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RESUMO  
  

 
A partir 2007, a contabilidade no país passou a adotar o padrão internacional, ou 
seja, teve início o processo de convergência com as normas internacionais de 
contabilidade. Desde então, o Conselho Federal de Contabilidade tem emitido 
resoluções em constante atualização das normas brasileiras. As novas normas 
trouxeram, também, maior qualidade às informações contábeis, bem como às 
demonstrações contábeis, visando fornecer informações que sejam úteis na tomada 
de decisões e avaliações por parte dos usuários em geral. Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho foi identificar o grau de utilização das informações contábeis para a 
tomada de decisão: o olhar do contador e do empresário. Sendo classificado quanto 
aos objetivos como pesquisa exploratória; quanto aos procedimentos é tanto 
pesquisa bibliográfica como levantamento; quanto à abordagem do problema é 
quantitativa e qualitativa. Visando alcançar o objetivo geral, foram elaborados 
questionários e aplicados a 12 empresários e a 6 contadores. O resultado mostrou 
que os contadores e os empresários têm visões bem distintas das informações 
necessárias para o crescimento da empresa. 
 
 
Palavras-chave: Demonstrações Contábeis; Tomada de decisão; Informações.  
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1 INTRODUÇÃO  

A partir 2007, a contabilidade no país passou a adotar o padrão internacional, 

ou seja, teve início o processo de convergência com as normas internacionais de 

contabilidade. Desde então, o Conselho Federal de Contabilidade tem emitido 

resoluções em constante atualização das normas brasileiras. Paralelamente, os 

conselhos regionais de contabilidade têm fomentado a participação dos contabilistas 

na atualização de seus conhecimentos e, também, na implementação das referidas 

normas, através de cursos e palestras.  

 

A participação dos contabilistas é fundamental para a disseminação do 

conhecimento das atuais regras da contabilidade, pois a grande maioria das normas 

tem um caráter de julgamento e subjetividade, tornando, assim, a contabilidade mais 

complexa e, consequentemente, o contabilista com maior responsabilidade. O que 

corrobora a afirmação de Abbott (1998) citado por Martins e Lopes (2005, p. 104) “as 

profissões ganham relevância à medida que aumenta a percepção social de sua 

importância e complexibilidade e suas atividades envolvem maior nível de 

julgamento e subjetividade”. 

 

Cabe ressaltar que as novas normas trouxeram, também, maior qualidade às 

informações contábeis, bem como às demonstrações contábeis, visando fornecer 

informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte dos 

usuários em geral. 

 

Diante do exposto, surgiram as seguintes questões: Quais as informações 

que o contador identifica como importante para a tomada de decisão do empresário? 

Quais informações o empresário, efetivamente, utiliza? São as mesmas identificadas 

pelo contador? 

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. 
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2 OBJETIVOS  

   

2.1 Objetivo Geral  

  

Identificar o grau de utilização das informações contábeis para a tomada de 

decisão: o olhar do contador e do empresário. 

   

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

Para alcançar o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: apresentar breve evolução da Contabilidade; apresentar as 

características qualitativas da informação contábil-financeira; expor NBC TG 1000 – 

Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs); descrever o conjunto 

completo das Demonstrações Contábeis; e identificar as informações utilizadas para 

tomada de decisão. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA   

 

3.1 Breve Histórico da Contabilidade  

 

No Brasil, diante do inicio do desenvolvimento do mercado de capitais e 

reforma bancária na década de 70, a contabilidade nacional que não era uniforme a 

todas as empresas, teve de começar suas adaptações para atender as exigências 

de mercado. Os primeiros passos em direção ao progresso foram à obrigatoriedade 

das companhias abertas de terem suas demonstrações contábeis auditadas por 

auditores independentes; a padronização da estrutura e forma de apresentação das 

demonstrações contábeis das companhias abertas; a forte influência da escola 

norte-americana de contabilidade com o inicio do estudo dos princípios contábeis e, 

principalmente, a promulgação da Lei nº 6.404/76, a Lei das Sociedades por Ações 

(NIYAMA, 2010).  

 

Somente em 1981, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC divulgou a 

resolução 530, definindo os princípios contábeis. Porém não trouxe muito significado 

prático para a profissão. Em 1993 com a edição da resolução 750 foram definidos os 

princípios de contabilidade – entidade, continuidade, custo como base no valor, 

prudência, competência, objetividade e atualização monetária, sendo este ultimo 

decorrente da elevada inflação, enfrentada pela economia na época (NIYAMA, 

2010).   

Com o crescimento cada vez maior do mercado interno e investimento de 

outras empresas, a contabilidade nacional precisou se adaptar à linguagem global 

dos negócios, e minimizar as diferenças internacionais para entendimento das 

divulgações contábeis, buscando os processos de convergência contábil na 

internacionalização da contabilidade (NIYAMA, 2010).   

 

Em 2007, o Brasil aderiu às normas internacionais de contabilidade ao 

promulgar a Lei 11.638/07, e em seguida a Lei 11.941/09. Estas Leis alteraram a Lei 

das Sociedades por Ações, além de estender às sociedades de grande porte 

disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações contábeis. 
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 A partir de então, o Conselho Federal de Contabilidade passou a emitir 

normas padronizadas com as normas internacionais de contabilidade. 

 

No entanto o processo para a padronização contábil, ainda enfrenta desafios, 

dois dos maiores são: a) a questão da abordagem contábil voltada para tributação, 

ou seja, as normas fiscais ditam critérios de avaliação apropriação e classificação 

contábil; b) padronização dos currículos básicos em cursos de ciências contábeis 

(NIYAMA, 2010).  

 

Contudo, houve um avanço na qualidade da elaboração e divulgação de 

demonstrações contábeis, com a emissão pelo CFC, da Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, a Resolução n° 1.374/11, 

que “estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a apresentação de 

demonstrações contábeis destinadas a usuários externos” (CFC, 2011).  

 

3.2. Características Qualitativas da Informação Contábil-Financeira 

 

São duas as características qualitativas obrigatoriamente presentes nas 

Demonstrações Contábeis, definidas pela Estrutura Conceitual (CFC, 2011). Tais 

características reputadas como as mais úteis para os usuários e as únicas 

denominadas fundamentais, são elas: Relevância e Representação Fidedigna. 

 

A Relevância diz respeito à influência de uma informação contábil na tomada 

de decisões. As informações são relevantes quando fazem a diferença nas decisões 

econômicas dos usuários, ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados, ou 

corrigindo as suas avaliações anteriores (valor confirmatório), ou ajudando-os nos 

processos para predizer resultados futuros (valor preditivo). A Relevância depende 

da natureza e também da materialidade (tamanho) do item em discussão (CFC, 

2011). 

A Representação Fidedigna diz respeito a três atributos: a informação precisa 

ser completa, neutra e livre de erro. Para ser completa, precisa conter o necessário 

para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado. Para ser neutra, 

precisa estar desprovida de viés na seleção ou na apresentação, não podendo ser 

distorcida para mais ou para menos. Ser livre de erro não significa total exatidão, 
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mas sim que o processo para obtenção da informação tenha sido selecionado e 

aplicado livre de erros. No caso de estimativa, ela é considerada como tendo 

representação fidedigna se, além disso, o montante for claramente descrito como 

sendo estimativa e se a natureza e as limitações do processo forem devidamente 

revelados (CFC, 2011).  

 

Sendo assim, a informação precisa concomitantemente ser relevante e 

representar com fidedignidade a realidade reportada para ser útil para a tomada de 

decisão. 

Ainda são consideradas as caracteristicas de melhoria, que melhoram a 

utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade, 

são elas: Comparabilidade, Verificabilidade, Tempestividade e Compreensibilidade. 

Essas características podem também auxiliar na escolha quando de alternativas 

equivalentes em termos de relevância e representação fidedigna (CFC, 2011). 

 

A Comparabilidade é a característica que permite a identificação e 

compreensão de similaridades e diferenças entre os itens. É diferente da 

consistência que significa aplicação dos mesmos métodos para os mesmos itens. 

Comparabilidade é o objetivo, enquanto que a consistência é um auxílio na obtenção 

desse objetivo. Comparabilidade implica também em fazer com que coisas 

diferentes não pareçam iguais ou coisas iguais não pareçam diferentes (CFC, 2011).  

 

A Verificabilidade implica em diferentes observadores poderem chegar a um 

consenso sobre o retrato de uma realidade econômica, podendo, em certas 

circunstâncias, representar uma faixa de possíveis montantes com suas respectivas 

probabilidades. Pode ser direta ou indireta e, às vezes, se restringir à análise das 

premissas subjacentes a uma estimativa sobre o futuro (CFC, 2011). 

 

Tempestividade significa estar a informação disponível a tempo de influenciar 

o usuário em sua decisão (CFC, 2011). 

 

Compreensibilidade significa que a classificação, a caracterização e a 

apresentação da informação são feitas com clareza e concisão, tornando-a 

compreensível. Mas não é admissível a exclusão de informação complexa e não 
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facilmente compreensível se isso tornar o relatório incompleto e distorcido. Os 

relatórios contábil-financeiros são elaborados na presunção de que o usuário tem 

conhecimento razoável de negócios e que age diligentemente, mas isso não exclui a 

necessidade de ajuda de consultor para fenômenos complexos (CFC, 2011). 

 

3.3. A NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 

 

O CFC emitiu em separado esta Norma para aplicação às demonstrações 

contábeis para fins gerais de empresas de pequeno e médio porte (PMEs), conjunto 

esse composto por sociedades fechadas e sociedades das quais não são requeridas 

a fazer prestação pública de suas contas. Esta Norma é denominada: Contabilidade 

para Pequenas e Médias Empresas (PMEs). 

 

As PMEs muitas vezes produzem demonstrações contábeis apenas para o 

uso de proprietários administradores ou apenas para o uso de autoridades fiscais ou 

outras autoridades governamentais.  Demonstrações contábeis produzidas apenas 

para esses propósitos não são, necessariamente, demonstrações contábeis para 

fins gerais. 

As leis fiscais são específicas, e os objetivos das demonstrações contábeis 

para fins gerais diferem dos objetivos das demonstrações contábeis destinadas a 

apurar lucros tributáveis.  Assim, não se pode esperar que demonstrações contábeis 

elaboradas de acordo com esta Norma para PMEs sejam totalmente compatíveis 

com as exigências legais para fins fiscais ou outros fins específicos. Uma forma de 

compatibilizar ambos os requisitos é a estruturação de controles fiscais com 

conciliações dos resultados apurados de acordo com esta Norma e por outros 

meios. 

 

3.4. Demonstrações Contábeis Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 

 

A NBC TG 1000 estabelece quais serão as demonstrações financeiras que as 

empresas deverão apresentar e que critérios as empresas devem obedecer para 

estar em acordo com a norma para pequenas empresas. 
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As demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição 

patrimonial e financeira (balanço patrimonial), o desempenho (demonstração do 

resultado e demonstração do resultado abrangente) e os fluxos de caixa 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. 

 

Se apresentadas todas essas demonstrações contábeis e ainda assim os 

usuários não compreenderem os efeitos de transações, outros eventos e condições 

específicas sobre a posição financeira e desempenho da entidade, deverá ser feita 

uma demonstração adicional que será a demostração de valor adicionado, devendo 

ser observadas as disposições constantes da NBC TG 09 – Demonstração do Valor 

Adicionado. 

 

Quando as entidades estiverem com as demonstrações contábeis finalizadas 

de acordo com a norma devem registrar este fato nas notas explicativas, mas é 

importante destacar que apenas devem registrar tal fato se estiverem em pleno 

acordo com a norma em sua totalidade. 

 

Em situações atípicas quando o administrador constatar que a conformidade 

com algum requisito da norma direcione a uma apresentação que poderia levar a 

equivoco da interpretação da informação contábil, a entidade pode não aplicar o 

requisito, desde que ele não seja um dos requisitos vedados pela lei. Para deixar de 

aplicar algum requisito a entidade deve publicar os seguintes procedimentos: 

(a)que a administração concluiu que as demonstrações contábeis 

apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho 

e os fluxos de caixa da entidade;  

(b)que cumpriu com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 

Médias Empresas, exceto pela não aplicação de um requisito específico, com o 

propósito de atingir uma apresentação adequada; a natureza dessa exceção, 

incluindo o tratamento que a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 

Médias Empresas exigiria, e a razão pela qual esse tratamento seria inadequado 

nessas circunstâncias por conflitar com o objetivo das demonstrações contábeis e o 

tratamento efetivamente adotado. 
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Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração vier a 

concluir que a conformidade com um requisito desta norma é inadequado por entrar 

em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis, mas houver do ponto de 

vista legal e regulatório proibição à não aplicação do requisito, a entidade deve, na 

máxima extensão possível, reduzir os aspectos inadequados identificados por meio 

da divulgação das seguintes informações:  

  

(a) a natureza do requisito desta Norma e a razão pela qual a administração 

concluiu que o cumprimento desse requisito é inadequado nessas circunstâncias por 

conflitar com o objetivo das demonstrações contábeis;  

(b) para cada período apresentado, os ajustes de cada item, nas 

demonstrações contábeis, que a administração concluiu serem necessários para se 

obter uma apresentação adequada 

 

3.5. Informações Para Tomada de Decisão  

 

Atualmente vive-se em um cenário onde as mudanças ocorrem com muita 

rapidez. A globalização, novas teorias e formas de gestão crescem 

instantaneamente, daí surge a necessidade de um conhecimento profundo de 

informações que auxiliem na tomada de decisão estratégica. 

 

Para Cancellier, Alberton e Barbosa (2011, p.183) “adquirir informações 

relevantes sobre o ambiente é uma atividade fundamental e necessária para a 

criação de vantagens competitivas”. Nesse sentido, Oliveira e Salles (2002) 

acrescentam que é necessário obter conhecimento de oportunidades e ameaças, 

tanto para a empresa como da própria concorrência, pois elas necessitam serem 

monitoradas, entendidas e avaliadas para auxiliar os tomadores de decisão. 

 

Segundo Silva (2007, p. 3): 

o conhecimento é fonte para se obter vantagem competitiva, visto 
que alimenta os processos de gestão que planejam e implementam 
as estratégias de sobrevivência, além disso, essa dinâmica não para, 
pois de outro modo podem ser adotadas pelos concorrentes 
rapidamente, e para sustentar essa competitividade, essas 
estratégias necessitam manter-se exclusivas ou inovadoras.  
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Ou seja, é necessário promover uma cultura de aprendizagem continua tanto 

de si própria, quanto do ambiente competitivo, usando esse conhecimento para 

serem cada vez mais eficientes e eficazes. 

 

No ponto de vista de Miller (2002, p. 35), o processo da inteligência “baseia-

se no entendimento de que os gerentes precisam estar bem informados sobre 

questões fundamentais de negócios de maneira formal e sistemática”  

 

A análise das informações, tanto das empresas como de sua concorrência é 

importante para a gestão dos negócios. Assim, Perez Jr e Begalli (2009, p.239) 

mencionam que “a análise das demonstrações contábeis é uma forma de 

transformar dados em informações úteis à tomada de decisão”. Ou seja, é através 

dessa análise que são obtidas informações para a tomada de decisão, seja ela para 

investimento, para a gestão, para a análise da situação financeira da empresa e sua 

capacidade de liquidação de dívidas. Enfim, a contabilidade e seus relatórios têm, 

também, uma função social, que é o desenvolvimento econômico do país.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi realizada com empresários e contadores do interior do estado 

do Rio de Janeiro, nas cidades de Volta Redonda e Barra Mansa, quanto aos 

objetivos, a pesquisa pode ser classificada como exploratória; quanto aos 

procedimentos é tanto pesquisa bibliográfica como levantamento; quanto à 

abordagem do problema é quantitativa e qualitativa. Foram utilizados questionários 

que mesclaram questões abertas e fechadas, que proporcionaram obter dados para 

análise qualitativa e quantitativa conforme abordam MAIA, VASCONCELOS (2005).  

 

Inicialmente a pesquisa seria direcionada aos contadores, e os mesmos 

indicariam alguns de seus clientes para conhecer a visão de ambas as partes sobre 

os elementos da pesquisa, porém dada a dificuldade encontrada para indicação dos 

clientes, a pesquisa no âmbito dos empresários foi feita de forma aleatória entre 

empresários da região. 

 

Os questionários foram aplicados a 12 empresários, sendo 6 do município de 

Barra Mansa e 6 de Volta Redonda, e a 6 contadores do município de Volta 

Redonda. Segundo o cadastro disponibilizado pela prefeitura de Volta Redonda, 

encontram-se registrados 151 profissionais contábeis e/ou empresas de serviços 

contábeis habilitados para a função. No entanto, durante a pesquisa foi encontrada 

grande dificuldade para realizar as entrevistas, devido à indisponibilidade de horário 

dos contadores e até mesmo recusa a respondê-la, ocasionando a impossibilidade 

de generalização da pesquisa a todo o município.  

 

Os questionários foram aplicados pessoalmente pelas pesquisadoras e 

gravado, quando autorizado. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 21 de 

novembro de 2014. 

 

Após a coleta dos dados, que consiste na etapa da pesquisa em que se inicia 

a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas a fim de se 

efetuar a coleta dos dados previstos (LAKATOS; MARCONI, 2003), os mesmos 

foram digitados e analisados para estruturar as informações do escopo da pesquisa. 

Os roteiros dos questionários foram construídos com questões para contadores e 
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empresários, objetivando contrapor as opiniões de ambos sobre a utilização da 

informação contábil no apoio à tomada de decisão. 

 

A amostra de empresários foi limitada a micro e pequenas empresas, e aos 

setores de comércio e prestação de serviços, sendo que todos atuavam no comércio 

e dois deles também na prestação de serviços. Dentro das empresas analisadas 

apenas uma era de pequeno porte, as demais enquadradas com microempresas, 

segundo a Lei Complementar Nº 123, em seu Art. 3º, inciso I. (Brasil, 2006). 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Na pesquisa realizada, foi identificado que quanto ao tempo de existência das 

empresas, 50% dos empresários entrevistados possuiam mais de 10 anos de 

experiência, e a outra parte divide-se em 25% de 1 a 5 anos, de 5 a 10 anos, 

identificou-se ainda, que a maioria dos gestores possuía experiência no mercado, 

anterior à existência da empresa. 

 Quanto ao tempo de atuação no mercado para os contadores identificou-se 

que para todos os intervalos, 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos, ou mais de 15 anos, a 

média da existência das empresas contábeis ficou em 33,33%. 

 Foi verificado que a para todos os intervalos da amostra obteve-se o 

percentual de 33.33% quanto a quantidade de clientes atendidos pelos escritórios 

contábeis. Observou-se ainda, que as empresas mais jovens são as que detêm 

maiores números de clientes. Dentro da amostra analisada todas possuíam mais de 

30 clientes, conforme gráfico 1, abaixo: 

Gráfico 1: Quantidade de Clientes 

 
Fontes: As autoras 

 

Observou-se a associação entre tempo de existência no mercado e número 

de clientes. Já que nas empresas de serviços contábeis mais recentes, na faixa 

entre 5 a 10 anos de mercado, nota-se um crescimento mais elevado, quando 

comparado às empresas com mais tempo de mercado. Diferença essa, que pode 

estar relacionada ao maior entrosamento entre contador e empresário e a busca 



22 
 

 

contínua pelo aperfeiçoamento dos serviços prestados, identificado nestes casos, 

nas respostas dos contadores. 

 

Quando questionados sobre a base do planejamento estratégico de suas 

empresas, os empresários dividiram-se em alguns métodos apresentados, dentre 

eles o mais apontado, com 53%, foi à própria experiência, seguido da análise dos 

balanços da concorrência 21%, sendo que para os empresários, a analise dos 

balanços da concorrência não são realmente os balanços, mas as tendências da 

concorrência, como preço e outras iniciativas, logo em seguida relatórios financeiros 

11%, e tendo auxílio de algum profissional também 11%. Nenhum dos empresários 

apontou os relatórios e/ou informações contábeis como base para o planejamento 

estratégico de suas empresas, conforme gráfico 2, a seguir: 

Gráfico 2: Base do Planejamento Estratégico  
 

 
Fonte: As autoras 

 
 De acordo com os contadores, os empresários provavelmente não utilizam os 

relatórios e/ou informações contábeis por não conseguir interpretar o que a 

contabilidade envia para as empresas, apenas 30% dos contadores entrevistados 

disseram fazer relatórios adaptados para a compreensão e utilização dos 

empresários. 
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Foi apresentada aos empresários a possibilidade de sugerir alterações para 

que as informações contábeis fossem mais utilizadas e, 7 deles afirmaram que as 

informações precisam ser mais simplificadas, incluindo ainda uma explicação 

presencial, apenas 3 compreendem as informações que o contador envia, e 2 deles 

não souberam responder, o que coincide com a exposição de um dos contadores 

entrevistados: “o cliente não compreende o balanço, o contador tem que ir até o 

cliente e interpretar as demonstrações, fazer relatórios personalizados para cada 

cliente”. 

Ao contador foi direcionada a pergunta sobre o que falta para as informações 

contábeis serem utilizadas pelos empresários na sua tomada de decisão, e a 

posição quanto ao questionamento foi distribuída da seguinte maneira: 40% 

conscientização do empresário e 40% fidedignidade dos relatórios, seguidos por 

10% transparência e 10% interação entre contador e empresário. Quando indagado 

nessa questão um contador respondeu da seguinte forma: “falta sinceridade e 

interesse dos empresários; eles não têm o compromisso de mandar as 

documentações em dia... precisam entender que essas demonstrações são as 

principais responsáveis por gerar as informações que o auxiliarão na vida da 

empresa”. 

 

Em relação à tomada de decisão dos empresários, foi perguntado aos 

contadores se são consultados por seus clientes, 50% afirmaram ser consultados, 

33% apenas por alguns clientes, e 17% afirmaram não ser consultados, conforme 

apresentado no gráfico 3, a seguir: 
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Gráfico 3: Orientações para a tomada de Decisão 

 
Fonte: As Autoras. 

 

Foi questionado aos contadores se efetivamente os clientes utilizam as 

informações contábeis dentro das empresas, e 50% dos contadores afirmaram que 

os empresários utilizam as informações contábeis de fato para embasar as decisões, 

informação que considerou-se contraditória, pois em posterior pergunta, os 

contadores afirmaram que os empresários não entendem as demonstrações 

contábeis. 

Quando questionados sobre quais as informações são necessárias para a 

tomada de decisão observa-se que, para 33% dos empresários a projeção de 

vendas é a demonstração que mais utilizam, 13% balanço patrimonial, 13% projeção 

de custos e 13% análise de balanços da concorrência, seguida por 12% 

demonstração de fluxo de caixa, 12% visões bem distintas quando analisadas do 

ponto de vista do contador, que em primeiro lugar com 26% aparece em igual 

proporção demonstração do resultado do período e balanço patrimonial, seguido por 

demonstração de fluxo de caixa 22%, e com menor representação aparece as 

projeções de venda e projeção de custo com 5% cada. A comparação das duas 

visões é  apresentada no gráfico 4, a seguir: 
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Gráfico 4 : Informações necessárias para a tomada de decisão: 

  

Fonte: As Autoras  

  

Em perguntas idênticas para empresários e contadores sobre quais as 

informações necessárias para a boa gestão do negócio, a posição dos contadores 

foi relacionada a uma contabilidade completa, um relacionamento intrínseco com o 

cliente, estar atualizado, balanço patrimonial, fluxo de caixa, análise geral das 

demonstrações contábeis com adaptações para entendimento, e um deles afirmou 

não ter tempo para saber e ou ajudar seus clientes. 

Ao olhar do empresário as informações necessárias para a boa gestão do 

negócio, aparece em primeiro lugar acompanhar as tendências de mercado, seguida 

por acompanhar a movimentação de caixa, empatados aparecem os relatórios de 

estoque e aprimoramento contínuo, logo depois com o mesmo percentual, analise 

de balanços da concorrência, bom atendimento, informações financeiras, controle de 

custos e conhecer os segmentos do mercado. Porém, claramente os empresários 

entrevistados não compreendiam alguns termos apresentados a eles, como no caso 

da analise dos balanços da concorrência, então foi indagado o que seria a analise 

da concorrência, nas visões deles, e os empresários chegaram à conclusão de que 

se trata de uma sondagem direta da concorrência, da precificação, da armazenagem 
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de estoque, contratação de pessoal, expediente de funcionários entre outras 

características de administração interna da empresa, conforme gráfico 5 abaixo: 

Gráfico 5: Quais as informações necessárias para a boa gestão do negócio 

 
Fonte: As autoras 

Ainda em perguntas apresentadas aos empresários, a respeito de qual o 

papel das informações contábeis dentro da empresa, 6 deles afirmaram não utilizar 

as informações contábeis dentro de suas empresas, 3 para acompanhar o 

desenvolvimento da empresa, 2 deles não souberam responder, e  1 deles 

considera fundamental porém não as utiliza.  

 

Para os contadores a foi feita a mesma pergunta, qual o papel das 

informações contábeis dentro das empresas dos clientes, foram observadas as 

seguintes respostas: para dois deles representam uma análise geral da empresa, 

para os demais foram observadas respostas diferentes, como uma forma de controle 

da administração, para propiciar uma administração mais enxuta, que as 

informações tem um papel importante desde que ela representem a realidade das 

empresas, que poucos efetivamente olham as informações que lhe são enviadas, 

utilizando apenas para serviços burocráticos, e ainda que os clientes não utilizam as 

informações contábeis. Realidade esta, segundo os contadores, é gerada pelos 
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empresários por não fornecerem documentação completa para uma contabilidade 

real da empresa, com receio de aumentar os tributos da empresa, portanto não 

podem utilizar as informações contábeis dentro da empresa devido a provável 

informalidade. 

 

A respeito da avaliação da situação financeira da empresa, foi indagado aos 

empresários, sobre qual método ou relatório utilizavam, e 57% dos empresários 

responderam que avaliam com o relatório de movimentação do caixa mensal, 

relatório esse que nos informaram ser elaborado internamente, totalmente 

dissociado da contabilidade, 22% deles com relatório que acompanha a evolução 

das vendas, e 21% com planilhas mensais dos custos da empresa. 

 

Aos empresários também foi perguntado a respeito da colaboração do 

contador para a melhoria da empresa e 58% afirmaram que o contador não colabora 

para o crescimento da empresa, 34% que o contador fornece atualizações e 

esclarecimentos e 8% disseram que o contador apenas colabora com a parte fiscal e 

burocrática da empresa, conforme Gráfico 6, a seguir: 

Gráfico 6: Colaboração com Orientações dos Contadores 

 
  Fonte: As autoras. 

 

Quando indagados sobre quais as pessoas que lhes auxiliam na tomada de 

decisões, obteve-se os seguintes resultados: 45% não tem auxílio de nenhuma 

pessoa, ou seja, tomam suas decisões sozinhos, 22% tendo auxílio de parentes, 



28 
 

 

quando casais ou pais e filhos os responsáveis pela administração, 22% 

colaboradores e 11% por amigos.  

 

A respeito das tomadas de decisão que precisam de conhecimentos sobre a 

lucratividade dos produtos e/ ou serviços obteve-se como maior indicador, com 50% 

das respostas a própria experiência, seguida pelos relatórios financeiros com 31% 

das respostas e em último lugar, com 6% das respostas, tendo auxílio de algum 

profissional.  Esta situação é exposta no gráfico 7, adiante. 

Gráfico 7: Como são Baseadas as Tomadas de Decisão, com Relação a Lucratividade 

 
 Fonte: As autoras 

 
Na análise feita com o contador sobre quais as perguntas mais frequentes 

que os clientes fazem a respeito das informações contábeis foram apresentados os 

seguintes cenários, 3 dos contadores disseram que são questionados a respeito de 

pendências junto a receita federal, 2 deles afirmaram que os clientes perguntam 

sobre a situação geral da empresa, e apenas 1 dele é questionado a respeito da 

formação do preço, sendo 50% das perguntas específicas sobre a empresa, entre 

lucros, custos e índices, e os outros 50% correspondem a perguntas gerais. 

 

Com relação ao que a empresa necessita para crescer, os empresários 

dividiram sua opinião, não entrando em um consenso, cada um deles julga que a 

empresa necessita de determinado incentivo, entre as categorias mencionadas a 

que mais se destacou foi investimento com 38% das respostas, conforme o gráfico 8 

abaixo: 
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Gráfico 8: Necessidade da Empresa para crescer 

 Fonte: As Autoras 
 

A maioria das considerações feitas pelos empresários com relação ao 

crescimento não foram ligadas ao contador, e sim a diretrizes a serem tomadas 

pelos próprios.  

Grande parte deles, ao ser questionados sobre o assunto citado, logo 

apresentam a visão de que crescimento se conquista com aplicações de capital na 

empresa, não levando em conta que um planejamento junto ao contador também 

poderia proporcionar tal crescimento para a empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no estudo, observamos que os micros e pequenos empresários 

não enxergam a contabilidade como um instrumento para o crescimento da 

empresa, hora por desconhecer o papel que o contador pode desempenhar junto à 

administração da empresa, hora por medo que obrigações legais, cumpridas a rigor 

gerem impostos de valor elevado para a empresa, aumentando o custo da mesma. 

 

Na análise verificamos também no perfil dos contadores, que aqueles com 

maior tempo de mercado, não necessariamente são os que possuem maior número 

de clientes, pois em algumas situações percebemos que não têm se preocupado em 

atender às necessidades gerenciais de cada empresa, e/ou se atualizarem com as 

constantes mudanças que vem ocorrendo no meio contábil têm se preocupado 

apenas em fornecer, e se fornecem, as obrigações anuais básicas. 

 

Em vários momentos da pesquisa percebemos que existe pouca interação 

entre contador e empresário, salvo exceções de alguns contadores que se 

preocupam em manter uma relação com seus clientes através de reuniões e 

palestras. 

 

Percebeu-se, que os empresários que entendem as informações contábeis 

são aqueles que têm um maior tempo de mercado, e não necessariamente as 

utilizam no processo de tomada de decisão, pela falta de transparência que nos 

deparamos no decorrer da pesquisa. 

 

Existe uma insatisfação de ambas as partes, contador e empresário, 

provavelmente ocasionados pelo desconhecimento do trabalho que poderia ser 

oferecido pelo contador, onde o empresário se sente desamparado em muitos casos 

pela falta de assistência do contador. 

 

Cabe também ressaltar que na maioria dos casos as demonstrações não têm 

uma periodicidade que atenda aos empresários, diminuindo ainda mais a sua 

utilização na tomada de decisão. Outro fator observado na indagação sobre o que a 
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empresa precisaria para crescer, em nenhum dos casos a contabilidade ou contador 

foi apontado como um caminho. 

 

Novas pesquisas podem surgir a partir desta, com o intuito de aprofundar as 

questões abordadas e a fim de verificar prováveis mudanças nesse cenário, como 

sugestões de melhoria, pode-se indicar as seguintes: aumentar o tamanho da 

amostra verificada, padronizar os processos de obtenção de informação, utilizar uma 

ferramenta que possa auxiliar na coleta e analise dos dados, de maneira que agilize 

a apuração dos resultados gerados, podendo ainda buscar uma adição de 

informação e avaliação para permitir o surgimento de ações de melhorias. 

 

A pesquisa foi importante, pois notou-se que ainda existem muitos elementos 

a serem desenvolvidos nessa relação, contador e empresário, nos campos da 

conscientização do contador, no desempenho de seu papel diante de seus clientes, 

e da doutrinação do empresário, pois este muitas vezes não possui conhecimento 

gerencial contábil, necessitando ser orientado para compreender as demonstrações 

contábeis, e da parte do empresário a conscientização de que a transparência na 

empresa é que torna o trabalho do contador eficiente para ser utilizado no dia a dia 

da empresa. 
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