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Introdução: São grandes os desafios enfrentados pelas empresas no seu dia-a-dia e uma
das principais causas de falência é exatamente a escassez ou falta de controle de
recursos financeiros. Para que haja planejamento e controle é fundamental que se tenha
informações contábeis precisas e oportunas. É relevante que se tenha hoje uma gestão
eficaz do fluxo de caixa para que se tenha uma boa gestão dos recursos financeiros.
Uma das atividades que merece destaque é o controle de contas a pagar. O controle da
documentação dos pagamentos é importante para que não haja duplicidade além de
auxiliar no planejamento de recursos. Objetivo: O objetivo geral da pesquisa é
descrever os controles de Contas a Pagar de padarias de Coronel Fabriciano - MG.
Objetivos específicos: Realizar estudo técnico sobre registro, controle e avaliação de
Contas a Pagar; observar seus procedimentos de controle; listar as principais
características dos controles de Contas a Pagar.  Metodologia: A pesquisa adotada foi a
Descritiva com abordagem Qualitativa em uma amostra de sete padarias de Coronel
Fabriciano – MG. Os dados foram levantados por entrevista estruturada, cujas
perguntas são: Há quanto tempo existe a padaria? Quantos sócios há? Quantos
empregados há? A Contabilidade da padaria é própria ou terceirizada? A padaria
possui controle de contas a pagar?   O controle de contas a pagar é de que forma? 
Existe funcionário com atribuição de controlar as contas a pagar? Existe formalização
de autorização para pagamentos?  Descreva as fases do controle de contas a pagar.
Resultados: Os resultados apontam que o tempo de existência das 7 padarias da
amostram variam de 5 a 31 anos. A quantidade de sócios varia de 1 a 3.  A quantidade
de empregados varia de 7 a 300 empregados mostrando as diferenças de tamanho da
empresa. 71% das padarias utilizam contabilidade terceirizada (escritórios de
contabilidade) e 29% contabilidade própria. Todas elas possuem controle de Contas a
Pagar. 71% das empresas utilizam a forma manual de controle, enquanto 29% utilizam
sistemas informatizados. Para 57% da amostra a responsabilidade pelo contas a pagar
fica por conta dos sócios, 29% por conta de funcionários e 14% não há pessoa fixa
para o controle. Todas as empresas (100%) não possuem procedimentos formalizados
de autorização de compras. Os principais elementos com relação a descrição do
Procedimento de Controle do Contas a Pagar encontrados nas padarias são: Pagamento
a vista/prazo; Boletos Arquivados Manualmente; Controle realizado diariamente e
Sistema Manual ou Informatizado dependendo do tamanho da organização. Conclusão:
A pesquisa mostrou que as padarias do município de Coronel Fabriciano reconhecem a
importância da gestão de contas a pagar. Observa-se que a gestão de contas a pagar das
padarias de Coronel Fabriciano, sendo manual ou informatizado, tem se mostrado
eficiente. 
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