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RESUMO 
 
Através da informação contábil, é possível alterar o cenário de uma organização, quando 
essa informação é utilizada de forma a trazer os melhores resultados para as empresas. 
Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo principal identificar a importância e o 
desempenho das informações contábeis atribuídas pelos gestores de Micro e Pequenas 
empresas na cidade de Mossoró/RN. A ferramenta utilizada foi a matriz de desempenho-
importância de Slack (2006) que mostra graficamente o comportamento das MPES 
relacionadas com esse estudo. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, multicasos e 
baseada em recorte transversal uma vez que tenta analisar a frequência de determinado 
evento e o instrumento de coleta se deu através de questionário. Constatou-se que os micro 
e pequenos empresários analisados, apesar de considerarem as informações contábeis 
como importantes, se utilizam delas para a tomada de decisão com menor frequência 
quando comparadas a importância dada a tais informações. Quando diferenciada por ramo, 
a amostra resultou que as empresas comerciais se encontram na zona de adequação, 
enquanto que as que prestam serviços apresentam-se na fronteira interior de aceitabilidade. 

 
Palavras-chave: Informação Contábil. Matriz de Slack. Micro e Pequenas Empresas. 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

Ter informação em tempo hábil e de forma confiável passou a ser tão importante no 
cotidiano dos gestores que se tornou um diferencial para o profissional contábil que utilizar 
dessa prerrogativa com maestria. A informação contábil pode ser vista como instrumento 
que auxilia a tomada de decisões frente a problemas relacionados à administração de 
recursos, competitividade, etc. Oferecendo suporte as escolhas realizadas pelos 
empresários, que quando tomadas de forma eficaz pode alcançar posição de destaque no 
mercado que é tão competitivo (MOREIRA et al 2013). De acordo com a Resolução CFC nº 
1.374/2011 as informações contábeis têm o objetivo de fornecer informações úteis para a 
tomada de decisão para os usuários em geral. Dessa forma é indispensável que a 
contabilidade seja o elo entre o gestor e a informação contábil, tornando-a ferramenta 
principal de gestão. 

Nesse contexto estão inseridas as organizações, em especial as Micro e Pequenas 
Empresas (MPES) que são instrumentos de pesquisa desse artigo, a contribuição das 
MPES é de notável importância uma vez que é através delas que boa parte do 
desenvolvimento de cidades, principalmente as do interior, acontece conforme aponta 
VIEIRA (2007). Além disso são participantes da economia nacional de forma significativa já 
que são mais numerosas, geram empregos aumentam o Produto Interno Bruto (PIB) e, 
consequentemente, reduzem a pobreza do país (VIEIRA, 2007).Conforme Melo e Prieto 
(2013) as Micro e Pequenas Empresas são notadas principalmente pela capacidade de 
abarcar mão de obra com dificuldade de inserção no mercado tais como jovens em busca 
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do primeiro emprego e pessoas acima dos 40 anos, além de dinamizar a economia em 
pequenos municípios ou bairros de grandes metrópoles. 

Por tratar-se de empresas normalmente familiares ainda existe um nível de 
resistência quanto à utilização das informações contábeis por parte dos proprietários, que 
em sua maioria também são os gestores do negócio, provavelmente pela falta de 
conhecimento quanto aos demonstrativos ou simplesmente por tratar de informações 
utilizadas somente para fins legais. Conforme afirmam Gomes, Oliveira e Silva (2017) as 
informações geradas pela contabilidade devem permitir aos gestores segurança no que diz 
respeito à tomada de decisão, além de ser capaz de projetar resultados futuros o que 
ocasionará maiores possibilidades de bons resultados. Dumer (2014) acrescenta que o 
contador deveria ser um dos principais interessados em obter formas de adequar-se as 
necessidades do gestor.  

Diante do que já foi exposto acima este artigo tem como problema de pesquisa: Qual 
a importância e o desempenho das informações contábeis atribuída pelos gestores de 
Micro e Pequenas empresas na cidade de Mossoró/RN? Tem como objetivo principal 
identificar a importância e o desempenho das informações contábeis atribuídas pelos 
gestores de Micro e Pequenas empresas na cidade de Mossoró/RN, e como objetivos 
específicos: ; Apontar nível de importância é atribuída pelos gestores à informações 
contábeis; Identificar nível de utilização é atribuída pelos gestores à informações contábeis; 
Apontar utilizando a matriz de desempenho-importância de Slack (2006) o desempenho das 
informações contábeis sob a ótica dos gestores. 

Do ponto de vista prático este estudo se justifica uma vez que visa analisar a 
importância atribuída pelos gestores de micro e pequenas empresas às informações 
contábeis e sua real utilização pelos mesmos utilizando a matriz de desempenho-
importância de Slack (2006), trazendo benefício tanto para os profissionais contábeis por 
possibilitar a identificação de possíveis deficiências nos serviços prestados, quanto para os 
gestores  possibilitando uma reflexão sobre a real utilização dessas informações para a 
gestão de seus negócios.  

Marion (2012), Stroeher (2005) e Albuquerque (2011) apontam que pequenos 
negócios, buscam as informações contábeis visando na maioria dos casos sair da 
informalidade e atender aspectos legais, portanto utilizam com pouca ou quase nenhuma 
utilização da informação contábil. Tendo Martins, Cardoso e Melo (2016) apontando que ao 
analisar a relevância da informação contábil observado resultado similar a notar que a 
informação contábil é utilizada pontualmente e em grande parte de modo não ostensivo. 
Dado os estudos citados é interessante conhecer se esta realidade também se aplica no 
município de Mossoró/RN. 

Do ponto de vista teórico, este estudo se justifica pela utilização da matriz de 
desempenho-importância de Slack (2006) utilizada para avaliar o desempenho de um 
produto/processo produtivo e é construída através de informações obtidas com 
características comuns, e nesse caso, será construída a partir da percepção dos gestores 
das MPES quanto as informações contábeis.  

O estudo realizado por Dumer (2014) utilizou-se da matriz Slack (2006) para 
identificar a importância e desempenho das informações da contabilidade de custos frente 
outras informações contábeis na gestão de MPES a partir da opinião de gestores. Vários 
estudos têm sido realizados acerca da temática no qual se pode destacar é o estudo de 
Moreira et al (2013), ao analisar a percepção dos gestores sobre a importância atribuída às 
informações contábeis e sua utilização nos negócios, mas com metodologia distinta. 

O uso da ferramenta permitirá apontar de acordo com a percepção dos gestores se a 
utilização da informação contábil está em consonância com a importância atribuída a 
mesma, dado que os resultados obtidos em estudo que apontam o baixo uso da informação 
contábil podem estar atrelados ao fato do baixo nível de importância atribuída pelos usuários 
internos da contabilidade de micro e pequenas empresas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 INFORMAÇÃO CONTÁBIL E GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS 

 
É importante possuir informações a respeito de algo que nos interessa, uma vez que 

implica em conhecimento de causa em determinados assuntos. Quando se trata de 
informação contábil a Resolução CFC nº 1.374/2011 é enfática ao afirmar que o propósito 
dos relatórios contábil-financeiro é fornecer informações acerca da propriedade.  

Em uma pesquisa realizada por Borges e Leal (2015) ao entrevistar alguns gestores 
de Uberlândia- MG indicou que as utilizações das informações contábeis gerenciais servem 
para conferir os impactos financeiros e avaliar o desempenho, além de traçar e acompanhar 
se as metas estão sendo alcançadas. Ainda no mesmo estudo verificou-se que existem 
ferramentas úteis para a gestão, mas não são implementadas por falta de conhecimento. 
Sendo assim, é papel da contabilidade fornecer informações que sejam claras para o 
tomador de decisão da empresa, visando sempre o bom desempenho da organização. 

A gestão das empresas está ligada diretamente a um indivíduo responsável pela 
melhor decisão, isso acontece através de uma junção entre as várias informações das quais 
o gestor tenha acesso, porém como afirma Xavier Filho e Lima (2016) mesmo existindo 
várias disciplinas envolvidas no processo de tomada de decisão, existem informações que 
são elaboradas apenas pela ciência que estuda o patrimônio da entidade, nesse caso a 
Ciência Contábil. 

Melo et al (2018) relata que informações relevantes, confiáveis, tempestivas e fiéis 
quando não divulgadas no mercado financeiro, acarreta em dificuldades aos usuários. 
Entende-se, portanto, que a contabilidade tem papel fundamental no que cerne a questões 
decisivas dentro de uma organização, independentemente de seu porte. Silva, Souza e 
Klann (2016) entendem que para a informação ser tempestiva precisa registrar as variações 
do patrimônio no momento em que acontece o fato gerador para que, então, o gestor 
possua tempo suficiente para utilizar a informação da melhor maneira. Por isso a informação 
precisa ser clara de forma a auxiliar o usuário na tomada de decisão (GOMES, OLIVEIRA E 
SILVA, 2017).  

Lovo, Oliveira e Ziviani (2015) apontam que em essência a contabilidade é um 
sistema de informação e que as demonstrações financeiras são peças que possuem formas 
distintas, entendem ainda que, através das análises resultante de dados retirados das 
demonstrações financeiras, o gestor pode tomar a decisão mais certa, desde que conheça e 
entenda os índices apresentados. Para tanto, é necessário conhecer até onde vai as 
habilidades do gestor, quando se trata dos demonstrativos contábeis, se sabem lê-los com 
propriedade. 

Quando analisamos estas questões do contexto das micro e pequenas empresas, 
que normalmente são geridas por membros de uma mesma família, e que estas contribuem 
de forma significativa para o aumento da riqueza no mundo, nota-se que muitos gestores, 
principalmente os mais conservadores, tendem a evitar a presença de terceiros interagindo 
com o patrimônio construído por eles. Gomes, Oliveira e Silva (2017) identificaram em uma 
pesquisa realizada que os gestores entendem a informação fiscal apenas para atendimento 
de aspectos fiscais, afirmaram ainda que por meio da pesquisa realizada, ficou claro que os 
empresários não compreendem, de fato, o funcionamento das informações contábeis para a 
tomada de decisão. 

 Dada a importância das micro e pequenas empresas para a economia foram 
implementadas medidas prevendo tratamento diferenciado de forma a favorece-las através 
da Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi instituído o regime 
tributário específico para os pequenos negócios, além de benefícios como simplificação e 
redução da burocracia envolvida, de forma a tornar o empreendimento competitivo através 
de acesso à credito e ao mercado (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006). Porém de acordo 
com dados do Sebrae (2016) existe uma série de fatores que contribuem para a mortalidade 
das empresas  com até 2 anos de existência tais como maior número de desempregados 
antes da abertura da empresa, falta de experiência no ramo, abertura da empresa por 
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exigência de clientes ou fornecedores, pouco tempo de planejamento, falta de aporte de 
capital através de bancos, falta de aperfeiçoamento dos produtos ou serviços, falta de 
capacitação, falta de acompanhamento das receitas e despesas, entre outros. 

Sabendo que as informações contábeis são de grande valia para o gestor no que 
tange a questões de decisão, Lovo, Oliveira e Ziviani (2015) concluíram que a contabilidade 
atual não está cumprindo seu objetivo de fornecer informações aos seus usuários, gerando 
atraso econômico, afirmam ainda que o conhecimento gerado através das informações 
contábeis não deve ser apenas para o contador, mas aos gestores.  

Alguns estudos foram realizados dentro deste contexto, dessa forma analisaremos a 
percepção de outros autores quanto à temática abordada, e suas conclusões, conforme 
segue Quadro 1. 
 
Quadro 1- Outras pesquisas relacionadas ao tema 
Autores Objetivo da pesquisa Resultados 
Dumer (2014) Averiguar o grau de importância- 

relevância- e o nível efetivo de utilização- 
desempenho-os empreendedores de 
micro e pequenas empresas (MPES) 
atribuem as informações da Contabilidade 
de Custos para gestão dos seus 
empreendimentos, e comparar com a 
percepção dos mesmos gestores sobre 
outros três tradicionais grupos de 
informações da contabilidade: 
informações patrimoniais, informações de 
apuração dos resultados, e informações 
de controle financeiro. 

Os empreendedores consideraram as 
informações contábeis: DFC, BP, 
DRE e Contabilidade de Custos, 
como sendo de grande importância, 
já relacionando essas mesmas 
variáveis em relação ao uso a 
avaliação atribuída pelos gestores é 
mais baixa que a importância das 
informações, sendo o Balanço 
Patrimonial a de menor importância. 
De forma geral, as informações 
contábeis encontram-se na matriz na 
zona de adequação, porém bem 
próxima a zona de melhoria. 

Borges e Leal 
(2015) 

Analisar qual a importância atribuída 
pelos gestores de MPE às informações 
contábeis gerenciais e identificar a 
periodicidade de uso delas 

Verificou-se que as informações são 
utilizadas, principalmente para 
acompanhar metas e avaliação de 
impactos financeiros, os gestores 
indicaram a importância, mas que, no 
geral, não utilizam todas as 
informações devido à falta de 
conhecimento ou habilidade para 
usá-las. 

Lovo, Oliveira e 
Ziviani (2015) 

Analisar se os demonstrativos e 
indicadores financeiros são fontes de 
informações econômicas e financeiras 
que alicerçam as decisões e ações dos 
gestores das empresas em Cacoal e 
Rolim de Moura 

Concluíram que o serviço prestado 
pela contabilidade não cumpriu seu 
objetivo de fornecer informações em 
tempo hábil aos seus usuários, e por 
isso, tais informações não são 
utilizadas de forma correta, afirmam 
ainda que o conhecimento gerado 
pelas informações contábeis deve 
estar disponível aos gestores 
interessados. 

Gomes, Oliveira 
e Silva (2017) 

Analisar quais informações contábeis são 
utilizadas pelos micro e pequenos 
empreendedores do município de 
Jacaraú/PB para o processo decisório. 

Apontaram que os empresários da 
cidade analisada fazem uso das 
informações contábeis quando se 
trata de tomada de decisão, e que 
reconhecem a importância da 
contabilidade nas empresas. 
Concluíram ainda, que apesar disso, 
os gestores não têm ciência do que 
são as informações contábeis de 
fato. 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Dos estudos analisados apresentados no Quadro 1, é unanime que na percepção 
dos gestores as informações contábeis são de grande importância para a tomada de 
decisão dentro de uma organização seja ela micro e pequena empresa, ou até mesmo as 
que operam no mercado de ações.  

Os estudos de Borges e Leal (2015), Gomes, Oliveira e Silva (2017) e Dumer (2014) 
são semelhantes a essa pesquisa pois, visam a verificação da importância e utilização das 
informações contábeis dentro de uma empresa, chegaram ao resultado que os gestores 
entendem as informações como muito importantes para as decisões da empresa, porém sua 
utilização muitas vezes não acontece devido à falta de habilidade, no estudo de Gomes, 
Oliveira e Silva (2017) ainda tornou-se visível que um grupo de três gestores entendem as 
informações contábeis, apenas como ferramenta para atendimento de aspectos legais. O 
estudo de Lovo, Oliveira e Ziviani (2015) apesar de tratar a importância da informação 
contábil, focou na tempestividade, concluindo que os profissionais da contabilidade 
contribuem para a falta de conhecimento dos gestores, uma vez que não fornecem dados 
em tempo hábil para verificar a situação da empresa para então tomar uma decisão a 
respeito. 

 
2.2 MATRIZ IMPORTÂNCIA-DESEMPENHO 

 
É uma representação gráfica que analisa um objeto de estudo verificando sua 

importância e utilização no processo, seu resultado aponta quais objetos estudados devem 
ser priorizados já que, dependendo de onde se encontre na matriz, devem ser tomadas 
decisões priorizando outras posições, Slack (2006) afirma que todas as operações 
produtivas necessitam de informações de desempenho com intenção de melhoria. Vale 
ressaltar que a matriz é dividida por zonas de prioridade de melhoramento que podem 
indicar excesso: mostra que a empresa encontra-se numa zona que não oferece perigo mas 
que precisa ser revista a sua posição  já que pode indicar os recursos aplicados em 
excesso, adequação: pode ser considerada a zona de conforto, melhoramento: é necessário 
tomar algumas atitudes de forma a trazê-la para a zona de adequação e ação urgente: 
reflete a falta de informações básicas para o bom andamento da organização, seja para a 
importância ou utilização, conforme Figura 1 (SLACK, 2006). 

 
Figura1- Matriz de Importância- Desempenho  

 
Fonte: Adaptado de Slack (2006). 
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A fronteira interior de aceitabilidade, é a limitação entre os níveis de melhoria e de 
adequação, quanto mais próximo dessa linha é necessária atenção quanto as informações, 
já que indica que os dados apresentados devem melhorar. Segundo Slack (2006) a zona de 
adequação é onde as empresas podem sentir-se confortáveis a curto prazo, porém devem 
sempre buscar a próxima zona, chamada “excesso?”, se qualquer empresa entra nessa 
zona, significa dizer que seu desempenho é maior que o esperado, por isso é necessário 
investigar se algum recurso poderia ser usado em outro recurso, a fim de melhorar a 
organização como um todo (SLACK 2006). 

As outras duas zonas são indicadores que é preciso movimentar as empresas de 
forma a melhorar seu desempenho, pois são zonas de melhoramento, para Slack (2006) as 
empresas que recaem logo abaixo da fronteira interior de aceitabilidade, ao lado esquerdo, 
não requerem tanta atenção quanto as que recaem sobre a zona de ação urgente indicando 
que provavelmente informações estão sendo perdidas, por isso é preciso que as ações de 
curto prazo sejam de modo a alterar esse patamar para a zona de melhoria, pelo menos. 

Através da matriz, é possível fazer um cruzamento, nesse estudo, entre as respostas 
dadas pelos gestores para escalas de importância e utilização das informações contábeis. 
Por se tratar de um instrumento bastante intuitivo, a matriz é de fácil entendimento e 
bastante utilizada em estudos científicos. 

A matriz é amplamente utilizada com a intenção de fazer comparações entre critérios 
comuns a fim de verificar a posição de determinado objeto em relação a um concorrente que 
possua as mesmas características. Um estudo realizado por Lima, Marques e Martins 
(2015) objetivou analisar através da matriz a relação dos clientes de uma escola de idiomas 
com seus concorrentes, analisando quais serviços foram mais ou menos relevantes, para 
tanto se valeram de critérios chamados de ganhadores do pedido e qualificadores, ambos 
com escala de 1 a 9 com a mesma metodologia desse estudo. 

Nos estudos são perceptíveis a finalidade da matriz, já que visualmente seu 
entendimento é simples, ou seja, não necessita de artefatos muito elaborados para 
compreender a matriz, algumas pesquisas como a de Brito et al (2015) buscou verificar a 
situação de uma empresa cerealista atacadista no mercado, por isso analisou a estratégia 
da organização, o planejamento estratégico como um todo, avaliando critérios como preço, 
flexibilidade, rapidez de atendimento, entre outros fatores, relacionados importância para os 
clientes com o desempenho em relação aos seus concorrentes. 

A matriz é uma ferramenta versátil, uma vez que proporciona ao pesquisador um 
leque de opções, independente da área que se busca conhecimento, desde que sejam 
utilizadas medidas que gerem importância e desempenho para o objeto pesquisado. A 
matriz revela a posição de cada fator de acordo com seus escores (SLACK, 2006), sendo a 
partir da posição ou zona que se encontra o critério analisado, se é ou não competitivo. 

  
3 METODOLOGIA 

 
Esta pesquisa possui caráter quantitativo já que foram utilizadas informações 

descritas em valores matemáticos a fim de obter um resultado através da análise dos dados 
coletados com maior precisão das informações. Esses dados foram coletados através de 
questionários respondidos por gestores das empresas de Mossoró-RN, com intenção de 
verificar o comportamento dos mesmos quanto ao uso e importância das informações dos 
principais relatórios contábeis. 

Este estudo foi baseado em recorte transversal pois se apoia nos níveis de 
importância e de utilização das informações contábeis pelos gestores de micro e pequenas 
empresas de Mossoró/RN no momento da coleta. Bastos e Duquia (2007) entendem que 
estudos de recorte transversais são utilizados quando se deseja verificar a frequência de 
determinado evento em uma população específica e seus fatores associados, e que apesar 
disso, não sugere qualquer relação de casualidade, ou causa e efeito. Ou seja, visa analisar 
dados objetivando descrever variáveis em determinado momento. 

O instrumento de coleta utilizado para obtenção de dados se deu através de 
questionário, disponível no apêndice deste artigo, que está dividido em duas partes que são: 
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PARTE I: o perfil do gestor, PARTE II: Importância e utilização das informações contábeis, e 
foi aplicado aos gestores de pequenas empresas da cidade de Mossoró/RN no período de 
Novembro/2018 a Janeiro/2019. O questionário foi utilizado por se tratar de um meio rápido 
e de fácil aplicação, além de apresentar pouca resistência do respondente. Conforme 
Marconi e Lakatos (2003) o questionário é a forma mais barata e rápida de obter resultados, 
e de garantir o anonimato, traz segurança já que o respondente não é identificado, menor 
distorção, além de permitir ao questionado responder em horário mais adequado à sua 
rotina.  

Foi utilizada amostra não-probabilística tendo em vista utilizar informações de acordo 
com a acessibilidade ou conveniência, devido à facilidade na obtenção de respostas através 
do público de gestores de micro e pequenas empresas na cidade de Mossoró/RN, Gil (2008) 
refere-se a esse tipo de amostragem como sendo o menos rigoroso quando comparado aos 
outros tipos, já que o pesquisador faz a seleção de elementos acessíveis a ele.  

O questionário foi formulado com características que permitem a construção da 
matriz de importância/desempenho de Slack (2006), dessa forma através das respostas dos 
gestores que compõe a amostra do estudo foi possível mensurar o grau de importância e de 
utilização das informações contábeis a partir das afirmações elencadas no instrumento de 
coleta utilizando para isso a escala Likert, uma escala de avaliação de itens com várias 
categorias de respostas que permite ao avaliador enfatizar algumas características 
importantes dos quesitos (BARTHOLOMEU, MONTIEL e MACHADO, 2013) . Será utilizada 
a escala com 9 (nove) pontos onde o primeiro ponto indica grau de concordância maior, e o 
ultimo maior grau de discordância, sendo o item do meio classificado como neutro, conforme 
exposto no Quadro 2. 
 
Quadro 2- Escala de Importância Desempenho 

ESCALA 

IMPORTÂNCIA DESEMPENHO 

1- Extremamente importante 1- Extremamente favorável 

2- Muito importante 2- Muito favorável 

3- Importante 3- Favorável 

4- Importância mediana 4- Pouco favorável 

5- Razoavelmente importante 5- Neutro 

6- Pequena importância 6- Pouco desfavorável 

7- Mínima importância 7- Desfavorável 

8- Importância irrelevante 8- Muito desfavorável 

9- Sem nenhuma importância 9- Extremamente desfavorável 

Fonte: Silva, 2007. 
 
Os questionários foram respondidos por dez empresários de micro e pequenas 

empresas (MPES) no município de Mossoró/RN, que atuam em atividades de serviço e 
comércio na cidade, para fins da pesquisa cada empresa foi identificada de forma a 
possibilitar a análise individual sem que haja a identificação real dos indivíduos preservando 
o sigilo dos gestores. A identificação se dará na seguinte sequência: alpha, beta, gamma, 
delta, épsilon, zeta, ômega, sigma, lambda e kappa. As empresas analisadas, sendo seis do 
ramo comercial e quatro de serviços, estão listadas Quadro 3. 
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Quadro 3- Identificação das empresas por ramo e atividade econômica 
Identificação Ramo Atividade econômica 

Empresa Alpha Serviço Atividades de condicionamento físico 
Empresa Beta Serviço Fabricação de esquadrias de metal 
Empresa Gamma Serviço Cuidados de animais domésticos 
Empresa Delta Serviço Cuidados de animais domésticos 
Empresa Epsilon Comércio Comercio varejista de artigos de vestuário 
Empresa Zeta Comércio Comercio varejista de produtos farmacêuticos 
Empresa Ômega Comercio Comercio varejista de artigos de vestuário 
Empresa Sigma Comercio Comercio varejista de mercadorias em geral 
Empresa Lambda Comercio Comercio varejista especializado em móveis 
Empresa Kappa Comércio Comercio varejista de artigos de vestuário 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

Os dados obtidos na pesquisa foram tabulados com o auxílio do Excel. E a análise 
foi realizada inicialmente pela identificação do perfil dos gestores que compõe a amostra 
utilizando-se de ferramentas da estatística descritiva e por fim através da matriz de 
desempenho e importância foi identificado as necessidades de melhorias apontadas, de 
forma a atender o objetivo deste estudo. 

Os resultados obtidos neste estudo, não representam o perfil de todos os gestores 
da cidade de Mossoró/RN, apontando apenas o perfil dos entrevistados dado as 
características da amostra.  

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 

A fim de obter uma visão melhor dos resultados dividiu-se as empresas pelo ramo 
econômico em que atuam, sendo assim, seis empresas do total atuam na área de comércio 
e quatro na de serviços. Abaixo a Tabela 1 apresenta características quanto a faixa etária, 
experiência e escolaridade dos entrevistados por ramos de atuação. 

Os respondentes apresentam-se na faixa etária a partir de 30 a 35 anos de idade 
com maior incidência nessa faixa para os gestores que prestam serviço, e a maior parte dos 
entrevistados têm idade acima de 45 anos e atuam no ramo comercial.  
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Tabela 1 – Faixa Etária, Tempo de experiência e Escolaridade dos entrevistados 

Idade 

Faixa etária Comércio Serviço 

30 a 35 anos 1 2 

40 a 45 anos 1 1 

45 anos ou mais 4 1 
 Tempo de Experiência 

Tempo de experiência Comércio Serviço 

Entre 1 e 5 anos 1 

Acima de 10 anos 6 3 

Escolaridade 

Grau de instrução Comércio Serviço 

Fundamental incompleto 1 

Fundamental completo 1 1 

Médio incompleto 1 

Médio completo 2 

Superior incompleto 1 

Superior completo 1 2 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 

 
Do total de entrevistados 9 deles têm mais de 10 anos de experiência na área em 

que atua, sendo 6 no comércio e 3 em serviços. Apenas 1 dos entrevistados tem entre 1 e 5 
anos de experiência e o ramo de atuação está em prestação de serviços. Podendo com isso 
observar que em sua maioria as empresas já se mantem a certo tempo no mercado.  

Quanto à escolaridade, mostrou-se bem heterogênea, apenas 3 do total 
apresentaram nível superior completo. É interessante perceber que do total dos 
respondentes, o que apresenta o maior número de gestores com ensino superior completo 
está no ramo de serviços. 

 
 

4.2 PERCEPÇÃO DOS GESTORES QUANTO A IMPORTÂNCIA E UTILIZAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

  
Foi elaborado um quadro com a média das repostas dos questionários que tinha 

como resultado a classificação pela escala Likert onde a designação de importância se deu 
da seguinte forma o número 1 representava resposta extremamente importante, 2- muito 
importante, 3- importante, 4- importância mediana, 5-  razoavelmente importante, 6- 
pequena importância, 7- mínima importância, 8- importância irrelevante e 9- sem nenhuma 
importância. Já para o Quadro 5 onde apontou-se o nível de uso das informações pelos 
gestores a indicação das repostas considerando a seguinte escala para o número 1- 
extremamente favorável, 2- muito favorável, 3- favorável, 4- pouco favorável, 5- neutro, 6- 
pouco desfavorável, 7- desfavorável, 8- muito desfavorável e 9- extremamente desfavorável. 
As repostas apresentadas nos Quadros 4 e 5 estão divididas em atividade comercial e 
prestação de serviço. Os valores apresentados foram arredondados. 
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Quadro 4- Nível de Importância das informações contábeis para a gestão 

Questões / Nível de importância Comércio Serviço 

Importância das informações contábeis geradas para a tomada de 
decisão em sua empresa 

1 
 

1 

Importância da informação contábil com periodicidade mensal  
2 
 

2 
 

A Importância do Balanço Patrimonial para avaliar a posição contábil e 
financeira da empresa 

3 
 

2 
 

Importância das notas explicativas como complemento das 
demonstrações contábeis 

4 
 

2 
 

Os relatórios de contas a pagar são importantes para ter controle sobre 
as dívidas da empresa 

1 2 
 

A demonstração de fluxo de caixa (DFC) é importante para 
acompanhar a capacidade de pagamento da empresa 

2 2 
 

É importante acompanhar os resultados alcançados pela empresa 
através das demonstrações contábeis (DRE) 

2 
 

2 
 

É importante conhecer e acompanhar os custos e despesas da 
empresa a partir dos relatórios contábeis 

2 
 

2 
 

O relatório de contas a receber é importante para o planejamento e 
provisão de receita 

2 
 

2 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 

No que diz respeito a importância da informação, todos os empresários consideraram 
extremamente importante as informações que auxiliam na tomada de decisão de forma 
geral, ou seja, os gestores percebem que a contabilidade pode influenciar a empresa, de 
modo a contribuir com seu crescimento. De igual modo, aconteceu no estudo de Dumer 
(2014) onde os entrevistados consideraram as informações contábeis crucias dando ênfase 
a Contabilidade de Custos e as informações de gestão. Assim como no estudo de Borges e 
Leal (2015) onde verificaram que os gestores implicam importância as informações 
contábeis com a finalidade de avaliar os impactos financeiros na empresa. 
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Quadro 5- Utilização da informação contábil na gestão 

Questões / Nível de utilização Comércio Serviço 

Utilizo das informações contábeis geradas para a tomada de decisão 
em sua empresa 

2 
 

4 

Uso da informação contábil com periodicidade mensal 
3 
 

4 
 

Utilizo o relatório de Balanço Patrimonial para avaliar a posição contábil 
e financeira da empresa 

3 
 

5 
 

Utilizo as notas explicativas como complemento das demonstrações 
contábeis 

5 
 

5 
 

Utilizo o relatório de contas a pagar para ter maior controle sobre as 
dívidas da empresa 

1 3 
 

A Demonstração do Fluxo de Caixa é utilizada para acompanhar a 
capacidade de pagamento da empresa 

2 3 
 

Faço uso da Demonstração do Resultado do Exercício para 
acompanhar os resultados alcançados pela empresa 

3 
 

5 
 

Utilizo informações contábeis para conhecer e acompanhar os custos e 
despesas da empresa. 

2 
 

4 
 

O relatório de contas a receber é utilizado para o planejamento e 
provisão de receita 

3 
 

3 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa 
 
Quanto a percepção dos gestores em relação ao uso das informações apenas a 

média do ramo comercial classificou a utilização do relatório de contas a pagar como 
extremamente favorável, é perceptível que as empresas do comércio possuem média entre 
1 e 3 o que significa que consideram a utilização das informações como favoráveis, de 
forma geral. Já as respostas dos gestores de empresas que prestam serviços a média da 
utilização das informações chegaram a classificação 5, considerando o uso como neutro, ou 
seja, é notável a discrepância entre os dois setores de atividade quanto ao uso da 
informação. Entende-se, portanto que, embora reconheçam a importância das informações 
contábeis, as utilizam em seus negócios de forma moderada ou quase não a utilizam da 
melhor forma. Borges e Leal (2015) concluíram que os gestores não fazem uso de tais 
informações por falta de conhecimento ou aptidão para tal, que não possuem qualificação 
quanto a gestão de empresas. 

De forma geral, os empresários consideram as informações contábeis, sejam as 
Demonstrações de Resultados, de Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, Balanço Patrimonial 
e demais Demonstrativos financeiros muito importantes, porém a utilização não é 
classificada da mesma forma para todos os demonstrativos, chegando até mesmo ser 
classificado como extremamente desfavorável, deixando claro que na ótica da gestão essas 
informações são úteis, porém podem não ser utilizadas como deveriam. Esse estudo 
corrobora com os achados de Dumer (2014) que se valeu da mesma ferramenta, a matriz de 
Slack, para análise de percepção de importância e utilização das informações contábeis e 
também conclui que os gestores julgam as informações contábeis como muito importantes, 
porém não as utilizam com a mesma proporção de importância como ferramenta para a 
tomada de decisão. Gomes, Oliveira e Silva (2017) perceberam em um estudo aplicado que 
num grupo de 3 gestores não ficou claro a finalidade real da informação contábil, deixando 
transparecer que tais informações servem, apenas, para atendimento do fisco. 

Observando o perfil dos gestores apresentado no item anterior, é possível que as 
empresas comerciais tenham apresentado melhor resultado em relação as empresas que 
prestam serviço já que os gestores do ramo comercial são  mais velhos, apresentam maior 
tempo de experiência no mercado, todos os respondentes desse ramo tinham experiência 
igual ou superior a 10 anos no mercado e grau de escolaridade a partir do fundamental 
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completo, enquanto que as empresas de serviço, apesar de apresentarem uma quantidade 
maior de graduados, apresentou gestores mais jovens, além de  mostrar gestor com nível 
fundamental incompleto, o que pode corroborar para baixa posição das empresas 
prestadoras de serviço. 
 
4.3 ANALISE DA MATRIZ DE IMPORTÂNCIA E DESEMPENHO 
 

A partir dos níveis de importância e de utilização das informações contábeis 
atribuídos pelos gestores foi elaborada a representação gráfica da Matriz de Slack que 
demonstra a posição de cada gestor entrevistado. A matriz permitirá a identificação de 
necessidades de melhorias quanto ao uso da informação contábil sob a ótica dos gestores, 
conforme apresentado na Figura 2. As empresas Zeta e Sigma encontram-se muito 
próximas a fronteira de aceitabilidade, apesar de estarem na zona de adequação, é 
interessante aprimorar a utilização das ferramentas disponíveis. A empresa Beta foi a única 
que se mostrou na zona de ação urgente, indicando que é necessário tomar precauções 
quanto a ferramentas de desempenho, já que aponta a utilização das informações como 
abaixo do aceitável, Mazzioni e Klann (2018) constataram que as empresas brasileiras 
foram as que apresentaram a menor pontuação no que diz respeito a qualidade de 
informações, quando comparadas às internacionais, podendo ser esse, um fator contribuinte 
para o fracasso de algumas organizações. As demais empresas encontram-se na zona de 
adequação, representando a importância das informações contábeis e sua utilização na 
mesma proporção. 

 
Figura 2- Matriz de importância- desempenho 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Slack (2006) e com base nos dados da pesquisa 

  
Conforme evidenciado na matriz é possível perceber que os empresários 

entrevistados reconhecem a importância das informações contábeis já que na escala estão 
entre 1 e 3 para os níveis de importância e quanto a utilização representaram um uso 
adequado das informações, o que aponta a escala, também entre 1 e 3, com exceção da 
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empresa Beta. Porém quando analisada a matriz pela atividade, é possível notar que há 
diferenças entre os dois ramos, conforme apontado na Figura 3. 

 
Figura 3- Matriz de importância- desempenho por ramo de atividade 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Slack (2006) e com base nos dados da pesquisa 
 
 Nota-se que as empresas que prestam serviços, quando comparadas as de comércio 
utilizam com menos frequência as informações contábeis, Borges e Leal (2015) verificaram 
que os gestores têm deficiência em utilizar as informações contábeis e também de analisa-
las quando fornecidas. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objetivo desse estudo foi identificar a importância e o desempenho das 

informações contábeis atribuídas pelos gestores de Micro e Pequenas empresas na cidade 
de Mossoró/RN, para tanto foi elaborado questionário que serviu de instrumento de coleta. 

Foram entrevistados dez gestores das atividades de comércio e serviços e observou-
se que os gestores entrevistados entendem as informações contábeis como instrumento de 
melhoria nas decisões dentro da empresa considerando-as como extremamente importantes 
para a empresa, é interessante ressaltar que as empresas de comércio apresentaram um 
desempenho pouco maior no que tange a questões de utilização da informação contábil, o 
que possivelmente, esteja associado ao tempo de experiência, já que os que possuem mais 
de 10 anos no mercado são do setor comerciário, quando comparadas as empresas que 
prestam serviço chegando até julgar o uso como de forma neutra, ou seja, indiferente a 
rotina de decisões da gestão.  

O presente estudo é limitado visto que não pode ter os resultados extrapolados, o 
baixo número de entrevistados está ligado a pouca disponibilidade de empresários por 
participar da pesquisa entre outras. Vale salientar com isso, que essa pesquisa não engloba 
todos os micro e pequenos empresários da cidade de Mossoró/RN, tendo a análise restrita 
aos entrevistados. 

Apesar de não ser objetivo da pesquisa, foi perceptível a falta de conhecimento de 
alguns gestores quanto aos principais demonstrativos tais como Demonstração do Fluxo de 
Caixa, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e todos os outros 
apresentados no questionário. Apontando a necessidade de capacitação de gestores, dessa 
forma as respostas obtidas aqui podem não expressar a real utilização das informações 
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contábeis dado o pouco conhecimento. Além disso ficou claro que muitos deles não fazem 
distinção entre os bens pessoais e os da entidade, quebrando assim as personalidades. 

É interessante que nos próximos estudos da temática a amostra seja significativa a 
fim de representar a realidade do local pesquisado, além de verificar se os gestores 
realmente conhecem os relatórios e se sabem aplica-los de forma correta dentro da 
empresa, de forma a garantir o bom uso das informações prestadas pela contabilidade. 
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APÊNDICE 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Chamo-me Maria Nathália Martins Eufrásio Albuquerque e sou aluna do 9º período 
do curso de Ciências Contábeis da UFERSA. 

Este questionário é um instrumento utilizado para obtenção de informações para fins 
acadêmicos. Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos (Trabalho 
de Conclusão de Curso- TCC), sendo realçado que as respostas dos entrevistados 
representam apenas a sua opinião individual e, portanto, não existem respostas certas ou 
erradas.  

O questionário é anônimo, não devendo por isso colocar a sua identificação em 
nenhuma das folhas nem assinar o questionário.  

Desta forma solicito que responda de forma espontânea e sincera a todas as 
questões. Na maioria das questões terá apenas de assinalar com uma cruz a sua opção de 
resposta.  

Obrigada pela sua colaboração.  
 

PARTE I: Perfil do gestor 

1- Sexo 
A) (     ) Feminino 
B) (     ) Masculino 

2- Idade 
A) (     ) 18 a 25 anos 
B) (     ) 26 a 30 anos 
C) (     ) 30 a 35 anos 
D) (     ) 35 a 40 anos 
E) (     ) 40 a 45 anos 
F) (     ) 45 anos ou mais 

3- Tempo de experiência 
A) (     ) menos de 1 ano  
B) (     ) entre 1 e 5 anos 
C) (     ) entre 6 e 10 anos 
D) (     ) acima de 10 anos 
    

4- Grau de instrução 
A) (     ) Fundamental Incompleto 
B) (     ) Fundamental Completo 
C) (     ) Médio Incompleto 
D) (     ) Médio Completo 
E) (     ) Superior Incompleto 
F) (     ) Superior Completo 
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PARTE II: Importância e Utilização das informações contábeis 

 
5- Importância das informações contábeis para a gestão 

Classificando-se da seguinte forma: 1- Extremamente Importante, 2- Muito Importante, 3- 
Importante, 4- Importância Mediana, 5- Razoavelmente Importante, 6- Pequena Importância, 
7- Mínima Importância, 8- Importância Irrelevante e 9- Sem nenhuma Importância. 

Questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Importância das informações contábeis geradas para 
a tomada de decisão em sua empresa. 

         

Importância da informação contábil com periodicidade 
mensal  

         

A Importância do Balanço Patrimonial para avaliar a 
posição contábil e financeira da empresa 

         

Importância das notas explicativas como 
complemento das demonstrações contábeis 

         

Os relatórios de contas a pagar são importantes para 
ter controle sobre as dívidas da empresa 

         

A demonstração de fluxo de caixa (DFC) é importante 
para acompanhar a capacidade de pagamento da 
empresa 

         

É importante acompanhar os resultados alcançados 
pela empresa através das demonstrações contábeis 
(DRE) 

         

É importante conhecer e acompanhar os custos e 
despesas da empresa a partir dos relatórios contábeis 

         

O relatório de contas a receber é importante para o 
planejamento e provisão de receita 
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6- Utilização da informação contábil na gestão 

Classificando-se da seguinte forma: 1- Extremamente favorável, 2- Muito Favorável, 3- 
Favorável, 4- Pouco Favorável, 5- Neutro, 6- Pouco Desfavorável, 7- Desfavorável, 8- 
Muito Desfavorável e 9- Extremamente Desfavorável. 

Questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Utilizo das informações contábeis geradas para a 
tomada de decisão em sua empresa 

         

Uso da informação contábil com periodicidade mensal           

Utilizo o relatório de Balanço Patrimonial para avaliar a 
posição contábil e financeira da empresa  

         

Utilizo as notas explicativas como complemento das 
demonstrações contábeis 

         

Utilizo o relatório de contas a pagar para ter maior 
controle sobre as dívidas da empresa 

         

A Demonstração do Fluxo de Caixa é utilizada para 
acompanhar a capacidade de pagamento da empresa 

         

Faço uso da Demonstração do Resultado do Exercício 
para acompanhar os resultados alcançados pela 
empresa 

         

Utilizo informações contábeis para conhecer e 
acompanhar os custos e despesas da empresa. 

         

O relatório de contas a receber é utilizado para o 
planejamento e provisão de receita 

         

 


