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Introdução: O número de micro, pequenas e médias empresas no Brasil vêm crescendo
a cada ano segundo o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa
(SEBRAE). Este novo cenário vem trazendo consigo vários desafios aos contadores,
fazendo com que eles busquem diariamente alternativas para vencê-los. Porém, muitas
empresas não conseguem suprir suas necessidades de dados financeiros com
informações da contabilidade. A concorrência acirrada exige das empresas
instrumentos eficientes de controle demonstrando assim a importância da
Contabilidade no atual cenário em que as empresas estão inseridas. Objetivo: O
objetivo geral da pesquisa foi o de identificar os resultados de pesquisas realizadas nos
anos de 2007 a 2011 no Brasil sobre a temática Contabilidade para micros, pequenas e
médias empresas. Metodologia: A pesquisa quanto aos objetivos é classificada como
Exploratória. Quanto à natureza trata-se de uma pesquisa qualitativa.  A amostra foi
uma escolha aleatória de 14 artigos entre 137 artigos publicados no google acadêmico
de 2007 a 2012. Tendo em vista a pesquisa trabalhar com resultados de outras
pesquisas (já publicadas), a tabulação dos dados se deu de forma qualitativa, mesmo
que os resultados de algumas pesquisas apresentem dados sob a forma de tabelas. Para
análise dos resultados dessas pesquisas foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo.
Resultados: Reis e Campos (2007) concluíram que a Contabilidade Gerencial é
importante em pequenas e médias empresas. Pereira (2007) concluiu que os gestores
demonstraram falta de conhecimento sobre a importância dos mecanismos de controle.
Cia e Smith (2007) concluíram que empresas cujas decisões são base na experiência
dos seus gestores estão correndo risco. Oleiro et al.(2007) concluíram que a falta de
informações tem afetado a sobrevivência das empresas. Stroeher e Freitas (2008)
concluíram que há um distanciamento entre contadores e os proprietários de empresas.
Miranda et al.(2008) concluíram que parte das empresas reconhecem a importância das
informações fornecidas pela contabilidade gerencial. Maboni (2009) concluiu que as
ferramentas da contabilidade gerencial são indispensáveis para a boa gestão das
empresas. Silva et al. (2009) concluíram que as empresas possuem dificuldade em
utilizar as informações contábeis. Borges et al. (2009) concluíram que os fatores
causadores para a descontinuidade das empresas são os macroeconômicos. Hofer et
al.(2010) concluíram que a contabilidade gerencial é utilizada por poucos gestores. 
Catapan et al.(2010) concluíram que a visão das empresas para a contabilidade
gerencial vêm se transformando. Vianna e Gonçalves (2011) concluíram que a maioria
das empresas não possui um funcionário específico para a área financeira.

 Conclusão: Conclui-se pela análise dos artigos que a contabilidade presta um serviço
muito grande mesmo em se tratando de micros, pequenas e médias empresas no
tocante a informações para tomada de decisões e controle gerencial.
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