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RESUMO
INTRODUÇÃO: A contabilidade gerencial é necessária para melhorar o desempenho de uma
Micro e Pequena Empresa - MPE, pois possui ferramentas de gestão como a contabilidade de
custos e as demonstrações contábeis que podem contribuir com aumento da competitividade
no mercado e gerar aumento nos lucros. OBJETIVO: É interessante a preocupação com a vida
econômica das MPEs devido a sua importância na economia do país, por gerar altos índices
de empregos e significativa participação no PIB nacional. Assim, objetivou-se demonstrar a
importância da contabilidade gerencial como ferramenta indispensável ao eficaz
gerenciamento de uma MPE no Brasil. METODOLOGIA: A pesquisa descritiva bibliográfica
e documental foi realizada em uma empresa franqueada em Fernandópolis-SP, do ramo
alimentício especializado em sorvetes, e foram analisadas as demonstrações financeiras para
conhecer a atividade de uma MPE que aplica a contabilidade gerencial. RESULTADO: Os
dados foram descritos em tabelas que apresentaram a formação dos preços de custo e de
venda, e também fora elaborada uma Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) que
demonstrou os índices econômicos e financeiros que são úteis para a administração da
empresa e que podem ser utilizados de maneira geral para qualquer microempreendedor
aplicar em seu negócio. CONCLUSÃO: Muitas dificuldades que as MPEs enfrentam no
Brasil poderiam ser minimizadas com os conhecimentos administrativos e contábeis na
tomada de decisões. Logo, a contabilidade gerencial, quando aplicada a uma MPE, possibilita
o encontro do ponto de equilíbrio entre receitas e despesas, e com isso, a obtenção de
lucratividade; isso a torna uma importante ferramenta de gestão empresarial para
microempresários.
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