectiva diferente, 
num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e 
classificação diferenciada de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em 
seu processo decisório”.  

 

Assim, ficam evidentes nesse estudo os mecanismos de gerenciamento utilizados 

pela APRAFAC (Associação dos Produtores Rurais e Agricultura Familiar das 

Colônias) no gerenciamento da associação que trouxeram benefícios e 

competitividade aos seus associados, como será mostrado adiante. 

 

 

Dados Históricos e constitutivos da APRAFAC 

 

Situada à Rua Imigrante Lucindo Taroco, s/n. Colônia do Felizardo, a associação foi 

criada com o intuito de fortalecer a agricultura familiar, dar apoio aos pequenos 

produtores para repassar seus produtos não só na região, como em outros estados. 

São preparados projetos diretamente com o governo federal. Os produtos da 

agricultura familiar são adquiridos e repassados para entidades filantrópicas, 

                                                           
7 http://www.moretti.agrarias.ufpr.br/publicacoes/monografia_2005_sander_e_l.pdf  

http://www.moretti.agrarias.ufpr.br/publicacoes/monografia_2005_sander_e_l.pdf
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famílias carentes e escolas. A Aprafac faz, também, a mediação com a secretaria 

Municipal de Educação para a compra de insumos para a merenda escolar. 

Em junho de 2006, 11 produtores rurais das colônias se reuniam com o intuito de 

organizar uma associação que fortalecesse a agricultura familiar local. Dentro de 

seis meses, o número de associados cresceu para 24, e só foi aumentando: hoje a 

Aprafac conta 42 membros. Os pequenos produtores fazem entrega direta no 

Mercado Municipal e em demais vendas da região. A Aprafac evita que os 

pequenos produtores sejam lesados pelos preços baixos pagos pelos 

atravessadores e pela concorrência com grandes fazendeiros. O trabalho enfatiza a 

agricultura familiar, ligando-os a projetos municipais, estaduais e federais.  

 

Alguns pontos devem ser salientados, como por exemplo, o regime jurídico da 

associação, que legalmente é uma "entidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, que tem por objetivo a defesa e promoção dos interesses das 

pessoas (físicas e/ou jurídicas) que a constituiu", entretanto cabe salientar que a 

APRAPAC, segue o modelo de associação, mas os fins são lucrativos, havendo 

então como todas as associações de direito privado no Brasil, uma forma híbrida 

entre os que representam a associação e os que delas são membros cooperados, 

esses membros são os produtores que são coparticipes e que detém a parte 

rentável da instituição e os representantes desempenham o papel de incentivo e 

participação na fundação da mesma, não configurando ilegalidade. 

 

Pelas informações apuradas sobre a APRAFAC, nota-se um sistema de 

Contabilidade Gerencial presente no manejo da própria associação, uma vez que 
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segundo os membros, há um controle da qualidade dos produtos que são 

comercializados, passando por análise de qualidade das mercadorias, o sistema se 

tornou mecanizado em algumas partes como coleta, conservação e 

armazenamento, bem como no escoamento das cargas. Há ainda um responsável 

pelo setor jurídico, desde a constituição até a contabilidade dos lucros, gastos e 

ganhos. 

 

Tabela8 de aplicação de Contabilidade gerencial na Associação: 

Técnicas da contabilidade Gerencial Aplicação na APRAPAC 

1. Apuração de custos 

 

Associação mantém um controle 

baseado em seu livro de controle de 

caixa, saída e entrada, entretanto, 

como são produtores os custos são de 

implementos. 

2. Projeção de orçamentos empresariais 

 

 

Há um controle das empresas clientes 

na relação pedido-entrega. 

3. Análise de desempenho (índices 

financeiros) 

 

Há um livro de balanço de entrada e 

saída de mercadorias e dados lançados 

em tabelas digitais. 

4. Cálculo do ponto de equilíbrio 

 

São feitas de acordo com os 

fechamentos de balanços dos meses e 

análise anual do desempenho. 

5. Determinação de preços de vendas 

 

É feita através de assembleia geral com 

os associados. 

6. Planejamento tributário 

 

É feito pela contabilidade da associação 

7. Controles orçamentários São feitos através do livro de caixa de 

entrada e saída  

                                                           
8 Tabela montada com base nas informações coletadas e no referencial teórico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Custo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_tribut%C3%A1rio
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8. Teoria das Restrições (TOC) 

Contabilidade por Ganho 

 

Não há aplicação 

9. Balanced Scorecard 

 

Há um sistema de registro e balanço 

similar. 

10. ABM/GECON - Sistema de Informação 

de Gestão Econômica 

 

Não há aplicação 

 

 

Nos dez itens analisados observa-se que há de certa forma uma aplicação prática 

de alguns conceitos e estruturas da contabilidade gerencial, associado a 

mecanismos próprios. Pela orientação empresarial que a empresa recebe, nota-se 

que a estrutura da associação já caminha para a relação empresarial esperada da 

maioria das empresas que se arriscam no cenário da agricultura Familiar, de 

maneira que a aplicação desses conceitos e a reiterada prática tende a melhorar a 

relação de ganhos futuros e a prever melhor os rumos a serem tomados. 

 

Para Iudicibus (1998, p. 21): a contabilidade gerencial tem um sentido mais 

profundo, está voltado única e exclusivamente para a administração da empresa, 

procurando suprir informações que se “encaixam” de maneira válida e efetiva no 

modelo decisório do administrador. Dessa forma, evidencia na associação que 

alguns conceitos básicos de gerenciamento fizeram toda a diferença, atendendo 

hoje vários prestadores de serviço, não somente as empresas e pessoas físicas que 

compram diretamente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_de_Ganhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_de_Ganhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balanced_Scorecard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_Econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_Econ%C3%B4mica
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Foi possível constatar que a contabilidade gerencial tem um papel muito importante 

para as empresas: analisar dados que auxiliam aos administradores e todos 

envolvidos com a atividade das empresas, nas tomadas de decisão, facilitando 

assim resultados eficientes e ágeis, fundamentais para o processo de gestão 

empresarial. Sendo visível que uma empresa bem gerida pode se tornar uma forte 

concorrente para as demais empresas situadas no mercado.  

 

Sendo de extrema importância não somente na condição de lucratividade, mas 

também na redução dos custos, verificação de aumentos de despesas decorrente 

dos atos operacionais da empresa e até mesmo se a compra de um determinado 

equipamento ou a compra de mais de um destes vai ser viável para a empresa, 

quanto tempo ele vai conseguir reaver esse dinheiro investido na máquina, após 

isso, analisar quanto será o seu custo de oportunidade com esse desembolso.  

 

Segundo o presidente da Associação, houve uma melhoria significativa na 

comercialização dos produtos, pois se evita o desperdício dos produtos ou até 

mesmo que eles se percam por serem em sua maioria perecíveis e demandar um 

cuidado especial no manejo. A rentabilidade também aumentou a partir do momento 

em que se teve o controle das funcionalidades da própria associação. 

 

Ele relata ainda que o sistema de cooperativa auxilia bastante, pois todos têm 

obrigações comuns que se estivessem isolados não teriam. Entretanto, ainda 
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salienta que algumas dificuldades ainda são correntes, como apoio e incentivo 

estatal. 

 

No que diz respeito aos contratos e negócios jurídicos a associação, para não 

incorrer em receitas superfaturadas e irregularidades tributárias, mantém um rodízio 

de contratos distribuídos entre os seus associados, não configurando também, 

sonegação de imposto, pois todos declaram sua DAP, tampouco enriquecimento 

ilícito ou formação de cartel, uma vez que participam vários ramos produtivos, assim 

todos possuem sua renda própria de acordo com a demanda de seus produtos, isso 

faz com que a associação se torne competitiva, sem supervalorizar, nem 

menosprezar nenhum produto ou associado. 

 

Dessa forma pode-se observar que a Contabilidade Gerencial aplicada, as técnicas 

e metodologias tendem a contribuir positivamente para as instituições que se 

sentem mais seguras, resolvendo problemas aparentes que muita das vezes não 

eram sequer cogitados por deficiência técnica e inobservância de alguns princípios 

básicos.   
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Considerações finais 

Muitas são as barreiras e os caminhos a serem trilhados pela Agricultura Familiar no 

Brasil e muito se tem que estudar e teorizar a respeito das contribuições da 

Contabilidade Gerencial, dessa forma com base das considerações levantadas 

nesse artigo, percebe-se que há uma melhoria significativa quando se trata de 

aplicar técnicas às empresas ou a modelos empresarias, mesmo que de pequeno 

porte, pois elas se desenvolvem melhor nos mercados e pode se tornar cada vez 

mais competitivas. 

 

Para os que se beneficiam dessas técnicas e metodologias os ganhos são bastante 

significativos, ao passo que se podem prever mercados, minimizar custos, aprimorar 

o manejo das produções e controlar gastos indevidos e lucros, de maneira que haja 

uma maior representatividade frente às barreiras mercadológicas que são impostas 

aos que se aventuram no ramo empresarial, principalmente de agricultura familiar. 

 

Assim há inúmeros benefícios com a implantação ou menos com as observâncias 

dos princípios da Contabilidade Gerencial como: a) Redução de custos das 

operações; b) Melhoria no acesso a informações; c). Rapidez na tomada de 
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decisões; d) Aumento da produtividade e eficiência das gestões; e) A tomada 

antecipada de decisões. f) Melhoria nos resultados econômicos, financeiros e 

operacionais. 

Pode-se inferir também que escolhendo uma técnica apropriada de gerenciamento e 

um controle da circulação e produção de produtos, aliada ao manejo adequado, o 

custo benefício é notório, assim cabe aos empresários de agricultura familiar, 

buscarem alternativas para soluções de problemas que envolvam gerenciamento 

em nas técnicas da Contabilidade Gerencial, fazendo com que haja aprimoramento 

das técnicas manufatureiras, muitas vezes hereditárias e de baixa competitividade, 

aproveitando, no entanto, o potencial competitivo que a grande maioria apresenta, 

visto que é maioria em número de estabelecimentos no país, para que enfim, possa 

ocupar através da livre concorrência um cenário de destaque no mercado. 

 

Sem um instrumento de gestão, como a contabilidade gerencial, dificilmente as 

micro e pequenas empresas conseguirão estabelecerem ações administrativas que 

garantam sua própria sobrevivência no mercado, pois não existe possibilidade de 

uma empresa funcionar e cumprir sua missão sem o uso do gerenciamento contábil 

que através do seu sistema de informações fornece dados que se fazem 

necessários para a continuidade do negócio. Enfatiza-se diante do que foi exposto 

que é de suma importância para as micro e pequenas empresas a utilização da 

contabilidade gerencial, a fim de que suas decisões sejam tomadas de maneira 

segura e consciente, baseadas em informações que maximizarão as chances de 

acertos e lhes trarão possíveis lucros. 
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Metodologia 

 

A metodologia utilizada no presente artigo contou com pesquisas bibliográficas em 

revistas e sites especializados no assunto, também com análise e catalogação de 

dados oriundos da APRAFAC, pelo site e em entrevista ao coordenador da 

associação. As tabelas foram elaboradas com base na teoria e nas entrevistas 

realizadas e na coleta in loco de informações relevantes, para tanto contou com a 

disponibilidade de tempo do coordenador e dos funcionários que trabalham na 

associação. Para maior efetividade da ação, foi elaborado um roteiro de perguntas 

que visavam a coleta de informações mais relevantes para o trabalho. 

Posteriormente fez-se a comparação das informações apuradas, analisando os 

benefícios da Contabilidade Gerencial, para tanto se buscou apresentar a prática da 

instituição, associando alguns pontos fundamentais e conceituais da contabilidade. 

Por fim, foi redigido o artigo com base nas informações e na observação do grupo, 

que segue documentado nesse artigo. 
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