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“O importante é não parar de questionar. A 
curiosidade tem sua própria razão de existir.”  
 

Albert Einstein 

 
  



RESUMO  

 

 

As Leis 11.638/07 e 11.941/09 alteraram a Lei das Sociedades Anônimas e, 
consequentemente, as normas brasileiras de contabilidade. O Conselho Federal de 
Contabilidade passou a emitir suas normas levando em consideração o processo de 
convergência às normas internacionais de contabilidade, as IAS/IFRS (International 
Accounting Standard/International Financial Reporting Standard), emanadas do IASB, 
que é o Comitê Internacional de Normas Contábeis. As novas normas são elaboradas 
visando, também, dar maior transparência às Demonstrações Contábeis, de forma que 
estas forneçam informação útil aos usuários para a tomada de decisões econômicas. 
Iniciou-se, o processo de convergência com as sociedades anônimas, seguidas das 
empresas de grande porte. Em 2009, o referido Conselho aprovou a norma voltada 
para as pequenas e médias empresas, convergente com as normas internacionais. 
Para que as normas estejam sempre atualizadas, suas alterações são constantes. Os 
escritórios de contabilidade trabalham para empresas, cuja grande maioria são 
classificadas como pequenas ou médias. Sendo assim, o presente estudo teve como 
objetivo identificar o conhecimento dos Contabilistas, do município de Volta Redonda, 
sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade, para pequenas e médias empresas. O 
resultado mostrou que os Contabilistas estão dispostos a se adequarem, porém 
encontram dificuldades em se adaptarem às novas exigências. 
 
Palavras-chave: Empresas. Normas Internacionais de Contabilidade. Contadores. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Em dezembro de 2007 foi aprovada a Lei nº 11.638/07, que alterou a Lei nº 

6.406/76, Lei das Sociedades Anônimas, assim, teve início, no Brasil, o processo de 

convergência das normas contábeis brasileiras com as normas internacionais. Em 

2009, a Lei nº 11.941/09 deu continuidade ao referido processo.  

 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) passou a emitir suas normas levando 

em consideração o processo de convergência às normas internacionais de 

contabilidade, as IAS/IFRS (International Accounting Standard/International Financial 

Reporting Standard), emanadas do IASB (International Accounting Standards Board), 

que é o Comitê Internacional de Normas Contábeis.  

 

As novas normas são elaboradas visando, também, dar maior transparência às 

Demonstrações Contábeis, de forma que estas forneçam informação útil aos usuários 

para a tomada de decisões econômicas. Devido à sua importância no mercado de 

capitais e, também, à alteração da Lei das Sociedades Anônimas, iniciou-se o processo 

de convergência com as sociedades anônimas, seguidas das empresas de grande 

porte. 

 

Em 2009, o Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC n° 

1.255/09, aprovou a norma voltada para as pequenas e médias empresas (PMEs), 

convergente com as normas internacionais. Esclarecendo que as PMEs são um 

“composto por sociedades fechadas e sociedades que não sejam requeridas a fazer 

prestação pública de suas contas” (CFC n° 1.255/09, P6). 

 

A referida norma também esclarece que o objetivo das demonstrações contábeis 

de pequenas e médias empresas é oferecer informação sobre a posição financeira, o 

desempenho e fluxos de caixa da entidade, de forma que tal informação seja útil para a 
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tomada de decisão de usuários de um modo geral, não sendo, portanto, específicas 

para autoridades fiscais ou governamentais. 

 

As pequenas e médias empresas representam mais de 90% das entidades no 

Brasil. Absorvem mais de 60% do pessoal empregado na indústria, comércio e serviços, 

além de participarem com, aproximadamente 20% do PIB do país (LONDON, 2013). 

São os escritórios de contabilidade que prestam o serviço contábil, para a grande 

maioria, destas empresas. 

 

Para que as normas estejam sempre atualizadas, suas alterações são constantes, 

obrigando os docentes, discentes, contabilistas e demais profissionais ligados direta ou 

indiretamente às normas contábeis a atualizarem seus conhecimentos sobre os temas. 

 

Portanto, este trabalho buscou responder a seguinte pergunta: os Contabilistas 

estão atualizados sobre as Normas Internacionais de Contabilidade para Pequenas e 

Médias Empresas (PMEs)?  

 

O estudo se justifica por verificar a observância da responsabilidade, do 

Contabilista, para com os Princípios de Contabilidade, obrigatória no exercício da 

profissão, bem como a prestação do serviço com base no Código de Ética. 

 

A presente pesquisa está estruturada em seis capítulos. Com o primeiro 

abordando a contextualização, a definição do problema da pesquisa, a relevância do 

estudo. O segundo capítulo apresenta os objetivos geral e específicos. No terceiro 

capítulo está a revisão da literatura. No quarto capítulo estão os procedimentos 

metodológicos. No quinto estão os resultados da pesquisa. No sexto capítulo 

encontram-se as considerações finais e a sugestão de trabalhos futuros. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1. Objetivo Geral  

  

O objetivo geral do presente trabalho foi de identificar o conhecimento dos 

Contabilistas do município de Volta Redonda, sobre as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, para pequenas e médias empresas. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: apresentar a Contabilidade e seus princípios; descrever os deveres do 

contador; apresentar as Normas Brasileiras de Contabilidade, a Estrutura Conceitual e 

as normas e interpretações para pequenas e médias empresas; efetuar pesquisa de 

campo junto aos escritórios de contabilidade para verificar o conhecimento teórico e o 

emprego das normas para PMEs. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1. A Estrutura Conceitual 

 

 A Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-

Financeiro estabelece os conceitos que fundamentam a preparação e a apresentação 

de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos: investidores, 

financiadores e outros credores, sem hierarquia de prioridade. Governos, órgãos 

reguladores ou autoridades fiscais, por exemplo, podem determinar suas exigências 

para seus próprios interesses, desde que não afetem as demonstrações contábeis 

preparadas com base nesta Estrutura Conceitual (CFC, 2011). 

 

 Sendo assim, as demonstrações contábeis amparadas pela Estrutura Conceitual 

“objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações 

por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou 

necessidade específica de determinados grupos de usuários” (CFC, 2011). 

 

 A Estrutura Conceitual define as características qualitativas da informação 

contábil-financeira, são elas: a) características qualitativas fundamentais e; b) 

características qualitativas de melhoria. As características qualitativas fundamentais são 

a relevância e representação fidedigna. Ou seja, a informação é capaz de fazer 

diferença nas decisões, que possam ser tomadas pelos usuários, bem como retratar a 

realidade de forma completa, neutra e livre de erro (CFC, 2011).  

 

As características qualitativas de melhoria são comparabilidade, verificabilidade, 

tempestividade e compreensibilidade, que são definidas na referida estrutura como: 

Comparabilidade que permite que os usuários identifiquem e 
compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. A 
verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação 
representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe 
representar. Tempestividade significa ter informação disponível para 
tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas 
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decisões. Classificar, caracterizar e apresentar a informação com 
clareza e concisão torna-a compreensível (CFC, 2011). 
 

Cabe ressaltar que a Estrutura Conceitual deve ser aplicada na elaboração das 

demonstrações contábeis, de todas as entidades.  

 

 

3.2. Obrigatoriedade da Escrituração Contábil 

 

 A interpretação ITG 2000, do CFC, estabelece critérios e procedimentos, a 

serem adotados por todas as entidades, independente do porte, para a escrituração 

contábil de seus fatos patrimoniais. Assim como a guarda e a manutenção da 

documentação e de arquivos contábeis, além da responsabilidade do profissional da 

contabilidade. Devendo, também, serem observadas as exigências legais e normativas 

específicas, se houver. 

 

 A Interpretação também estabelece que a escrituração deve ser feita com 

observância aos Princípios de Contabilidade. Já o nível de detalhamento dessa 

escrituração deve ser concernente à necessidade de informação de seus usuários. Ou 

seja, a Interpretação não define um padrão de plano de contas, a ser utilizado na 

escrituração contábil, bem como o nível de detalhes.  

 

Desta forma a entidade possui autonomia para detalhar os registros das suas 

operações, sem prejuízo da qualidade da informação para seu usuário. Exceto, se 

houver uma exigência de autoridade reguladora, quanto ao grau de detalhamento. 

 

A Lei 10.406/2002 - Novo Código Civil, também, dispõe sobre a obrigatoriedade 

da escrituração contábil para as empresas: 

Art. 1.179 O empresário e a sociedade empresária são obrigados a 
seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na 
escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a 
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico. 
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Portanto, de acordo com a legislação vigente, bem como as normas do CFC, a 

manutenção da escrituração contábil regular é obrigatória a toda entidade, 

independentemente do tipo de tributação ou do porte, exceto para o micro 

empreendedor individual (CFC, 2008). 

 

3.3. A Norma para a Contabilidade das Pequenas e Médias Empresas 

  

 O CFC emitiu a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC), referente à Técnica 

Geral (TG), ou seja, a NBC TG 1000, em 2009. Tal norma trata da Contabilidade para 

pequenas e médias empresas, visando sua aplicação nas demonstrações contábeis 

para fins gerais. 

 

Conforme a referida norma, as demonstrações contábeis de pequenas e médias 

empresas têm como objetivo oferecer informação sobre a posição financeira, através do 

balanço patrimonial; sobre o desempenho, através da demonstração do resultado; 

sobre os fluxos de caixa da entidade.  Todas estas informações são úteis para a 

tomada de decisão “por vasta gama de usuários que não está em posição de exigir 

relatórios feitos sob medida para atender suas necessidades particulares de 

informação” (CFC, 2009). 

 

A norma, em sua Seção 1, define pequenas e médias empresas como “empresas 

que não têm obrigação pública de prestação de contas; e elaboram demonstrações 

contábeis para fins gerais para usuários externos” (CFC, 2009). 

 

Esclarece ainda, que as empresas, para fins da referida norma, podem ser 

classificadas como pequenas ou médias desde que não sejam enquadradas como 

sociedades de grande porte, pela Lei n° 11.638/07:  

no Brasil as sociedades por ações, fechadas (sem negociação de suas 
ações ou outros instrumentos patrimoniais ou de dívida no mercado e 
que não possuam ativos em condição fiduciária perante um amplo grupo 
de terceiros), mesmo que obrigadas à publicação de suas 
demonstrações contábeis, são tidas, para fins desta Norma, como 
pequenas e médias empresas, desde que não enquadradas pela Lei nº. 
11.638/07 como sociedades de grande porte. As sociedades limitadas e 
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demais sociedades comerciais, desde que não enquadradas pela Lei nº. 
11.638/07 como sociedades de grande porte, também são tidas, para 
fins desta Norma, como pequenas e médias empresas (CFC, 2009). 
 

Carneiro, ex-presidente do CFC, citado por Girotto (2010, p.8-9) ressalta a 

importância da adoção da IFRS para as PMEs, através da NBC TG 1000, já que 

“possibilita maior transparência às informações e ajuda na gestão dos negócios”. 

Sendo, portanto, um grande benefício para a economia brasileira, já que pode auxiliar 

na redução da taxa de mortalidade das empresas (GIROTTO, 2010). 

 

A aplicação das normas para PME visa uma estruturação para o crescimento 

destas empresas. Nesse sentido, Marion (2009, p. 29) afirma que há 

um cenário moderno da Contabilidade, onde não se volta para o dono, 
mas para a entidade, entidades estas em rápido nível de crescimento, 
tornando-se (ou podendo tornar-se) empresas de porte, num 
crescimento tecnológico de mercado, de qualidade muito grande numa 
realidade de relativa instabilidade de preços e mercado. 

 

Com a implantação da norma para PME, as demonstrações contábeis passam a 

ser elaboradas para tomadores de decisão. Marion (2009) faz observação referente à 

contabilidade das pequenas empresas que não conseguem sobreviver devido à má 

gerência, pelas tomadas de decisões utilizando informações não confiáveis, por obter 

“uma contabilidade irreal, distorcida, em consequência de ter sido elaborada única e 

exclusivamente para atender às exigências fiscais” (MARION, 2009, p. 26). 

 

As demonstrações contábeis devem representar fidedignamente a realidade da 

entidade. “A apresentação adequada exige a representação confiável dos efeitos das 

transações, outros eventos e condições de acordo com as definições e critérios de 

reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas” (CFC, 2009).  

 

Sendo assim, para se elaborar uma demonstração contábil atendendo à norma 

contábil para PME, é necessário o conhecimento de critérios e procedimentos do 

registro contábil de depreciação do ativo imobilizado, devendo ser observada a 

obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa da sua vida útil. Além de 

ser exigido a verificabilidade do valor recuperável do ativo imobilizado. Já que, 
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conforme a NBC TG 1000 para PME, “se um item do ativo imobilizado apresentar 

evidências de desvalorização, o seu valor contábil deve ser reduzido ao valor 

recuperável, mediante o reconhecimento de perda por desvalorização ou por não 

recuperabilidade” (CRCPR, 2013, p.110). 

 

Desta forma, essas informações compõem o conjunto completo de demonstrações 

contábeis da entidade. Tal conjunto é composto pelas seguintes demonstrações: 

(a) balanço patrimonial ao final do período; 
(b) demonstração do resultado do período de divulgação; 
(c) demonstração do resultado abrangente do período de divulgação. 
A demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em 
quadro demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio 
líquido. A demonstração do resultado abrangente, quando apresentada 
separadamente, começa com o resultado do período e se completa com 
os itens dos outros resultados abrangentes; 
(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período 
de divulgação; 
(e) demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação;  
(f) notas explicativas, compreendendo o resumo das políticas 
contábeis significativas e outras informações explanatórias. 

 

O Quadro 1, adiante, traz uma comparação entre as demonstrações contábeis que 

devem ser divulgadas e o porte das empresas. 

Tabela1: Quadro Resumo das Demonstrações Obrigatórias 

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL 
ME/EPP 

(ITG 1000) 
PMEs (NBC TG 

1000) 

EMPRESAS DE 
CAPITAL ABERTO 
(IFRS COMPLETO) 

Balanço Patrimonial Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

Demonstração do Resultado Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

Demonstração do Resultado Abrangente Facultativo 
Pode ser 

substituída pela 
DLPA 

Obrigatório 

Demonstração de Lucros (Prejuízos) 
Acumulados 

Facultativo Facultativo Não Exigido 

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido 

Facultativo 
Pode ser 

substituída pela 
DLPA 

Obrigatório 

Demonstração dos Fluxos de Caixa Facultativo Obrigatório Obrigatório 

Demonstração do Valor Adicionado Facultativo Facultativo Obrigatório 

Notas Explicativas Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

Fonte: CRC/PR, 2013, p. 27. 
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Cabe ressaltar que a Estrutura Conceitual define as características qualitativas de 

informação. Contudo, a NBC TG 1000 formaliza as características qualitativas de 

informação em demonstrações contábeis para pequenas e médias empresas, a saber: 

a) Compreensibilidade: as informações apresentadas nas 
demonstrações contábeis devem ser apresentadas de forma que seja 
compreensível pelos usuários. Essa necessidade não permite que 
informações relevantes sejam omitidas com a justificativa que possam 
ser de difícil entendimento para os demais usuários. 
b) Relevância: a informação fornecida pelas demonstrações 
contábeis é relevante quando é capaz de influenciar as decisões 
econômicas de usuários, auxiliando-os na avaliação de fatos passados, 
presentes e futuros ou corrigindo, ou confirmando, suas avaliações 
passadas. 
c) Materialidade: a informação é material se sua omissão ou erro 
puder influenciar as decisões econômicas de usuários tomadas com 
base nas demonstrações contábeis. 
d) Confiabilidade: a informação é confiável quando está livre de 
desvio substancial e viés, e representa adequadamente aquilo que tem a 
pretensão de representar ou seria razoável de se esperar que 
representasse. 
e) Primazia da essência sobre a forma: transações e outros eventos 
e condições devem ser contabilizados e apresentados de acordo com 
sua essência e não meramente sob sua forma legal. 
f) Prudência: é a inclusão de certo grau de precaução no exercício 
dos julgamentos necessários às estimativas exigidas de acordo com as 
condições de incerteza no sentido de que ativos ou receitas não sejam 
superestimados e que passivos ou despesas não sejam subestimados. 
g) Integralidade: para ser confiável, a informação constante das 
demonstrações contábeis deve ser completa, dentro dos limites da 
materialidade e custo. 
h) Comparabilidade: os usuários devem ser capazes de comparar as 
demonstrações contábeis da entidade ao longo do tempo, a fim de 
identificar tendências em sua posição patrimonial e financeira e no seu 
desempenho. 
i) Tempestividade: envolve oferecer a informação dentro do tempo 
de execução da decisão. Se houver atraso injustificado na divulgação da 
informação, ela pode perder sua relevância. 
j) Equilíbrio entre custo e benefício: os benefícios derivados da 
informação devem exceder o custo de produzí-la. 

  

Ressaltando a importância da contabilidade, Carvalho (2011, p.39) afirma que a 

contabilidade não é mera estruturação. “Ela constitui uma expressividade não apenas 

translúcida, é grande formadora de opinião e sustentáculo para a tomada de decisão 

tornando os profissionais contábeis responsáveis pelas informações prestadas”. 
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3.4. O Profissional: Contabilista 

 

 O Brasil possui 507.530 contabilistas com registros ativos, sendo 62% são 

contadores e 38% técnicos em contabilidade (CFC, 2014). Cabe esclarecer que 

contabilista é a terminologia usada quando se refere conjuntamente aos dois 

profissionais da Contabilidade. Já Contador é o bacharel em Ciências Contábeis. 

Porém, para exercer a profissão, ambos precisam ser aprovados em Exame de 

Suficiência e registrados no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

Para a maior parte da sociedade, as tarefas do profissional da contabilidade são: 

coletar dados, registrá-los e processá-los, e gerar relatórios fornecendo informações 

úteis aos usuários para tomada de decisão. Para Marion (2009, p.27) “em nosso país, 

em alguns segmentos de nossa economia, principalmente na pequena empresa, a 

função do contador foi distorcida (infelizmente), estando voltada exclusivamente para 

satisfazer às exigências do fisco”. 

 

 No entanto, após a adoção das normas internacionais de contabilidade o papel 

do contabilista mudou. Já que há a necessidade de conhecimento, tanto da norma 

como da entidade, para qual a norma está sendo aplicada. Neste sentido, Santos 

(2011, p.45), afirma que 

a mudança das normas de contabilidade tem representado um grande 
desafio para os profissionais. As normas internacionais se atêm mais a 
princípios do que a regras, permitindo uma análise flexível, baseada em 
cada caso específico. Mas, para fazer essa relativização, os 
profissionais têm que dispor de um conhecimento profundo do ofício. 

 

Atualmente, Contadores e Técnicos em Contabilidade devem ter conhecimento da 

área financeira, econômica e patrimonial, além de ser responsáveis por toda a 

Contabilidade da entidade, tanto a societária como a fiscal. Ou seja, pela contabilidade 

que atende às normas contábeis, como a que atende ao Fisco. 

 

Para Tonon (2013) as principais mudanças no perfil profissional do contabilista 

exigem constante atualização e acompanhamento das NBCs, além de adequação das 
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empresas às exigências estabelecidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e as normas 

concernentes às pequenas e médias empresas e, também, uma mudança na postura 

do contabilista, voltada para gestão e avaliação patrimonial pró-ativa. 

 

Portanto, cabe ao contabilista estar sempre atualizado em seus conhecimentos 

contábeis, principalmente, no que se refere às normas brasileiras de contabilidade. No 

entanto, na percepção de  Niyama (2010) tal atualização não está acontecento, já que: 

“os cursos de mestrado e doutorado em contabilidade não chegam a absorver nem 1% 

dos graduados em contabilidade, o que nos leva a conclusão de que o bacharelado é 

praticamente “o fim” de linha para estudantes de ciências contábeis” (NIYAMA, 2010, p. 

4). 

 

O contabilista, além de estar atualizado tecnicamente, deve cumprir na sua 

função, o Código de Ética e os Princípios Contábeis. O propósito do Código de Ética 

Profissional do Contador (CEPC) é guiar os Profissionais da Contabilidade no exercício 

da profissão e nos assuntos relacionados à profissão e à classe, conforme estabelece a 

Resolução CFC Nº 803/96. Em relação aos deveres e proibições presentes no Código 

de Ética, são destacados a seguir: 

Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade: 
I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade 
técnica, observada toda a legislação vigente, em especial aos Princípios 
de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e 
resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem 
prejuízo da dignidade e independência profissionais;  
X – cumprir os Programas Obrigatórios de Educação Continuada 
estabelecidos pelo CFC.  
Art. 3º No desempenho de suas funções é vedado ao Profissional da 
Contabilidade: 
XIII – aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições 
expressas em lei ou contra os Princípios de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade;  
XX – executar trabalhos técnicos contábeis sem observância dos 
Princípios de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade 
editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;  
XXIV – Exercer a profissão demonstrando comprovada incapacidade 
técnica. 
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 Os Princípios de Contabilidade, de acordo com o artigo 3° da Resolução CFC n° 

750/93, são conceituados como: 

a. O Princípio da Entidade afirma a autonomia patrimonial, onde 
distingue o patrimônio da empresa do patrimônio dos sócios.  
b. O Princípio da Continuidade pressupõe que a entidade continuará 
em operação no futuro, portanto, a mensuração e apresentação dos 
componentes patrimoniais levam em conta esta circunstância.  
c. O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração 
e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir 
informações íntegras e tempestivas.  
d. O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os 
componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos 
valores originais das transações, expressos em moeda nacional.  
e. O Princípio da Competência determina que os efeitos das 
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se 
referem, independentemente do recebimento ou pagamento.  
f. O Princípio da prudência determina a adoção do menor valor para 
os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se 
apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das 
mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido (CFC, 1993). 

 

 A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no exercício da 

profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade 

(NBC), conforme a Resolução CFC n° 750/93 em seu artigo 1°, nos parágrafos 1° e 2º. 

 

 É relevante que as demonstrações contábeis sejam elaboradas com precisão e 

reportem informações seguras, para auxiliar as tomadas de decisões de seus usuários. 

Tais demonstrações contábeis devem ser elaboradas por profissional apto a exercer a 

função: o contabilista. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A pesquisa exploratória é desenvolvida, de acordo com Gil (2008, p. 27) “com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.” 

Acrescenta ainda que este método de pesquisa seja utilizado, quando o tema é pouco 

explorado. A revisão de literatura está fundamentada em pesquisa bibliográfica, 

desenvolvida a partir de material já elaborado como livros, artigos científicos, revistas 

em meios eletrônicos. 

 

A análise desses dados foi feita por abordagem qualitativa, ou seja, descritiva 

onde as informações obtidas foram analisadas indutivamente (RODRIGUES, 2007). 

 

A pesquisa tem como universo, os Contabilistas atuantes nos escritórios contábeis 

de Volta Redonda. No entanto, este universo foi delimitado por acessibilidade. Desta 

forma a amostra da pesquisa é de 07 (sete) escritórios.  

 

A coleta de dados foi feita por aplicação de questionário, elaborado a partir das 

pesquisas de Guimarães (2010) e Mundo (2013). O questinário do presente estudo, 

constante do Anexo 1, composto de 19 questões entre perguntas subjetivas e de 

múltipla escolha, algumas podendo marcar mais de uma opção de resposta. A 

aplicação dos referidos questionários foi realizada, presencialmente, nos escritórios 

contábeis de Volta Redonda, na primeira quinzena de novembro de 2014. 

 

Os dados obtidos foram organizados em planilhas eletrônicas, onde todas as 

respostas dos entrevistados foram tabuladas e transformadas em gráficos. Em seguida, 

foram analisados de forma descritiva, sem interferir nas respostas dos entrevistados. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

Este capítulo trata da análise dos resultados obtidos, através do questionário 

aplicado à amostra deste trabalho. Sendo que das 19 questões respondidas pelos 

Contabilistas, as 6 primeiras abordam sobre o perfil deles e as restantes são questões 

específicas, bem como a opinião deles sobre o tema tratado. 

Desta forma, o capítulo está dividido em duas partes, a primeira para a análise do 

perfil e a segunda visando atingir o objetivo geral da presente pesquisa, que é 

identificar o grau de conhecimento dos Contabilistas, do município de Volta Redonda, 

sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.  

 

 

5.1. Perfil do Contador 

  

 Quando questionados sobre o local onde residem, o resultado mostrou que 6 

residem na cidade de Volta Redonda e 1 em Barra Mansa, conforme Gráfico 1, a 

seguir: 

Gráfico 1 – Residência dos Contadores 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Identificou-se que a faixa etária dos entrevistados está entre 20 a 39 anos, com 4 

das respostas. Na faixa de 40 a 50 anos está 1 dos respondentes. Assim como na faixa 

de 60 anos ou mais com 1 das respostas. Constatando-se que a maioria dos 

contadores entrevistados possuem menos de 40 anos, conforme o Gráfico 2, adiante. 

Gráfico 2 – Faixa Etária 
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Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Quanto ao gênero dos entrevistados, constatou-se que 6 são do sexo feminino e 

apenas 1 do sexo masculino. Observa-se que as mulheres são maioria na amostra, 

evidenciado no Gráfico 3, a seguir. 

Gráfico 3 – Gênero 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Questionados sobre o tempo de atuação como contabilista em escritório contábil, 

a maioria dos profissionais pesquisados possuem mais de 10 anos de atuação, 

conforme Gráfico 4, a seguir: 
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Gráfico 4 – Tempo de atuação do Contador na área contábil 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Ainda delineando o perfil dos entrevistados, buscou-se identificar a formação dos 

contabilistas, cuja maioria é Contador. Os dados obtidos são evidenciados no Gráfico 5, 

a seguir: 

Gráfico 5 – Formação dos Contabilistas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Os entrevistados que possuem formação de Técnico em Contabilidade 

representam 2.  Apenas 1 está estudando outro curso de graduação, Bacharelado em 

Direito, e nenhum dos profissionais entrevistados possui Pós Graduação ou MBA. 

 

Grande parte dos contabilistas entrevistados possui curso superior, graduação em 

Ciências Contábeis e, maioria destes se graduou antes da implantação das normas 

internacionais de contabilidade para PME. Tal fato pode dificultar o entendimento 

destas normas, já que não houve continuação da educação e, também, reforça a 
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afirmação de Niyama (2010) que a graduação encerra a vida acadêmica da grande 

maioria dos contadores. 

 

 

5.2. Identificação do grau de conhecimento dos Contabilistas 

 

 A pergunta sobre quais demonstrações contábeis fornecem para os clientes foi 

elaborada de forma que o respondente não fosse induzido às respostas. O resultado 

mostrou um equívoco, pois consideraram os Livros Diário e Razão como 

demonstrações contábeis, o que pode ser justificado pelo hábito da utilização destes 

livros, tanto para a escrituração contábil como para as exigências fiscais e/ou 

governamentais.   Reafirmando Marion (2009, p. 26) sobre a contabilidade das PMEs 

“ter sido elaborada única e exclusivamente para atender às exigências fiscais”. A 

Tabela 2 evidencia os resultados obtidos, a seguir: 

Tabela 2 – Demonstrações fornecidas aos clientes 
Demonstrações Porcentagem 

Balancete 3 

Balanço Patrimonial 5 

Completo 1 

DLPA 1 

DMPL 1 

DRE 3 

Livro Caixa 2 

Livro Diário 3 

Livro Razão 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

Analisando a Tabela 2, observa-se que o Balanço Patrimonial é a demonstração 

contábil mais fornecida, com 5. A Demonstração do Resultado do Exercício é fornecida 

por 3 dos respondentes, assim como o Livro Diário e o Balancete. O Livro Razão, a 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Lucros e 

Prejuízos Acumulados são fornecidos por 1 dos respondentes, em cada relatório. 

Apenas um contabilista respondeu que fornece o conjunto completo das demonstrações 

contábeis. 
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Esta pergunta sobre as demonstrações contábeis que são fornecidas para seus 

clientes foi elaborada de forma objetiva, podendo o respondente assinalar mais de uma 

opção. Quando questionado, anteriormente, sobre quais demonstrações contábeis 

forneciam para os clientes, as respostas se mostraram contraditórias com os dados 

obtidos nesta questão. Ao confrontar as respostas observa-se que há um equívoco 

sobre o que são as Demonstrações Contábeis. O resultado pode ser observado no 

Gráfico 6, a seguir. 

Gráfico 6 – Demonstrações Contábeis fornecidas aos clientes 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Observando os dados, constatou-se que o Balanço Patrimonial (BP) é a 

demonstração fornecida por todos os contabilistas às empresas, o que não ficou 

evidenciado anteriormente, na questão discursiva. A Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE) possui 6 do total dos entrevistados. A Demonstração de Lucros ou 

Prejuízos Acumulados (DLPA) representa 4 das demonstrações que são fornecidas. A 

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) representa 2. E, Notas Explicativas (NE), 

Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) e Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido (DMPL) são fornecedidas pela mesma quantidade, 1 dos 

respondentes. Nenhum respondente assinalou todas as opções. 

 A partir das respostas desta questão, de múltipla escolha, e a questão discursiva, 

evidenciada anteriormente, ocorreram contradições nos resultados obtidos. As 

respostas se diferenciam e os entrevistados fornecem parte das demonstrações 

obrigatórias. 
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A questão sobre a valorização da classe contábil a partir das normas contábeis, 5 

responderam positivamente. Os respondentes justificaram que: (contabilista 1) a 

padronização proporciona melhor entendimento das demonstrações; (contabilista 2) as 

leis ajudaram as empresas; (contabilista 3) auxiliando no esclarecimento do que é 

correto; (contabilista 4) que a contabilidade deve ser feita para o bem da empresa; 

(contabilista 5) através das normas podemos mostrar para o cliente o valor de uma 

Contabilidade bem feita, esclarecendo que contabilidade não é uma despesa e sim um 

investimento; (contabilista 6) as normas contábeis tornaram os serviços contábeis mais 

úteis à administração das empresas. 

 

 Quanto à resposta negativa, que corresponde a 2 dos respondentes, conforme 

Gráfico 7, adiante, justificam que o governo os transformou em Servidores Públicos sem 

remuneração (contabilista 3) e a classe contábil está cada vez mais desvalorizada, ficou 

em desvantagem, pois acrescentam mais obrigações enquanto a remuneração continua 

estagnada, as empresas não estão dispostas a pagar mais pelos serviços contábeis. O 

CRC cobra obrigações aos profissionais, porém não os fiscaliza. Contudo beneficia os 

clientes, pois os gastos são menores que uma empresa de grande porte (contabilista 7). 

Gráfico 7 – Valorização da classe contábil 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

 Nesta questão referente à implantação de procedimentos quanto às NBCs, foram 

apresentados alguns que podem ser aplicados às ME e EPP.  

Os tópicos foram tratados, apesar de não estarem explicitados na ITG 1000, pois 

os contabilistas que prestam serviços contábeis às ME e EPP podem adotar a NBC TG 
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1000, ou até mesmo a IFRS completa, se houver alguma dúvida sobre algum 

tratamento que deve ser aplicado nas práticas contábeis. 

Os dados obtidos são evidenciados no Gráfico 8, a seguir:  

 

Gráfico 8 – Procedimentos para ME e EPP 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

O gráfico demonstra que 3 dos respondentes não estão aplicando o teste de 

recuperabilidade de ativos em nenhuma empresa, talvez pela sua complexidade. Porém 

2 utilizam o método em poucos casos e, 1 parcialmente e não está sendo aplicado 

plenamente em nenhuma empresa. 

No resultado obtido sobre a Carta de Responsabilidade da Administração, 

evidenciou que 6 aplicam plenamente e parcialmente. Apesar da importância desta 

Carta para salvaguardar o Contador que presta serviços para ME e EPP, ainda há 

desconhecimento sobre o assunto por parte de alguns profissionais da área. 

Em relação aos ativos e passivos contingentes, evidenciou-se que apenas 1 está 

adotando parcialmente e 2 em poucos casos. Dos contabilistas que não estão 

aplicando o método em nenhuma entidade representam 3. 

As notas explicativas são obrigatórias para todas as empresas, independente do 

porte, entretanto estão sendo aplicadas plenamente em 3 e, parcialmente em 2, 

totalizando 5. É um número significativo, porém 1 dos respondentes não está aplicando 

em nenhuma empresa. 

A utilização de depreciação aplicando valor justo, valor residual do bem e vida útil 

estimada estão sendo aplicados plenamente e parcialmente por, apenas, 3. Em poucos 



31 
 

casos 1 e, em nenhuma empresa em 2. Demonstrando que apesar da importância do 

cálculo da depreciação utilizando a vida útil do bem, observa-se com os resultados 

obtidos que alguns contabilistas ainda utilizam a tabela de depreciação que atende ao 

fisco. 

Os eventos subsequentes são aplicados plenamente em 1, parcialmente em 2, em 

poucos casos em 1, e dos que não aplicam em nenhuma entidade correspondem a 2. 

Ocorre paridade entre os resultados positivos e negativos. 

Dos que estão aplicando o procedimento de alteração de estimativa contábil, 1 

adota plenamente, 2 parcialmente e 3 em nenhuma empresa. Também ocorre paridade 

no total dos que adotam plenamente e parcialmente e dos que aplicam em nenhuma. 

 Destaca-se que 1 contabilista deixou de responder a questão não demonstrando 

sua opinião, evidenciando que não possuem conhecimento sobre os assuntos tratados. 

Analisando os resultados obtidos evidencia-se que os contabilistas não estão 

adotando adequadamente os procedimentos. 

 

Ao perguntar a opinião dos contabilistas sobre o papel do Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC) e do Sindicato dos Contabilistas (SINDICONT) sobre os 

esclarecimentos necessários sobre as normas para PME, conforme Gráfico 9, adiante, 

5 responderam negativamente, esclaceram que raramente oferecem palestras 

(contabilista 2), só existem cursos pagos e os cursos sem custos são oferecidos na 

cidade do Rio de Janeiro (contabilista 3), que deveriam promover mais cursos 

(contabilista 5) para os interiores. Opinaram também que o CRC e o SINDICONT 

poderiam ser mais atuantes (contabilista 6). O CRC não possui profissionais em suas 

delegacias para passar o entendimento sobre as normas, que os cursos e palestras 

estão mais focados aos grandes centros (contabilista 7). Apenas 2 responderam 

positivamente justificando que o CRC oferece palestras (contabilista 1) e que se 

mantêm informados pelos boletins informativos enviados pelo Conselho (contabilista 4). 
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Gráfico 9 – Contribuição do CRC e SINDICONT quanto às normas para PME 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

A pesquisa procurou evidenciar a opinião dos contadores sobre sua capacitação 

profissional diante da adequação das normas para PME. Obtiveram-se os seguintes 

resultados evidenciados no Gráfico 10, adiante. 

Gráfico 10 – Capacitação dos Contabilistas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

 Diante dos dados observados, 3 responderam que estão parcialmente 

capacitados e adequados, 2 disseram que estão plenamente capacitados e adequados, 

somando 5. Dos que não possuem avaliação definida sobre o assunto representa 1 dos 

respondentes. Um contabilista deixou de responder esta questão. 

  

 Perguntou-se aos contadores sobre o impacto do CPC para PME e apenas duas 

das seis opções foram escolhidas, evidenciado no Gráfico 11 adiante. Os entrevistados 

que opinaram que o impacto fez aumentar as responsabilidades do contador 
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representaram 5 e, os que acharam que valorizou o contabilista resultaram em 2 do 

total dos entrevistados. Contrapondo as questões tratadas por diversos pensadores da 

área contábil que tratam este advento como uma evolução na contabilidade que trará 

benefícios aos contadores e aos empresários, pois assegura transparência e 

confiabilidade às práticas contábeis. 

Gráfico 11 – Impacto do CPC para PME 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

 A pesquisa também evidenciou a forma de comunicação das novas exigências 

aos clientes, onde 3 utilizam e-mail ou telefone, não seria o meio mais apropriado, 

porém por falta de tempo dos clientes e dos contadores para se reunirem para abordar 

o assunto, faz com que seja o mais indicado. Dos que realizam reunião na empresa do 

cliente representam 2, mesma quantidade que os entrevistados que responderam que 

geralmente não comunicam essas mudanças aos clientes, conforme Gráfico 12, a 

seguir: 

Gráfico 12 – Comunicação das novas exigências aos clientes 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
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A pesquisa evidenciou a percepção dos empresários quanto às mudanças nas 

normas contábeis. Os entrevistados que responderam que as empresas estão 

preocupadas com o aumento da burocracia e dos gastos decorrentes, somaram 3. Um 

dos respondentes opinou que os clientes estão preocupados com o aumento nos 

honorários contábeis representam e 2 se mostram indiferentes às novas exigências. 

Dos 5 (evidenciado, anteriormente, no Gráfico 12) que são informados sobre as novas 

exigências, apenas 1 está disposto a se adequar, o restante se preocupa somente com 

os gastos que podem acarretar com essas mudanças, demonstrado no Gráfico 13, a 

seguir. 

Gráfico 13 – Opinião dos clientes em relação às novas exigências contábeis 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Foram escolhidos alguns itens sobre ativo imobilizado, pois abrange algumas 

práticas contábeis obrigatórias, vistas anteriormente, na revisão de literatura desta 

pesquisa. Tais informações de acordo com a norma para PME diferem da praticada 

para o fisco, tais como: a depreciação obtida utilizando a tabela do imposto de renda. 

Atualmente, é necessária a estimativa da vida útil do ativo imobilizado, tarefa que exige 

mais atenção do contabilista.  

 

Ainda, sobre o ativo imobilizado, outra informação obrigatória é verificar se o ativo 

sofreu desvalorização, devendo encontrar seu valor recuperável entre o valor em uso e 

o valor justo. Também foi alterada a composição do custo do imobilizado, no 

reconhecimento inicial no Balanço Patrimonial. 
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Sendo assim, buscando atingir ao objetivo geral do presente estudo, foi 

questionado, aos respondentes, dos itens sobre ativo imobilizado quais são os 

complexos de obter. Os resultados obtidos estão no Gráfico 14, a seguir: 

Gráfico 14 – Principais tópicos sobre Ativo Imobilizado 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 
Constatou-se que o valor justo é o mais difícil, com 4, seguido da vida útil com 3 

do total dos respondentes. A composição do custo possui a mesma quantidade que o 

valor residual, com 2. O valor recuperável representa 1, assim como o valor contábil e o 

valor em uso. 

 

Diante do resultado obtido, pode-se dizer que, pela maioria julgar mais difícil de se 

obter, pode-se deduzir que estão utilizando o valor justo para reconhecer o imobilizado 

e também utilizando a vida útil para depreciar o ativo. Porém, para efetuar a correta 

depreciação deve-se utilizar o valor residual e a composição de seu custo, que ficou 

evidenciado que poucos utilizam. Referente ao teste de recuperabilidade, os resultados 

obtidos pelo valor em uso e o valor contábil evidenciam que não estão acostumados a 

usar este método. 

 

Ao questionamento sobre a opinião dos contadores sobre a divulgação das 

normas para PME, a pergunta foi elaborada de forma discursiva, onde os respondentes 

poderiam explicitar suas opiniões sobre a divulgação das normas para pequenas e 

médias empresas. Constatou-se que o CRC proporciona palestras, porém não tão 
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práticas onde o contador teria que buscar maior conhecimento (contabilista 1) sobre tais 

normas.  

 

Foi evidenciado também que como ainda está no início da adequação destas 

normas, está dificultando o trabalho, porém com o tempo irá facilitar mais (contabilista 

2), pois necessita de muitos esclarecimentos (contabilista 3). Valoriza o profissional 

contábil (contabilista 5), mas depende muito dos clientes estarem dispostos a 

receberem essas normas por terem que se adequarem às novas leis (contabilista 4). Os 

órgãos públicos emitem novas normas, mas o funcionalismo público não recebe 

treinamento adequado para instruir e auxiliar os profissionais contábeis (contabilista 6). 

Opinaram que é bom para o empresário, é um bom projeto, as empresas são 

beneficiadas pelas normas embora o contador não se preocupe em auxiliar o 

empresário por estar preocupado apenas em elaborar guias e enviar para os clientes. 

Esquecem que o lugar do contador é ao lado do empresário para auxiliar nas suas 

decisões (contabilista 7). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

As IFRS para Pequenas e Médias Empresas estão em vigor desde janeiro de 

2010, através da Resolução n° 1.255/2009 – NBC TG 1000, que trata da implantação 

das Normas Internacionais de Contabilidade para PME.  

 

O fato é que as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) passaram a ser as 

Normas Brasileiras de Contabilidade e foram elaboradas para todos os tamanhos de 

empresas, e para todos os contabilistas, para todos os setores econômicos.  

 

A adequação à IFRS resulta em melhor representação patrimonial, seguindo os 

Princípios de Contabilidade, obrigatória no exercício da profissão. Apesar de ter sido 

adotada a partir de 2007, a IFRS no Brasil, parece que ainda não está totalmente 

esclarecida, para a maioria dos respondentes.  

 

O objetivo geral do presente trabalho foi de identificar o conhecimento dos 

Contabilistas do município de Volta Redonda, sobre as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, para pequenas e médias empresas. Tal objetivo foi atingido através da 

análise dos questionários aplicados na amostra da pesquisa, cujo resultado mostrou 

que apesar do conhecimento sobre a existência da norma para PME e da sua 

obrigatoriedade, os contabilistas da pesquisa não estão conseguindo implementá-la em 

sua rotina de trabalho. Os motivos de tal dificuldade são, basicamente, a quantidade de 

trabalho; a falta de conhecimento teórico sobre a norma, a falta de prática e a falta de 

estrutura para a implementação. 

 

Para melhoria da relação com os usuários externos e possível crescimento da 

empresa e sua própria sobrevivência, necessitam de Demonstrações Contábeis de 

acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Pois em países mais 

desenvolvidos é imprescindível para concessão de empréstimos, financiamentos, pois 
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os bancos avaliam as demonstrações contábeis para viabilizar algum projeto. Tais 

demonstrações são elaboradas pelo contabilista. 

 

Os profissionais ligados direta ou indiretamente às normas contábeis devem se 

atualizar constantemente, buscando a preparação perante as novas exigências para 

auxiliar no processo de decisão.  

 

Anteriormente às IFRS, a Contabilidade era elaborada para atender ao fisco, e 

para desenraizar esse pensamento dos gestores das empresas e, essa rotina dos 

contabilistas, demanda tempo e disponibilidade para que isso ocorra. E, se os 

contabilistas persistirem em não cumprir com a obrigatoriedade de atender às normas, 

não se adaptando às implementações, serão, sempre, conceituados como o 

profissional que atende às obrigações do Fisco. 

 

Devido à maioria dos profissionais ter sido graduado antes das IFRSs dificulta, 

porém não torna impossível, a adequação às normas internacionais de contabilidade. 

Para que sejam valorizados devem estar sempre se atualizando, procurando sempre 

evoluir junto com a Contabilidade, não somente seguindo o que é obrigatório pela 

legislação. 

 

Para as próximas pesquisas, sugere-se ampliação da amostra, para outras 

cidades e/ou estados, visando confrontar os resultados. 
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ANEXO 1 – Questionário aplicado aos Contadores 

 

Obrigada por aceitar preencher este questionário. 
 

Este questionário é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências 
Contábeis, da Universidade Federal Fluminense e, tem o objetivo de verificar a 
divulgação das Normas Brasileiras de Contabilidade para as pequenas e médias 
empresas. 

 
Importante! As informações coletadas nesta pesquisa serão tratadas 
confidencialmente, sendo utilizadas somente para fins estatísticos. 
 

1. Nome:_________________________________________________________________ 
 

2. Em que cidade e estado você reside?________________________________________ 
 

3. Qual é a sua idade? 
(    ) 0 a 19 anos  
(    )  20 a 39 anos  
(    )  40 a 59 anos  
(    )  60 anos ou mais 
 

4. Gênero: 
(    ) Feminino (    ) Masculino 
 

5. Há quanto tempo trabalha no escritório contábil? 
(    ) 0 a 5 anos 
(    ) 5 a 10 anos 
(    ) 10 a 15 anos 
(    ) Mais de 15 anos 
 

6. Sua formação (podendo marcar mais de uma opção). 
(    )  Técnico em Contabilidade 
(    ) Bacharel em Ciências Contábeis. 
(    ) Pós Graduação/MBA. Qual curso?______________________________________ 
(    ) Outros. Qual? ______________________________________________________ 
 

7. Quais Demonstrações Contábeis fornece para os clientes? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  



 

 

 
8. As normas contábeis trouxeram valorização para a classe contábil? 

(       )  SIM          (       )  NÃO    
 

9. Por favor, esclareça a resposta da questão anterior. No caso da resposta positiva, 
como? Para a resposta negativa, por quê? _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

10. Quais dos procedimentos abaixo para ME e PME, que você está adotando?  
 

Procedimento Plenamente Parcialmente Poucos 
casos 

Nenhuma 

Teste de 
recuperabilidade de 
ativos 

    

Carta de 
Responsabilidade da 
Administração 

    

Ativos e passivos 
contingentes 

    

Notas explicativas     

Depreciação 
aplicando o valor 
justo, valor residual do 
bem e vida útil 
estimada 

    

Eventos 
subsequentes 

    

Alteração de 
estimativa contábil 

    

 
11. Em sua opinião, o CRC e o Sindicont estão contribuindo com os esclarecimentos 

necessários sobre as normas contábeis para ME e PME?      
(       )  SIM          (       )  NÃO         
 

12. Por favor, esclareça a resposta da questão anterior. No caso da resposta positiva, 
como? Para a resposta negativa, por quê? _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

13. Quanto aos serviços contábeis ofertados por sua Organização, você entende que 
está: 
(    ) Plenamente capacitado e adequado ao novo padrão 
(    ) Parcialmente capacitado e adequado ao novo padrão 
(    ) Pouco capacitado e adequado ao novo padrão 
(    ) Não tenho avaliação definida sobre o assunto 
(    ) Outro. Explique, por favor. __________________________________________ 
 

14. Qual impacto o CPC para PME tem causado?  
(    ) Valorizou mais a profissão contábil 
(    ) Aumentou as responsabilidades do profissional contábil 



 

 

(    ) Trouxe benefícios para a atuação do profissional contábil 
(    ) Assegura transparência e confiabilidade às práticas contábeis 
(    ) Dificultou os trabalhos do profissional contábil 
(    ) Representa uma etapa no processo de evolução da contabilidade  
 

15. Qual a forma de comunicação das novas exigências contábeis aos seus clientes? 
(    ) Reunião na sede da empresa do Cliente 
(    ) Reunião na sede da Organização Contábil 
(    ) Por e-mail ou telefone 
(    ) Geralmente não são comunicadas as alterações 
(    ) Outro. Explique, por favor. _________________________________________ 
 

16. Como seus clientes recebem as novas exigências contábeis? 
(    ) Dispostos a se adequarem aos novos procedimentos 
(    ) Indiferentes aos novos procedimentos 
(    ) Preocupados com o aumento nos honorários contábeis 
(    ) Preocupados com o aumento da burocracia e dos gastos decorrentes 
(    ) Outro. Explique, por favor. __________________________________________ 
 

17. Quais destes relatórios você fornece para seus clientes de Pequenas e Médias 
Empresas? 
(    ) Balanço Patrimonial 
(    ) Demonstração do Resultado Abrangente 
(    ) Notas Explicativas 
(    ) Demonstração do Resultado do Exercício 
(    ) Demonstração do Fluxo de Caixa 
(    ) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(    ) Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados 
 

18. Assinale os tópicos, relativos ao Ativo Imobilizado, que julga difícil de obter. 

Valor Justo  

Valor em uso  

Valor Residual  

Valor Contábil  

Composição de seus custos  

Valor recuperável  

Vida útil  

 
19. Qual sua opinião sobre a divulgação das normas para PMEs?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

Agradecemos sua colaboração 


