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RESUMO

Com o decorrer dos anos o serviço contábil tem se tornado cada dia mais importante,
alterações constantes na legislação, a convergência das normas internacionais e sua nova
padronização, fizeram o papel do contador se tomar fundamental na sociedade. Diante deste
contexto, o presente trabalho tem por objetivo verificar se os serviços contábeis prestados
estão sendo satisfatórios e se de fato estão cumprindo todas as obrigações exigidas pelos
órgãos competentes, verificando assim se o contador presente no mercado de trabalho está
preparado e atualizado diante de tantas mudanças. Para isso, foi realizada uma pesquisa na
cidade de Volta Redonda- RJ. Para realizar essa análise foram aplicados dois tipos de
questionários, um para os contadores da cidade, e outro para os empresários, para assim
verificar se os contadores estão preparados diante deste novo cenário e se seus clientes estão
satisfeitos com os serviços prestados. Verificou-se com a análise dos dados que, de forma
geral, que a grande maioria dos contadores ainda não está a par da utilização das novas
normas para MPMEs e que também não enviam relatórios gerenciais para seus clientes, mas
os empresários se disseram satisfeitos com o serviço contábil prestado.

Palavras-chave: Contabilidade. Serviço Contábil. Contador. Micro, Pequenas e Médias

Empresas.



ABSTRACT

Over the years the accounting service has become increasingly more important, constant
changes in legislation, the convergence of intemational standards and their new
standardization, played the role of the accountant in society become criticai. Given this
context, this work aims to verify whether the accounting services provided are satisfactory
and if indeed they are fulfilling alI the obligations required by the competent bodies, thereby
determining whether the present labor market counter is prepared and updated by so many
changes . For this, a survey was conducted in the city ofVolta Redonda - RJ. For this analysis
two types of questionnaires, one for the counters of the city, and another for business, have
been applied so as to verify that the counters are prepared before this new scenario and if your
customers are satisfied with the services' provided. It was found with the analysis of the data,
in general, the vast majority of counters is still not aware of the use of new standards for
MSMEs and also would send management reports for their clients, but business owners said
they were satisfied with the accounting service

Keywords: Accounting. Accounting Service. Counter. Micro, Small and Medium Enterprises
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I' INTRODUÇÃO

A Contabilidade é uma ciência muito antiga, sua história está atrelada ao

desenvolvimento do comércio nos primórdios da civilização. Com o tempo, as atividades de

venda e troca de bens e serviços passaram a requerer um acompanhamento e registro

contínuo. Já existia nessa época, mesmo que de forma rudimentar, apuração e cobrança de

impostos.

Com o desenvolvimento e crescimento do comércio, o homem observou que era

preciso controlar, administrar e preservar seus bens e que poderia, através desse controle,

obter lucros, e foi através desta necessidade que surgiu a contábilidade.

A origem da contabilidade atual, conhecida como Contabilidade das Partidas

Dobradas, surgiu nas cidades-estados italianas e remonta à expansão comercial dos anos de

1300 e no ano seguinte ocorreu o desenvolvimento das operações de crédito.

Um grande marco no desenvolvimento da contabilidade foi o Frei Luca Pacioli que

escreveu em "Tractatus de Computis et Scripturis" sobre o tão famoso e utilizado até hoje

"Método das Partidas Dobradas", que não foi de criação de Pacioli, já que havia

anteriormente a aplicação do método em diversos centros comerciais italianos.

Esta origem da Contabilidade estabeleceu no Brasil a chamada tradição italiana que

além de ter influenciado durante gerações a formação dos contadores, deu base aos

regulamentos contábeis, como o Código Brasileiro de Contabilidade (1850) e a antiga Lei das

Sociedades por Ações (1940).

A Contabilidade está em constante processo de mudança e aperfeiçoamento, apesar de

ser uma ciência antiga, até hoje ela sofre inúmeras modificações, nos sentidos cultural,

econômico, político, social e científico, o que exige que o profissional contábil esteja em

constante estudo e atualização, para atender da melhor maneira possível seus clientes e

executar seu trabalho com excelência.



A Contabilidade atualmente está em transformação, com o fenômeno da globalização,

e principalmente com o advento da tecnologia, aumentaram-se as obrigações dos empresários,

ocorrendo quase que diariamente alterações na legislação. Outro ponto importante na atual

contabilidade é que ela está deixando de ser apenas uma forma de controle burocrático da

empresa para se tomar um importante parceiro da entidade, trazendo informações gerenciais

para a tomada de decisões.

Diante do novo cenário apresentado para a Contabilidade atual, o presente trabalho

busca analisar qual a percepção da relação custo/benefício e de "satisfação" de pequenos e

médios empresários dos segmentos de comércio e serviços com relação aos serviços contábeis

prestados pelos escritórios de contabilidade na cidade de Volta Redonda.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

o objetivo geral do presente estudo é verificar se os serviços contábeis prestados pelos

escritórios de contabilidade na cidade de Volta Redonda estão sendo satisfatórios e de

qualidade, e se de fato estão cumprindo todas as obrigações exigidas pelos órgãos

competentes, verificando assim se o contador presente no mercado de trabalho está preparado

e atualizado diante de tantas mudanças ocorridas nos últimos anos na legislação contábil

brasileira e também se ele está atualizado sobre as novas normas internacionais para MPMEs.

1.1.2 Objetivos Específicos

• Verificar se os serviços contábeis prestados para empresários das pequenas e médias

empresas na cidade de Volta Redonda são de qualidade;

• Analisar se os empresários estão satisfeitos com os serviços contábeis prestados;

• Observar se os contadores da cidade de Volta Redonda estão atualizados verificando

alguns pontos específicos, como o envio de relatórios gerenciais e o uso das normas

internacionais de contabilidade.



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 OBRIGATORIEDADE DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS

LEGISLAÇÕES

A Contabilidade como obrigação por parte dos empresários está inserida na legislação,

como citado abaixo, porém a mesma não deve ser feita apenas por sua obrigação, mas

também para acompanhar as atividades da empresa e planejar seu crescimento.

De acordo com a lei nO10.406, de 10 de Janeiro de 2002 do Código Civil:

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
" .economlCO.

§ 1º Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a

critério dos interessados.
,

§ 2º E dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se

refere o art. 970.

Art. 1.182. Sem prej uízo do disposto no art. 1.174, a escrituração ficará sob a

responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum

houver na localidade (BRASIL, 2002).

Além da obrigatoriedade da Contabilidade no Código Civil, a escrituração contábil

completa está contida como exigência expressa em diversas legislações vigentes como no

Código Comercial Art. 10. Todos os comerciantes são obrigados: "a seguir uma ordem

uniforme de contabilidade e escrituração, e a ter os livros para esse fim necessários".
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o Código Tributário Nacional na Lei nO 5.172 de 25 de Outubro de 1966 fala da

escrituração contábil em seu artigo 195, parágrafo único: "Os livros obrigatórios de

escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão

conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a

fi "que se re lram ·
É importante observar a função social que a contabilidade exerce, pois mesmo com o

amparo legal que a contabilidade possui, ela ainda é uma oportuna ferramenta de apuração de

resultados, de acompanhamento, de prestação de c.ontas e de controle das empresas perante os

seus gestores e a sociedade.
Deve-se fazer a diferenciação entre a escrituração contábil (com simples registros de

livros específicos) e a contabilidade como ciência, que utiliza informações advindas de todos

os setores da empresa, para além dos relatórios contábeis também gerar informações

essenciais para as tomadas de decisões.

2.2 O QUE ÉO SERVIÇO E O QUE O CLIENTE ESPERA DELE

Com origem no termo latim servitlum, a palavra serviço define a ação de servir (estar

sujeito a/ser prestável alguém por qualquer motivo, fazendo aquilo que essa pessoa quer ou

pede).

De acordo com Ramaswamy (1996, p. 3), o serviço pode ser entendido como "as

transações de negócio que acontecem entre um provedor (prestador de serviço) e um receptor

(cliente) a fim de produzir um resultado que satisfaça o cliente".

Das várias características próprias de um serviço que permitem diferenciá-lo de um

produto destacaremos a intangibilidade (um serviço é algo que não se pode ver, provar, sentir,

ouvir nem cheirar antes da compra propriamente dita), a heterogeneidade (dois serviços

similares nunca são idênticos ou iguais), a inseparabilidade (a produção e o consumo são

parciais ou totalmente simultâneos), a perecibilidade (um serviço é algo que não se pode

armazenar, estocar) e a ausência de propriedade (os compradores de um serviço adquirem o

direito de receber a respectiva prestação bem como o direito ao uso, ao acesso ou ao

arrendamento da coisa adquirida, mas não à sua propriedade/posse). Serviços são

conhecimentos e habilidades.

Algumas características são cruciais na qualidade do serviço prestado:

• Respeito: O cliente gosta sempre de ser bem tratado.
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• Agilidade: Seja proativo, se antecipe às necessidades do cliente. Os processos

precisam ser ágeis, pois no mundo contábil tudo tem prazo e muda constantemente, ter

agilidade neste tipo de serviço se toma um diferencial.

• Criatividade: Sempre apresente diversas opções para o cliente, de acordo com sua

realidade. Faça o inesperado, supere suas expectativas.

• Credibilidade: Consistência no discurso e na prática é o que leva uma empresa a ter

credibilidade no mercado, com seus fornecedores e clientes. Por isso, se o dono do negócio

age de maneira que contraria os valores que ele expõe no slogan da empresa, por exemplo,

nem sua equipe de funcionários o respeitará. Principalmente no ramo de serviços, quando não

se tem garantia fisica do que se está adquirindo, a empresa deve se mostrar ainda mais

confiável para seu cliente, demonstrando sempre organização e que os funcionários estão

treinados para atendê-los prontamente.

• Entrega pontual dos serviços: em se tratando de serviços contábeis, ser pontual é

essencial, pois a não entrega ou o atraso em qualquer tipo de serviço vai gerar multas, juros e

principalmente não vai fidelizar o cliente.

• Satisfação dos clientes: os clientes tem que sempre e~tar satisfeitos, pois o cliente é

o centro, e é o principal fator de existência do escritório contábil.

Para o serviço prestado ser de qualidade, primeiramente deve haver um envolvimento

de todos os colaboradores, eles devem estar motivados para prestar um bom serviço e

passarem isso para o cliente, para isso acontecer, deve haver treinamentos motivacionais,

reciclagem, investimento em tecnologia, definição clara das metas e prazos, e principalmente,

o gestor deve acreditar na sua equipe. Para vender o serviço, é preciso que você compre o seu

serviço, acreditar na sua empresa é o que faz a diferença no processo de prestação de serviços.

Para as empresas contábeis, prestadoras de serviço, o trabalho de fidelização tem de

ser acompanhado cuidadosamente, principalmente porque o que elas têm a oferecer no ato da

venda são apenas expectativas, nada que seja tangível.

Em um escritório contábil, são muitos os ramos nos quais o contador lida, ele não
,

pode tratar todos os clientes de um modo geral, ele precisa ser específico. E chegada a hora

de mudar de atitude, o contador atual não é mais o mesmo que o de antigamente, ele tem que

colocar-se no lugar do outro, ou seja, compreender o foco do cliente, conhecer suas

necessidades, expectativas e possibilidades financeiras, para assim começar a criar um

processo de fidelização do serviço.
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É muito importante no momento da legalização da empresa o contador fazer junto com

seu cliente um Plano de Negócios, pois assim o contador, e principalmente o cliente, ter~o

mais conhecimento a respeito do negócio em construção. Um Plano de Negócios bem feito

faz com que o gestor conheça seus concorrentes, quais os equipamentos serão necessários,

qual será o capital de giro necessário, qual o período de payback, qual o público alvo... o

Plano define os objetivos da empresa durante determinado período e traça meios desses

objetivos serem alcançados.

Muitas das vezes os empresários se surpreendem com o Plano de Negócios, pois ele

aborda pontos que os empresários nen:t imaginavam existir dentro da empresa. Apesar de ser

abstrato, o Plano irá auxiliar o empresário a tomar as melhores decisões, assim como a não se

desviar de seus objetivos. Planejamento é uma ferramenta essencial para se alcançar o sucesso

de uma organização.

Outro fator fundamental para um serviço contábil de qualidade é o contato direto com

o cliente, realizando visitas periódicas, contato por e-mail, telefone, pois só assim o contador

se fará mais próximo para apoiar seu cliente nas principais decisões e perceber suas maiores

necessidades. Numa era tão tecnológica, ainda se faz necessário o contato pessoal, que com

certeza faz toda a diferença na prestação do serviço.

Fazer parcerias com outras áreas também toma o serviço bem visto pelo cliente, além

de ser um facilitador para o contador, também pode ser para o empresário, no ramo de

serviços realizar parcerias facilita com que o trabalho seja de qualidade.

Para analisar nas pesquisas se o serviço contábil prestado estava sendo de qualidade ou

não, focamos em dois aspectos bem atuais, o envio de relatórios gerenciais, que apoia o gestor

em suas tomadas de decisões e o uso das normas internacionais, que já está sendo cobrado das

pequenas e médias empresas.

2.3 CENÁRIO ATUAL E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA CIDADE DE

VOLTA REDONDA: A Importância de Um Serviço Bem Prestado e Um Contador

Atualizado

Atualmente, o cenário onde o contador atua é bem diferente do que ele vinha atuando,

diante da mudança constante das leis, obrigações acessórias, normas internacionais, mudanças

tributárias, vem sendo requerido do contador não só uma simples contabilização, mas, além

disso, um suporte para a empresa e um acompanhamento contínuo de suas atividades,
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faturamento, alíquotas, beneficios fiscais, funcionários, dentre outras variáveis que é

composta uma empresa, seja ela pequena, grande ou média.

A contabilidade deixou de ser apenas a escrituração das mutações do patrimônio,

passando a ser usada como um instrumento de gestão para o planejamento, controle e tomada

de decisões. O contador atualizado e bem informado antecipa seus clientes dos "problemas"

futuros, auxilia mensalmente e continuamente seu cliente, não sendo mais um simples

"emissor de guias".

Porém um grande obstáculo entre o bom serviço contábil e o contador atualizado é o

seu cliente, que muitas das vezes não. tem nem ideia do que está pagando, de quais são suas

obrigações como empresário. São poucos os clientes que se interessam pelas atividades

contábeis da empresa, grande parte só sabe reclamar da alta carga tributária, sem ao menos se

interessar pelo motivo por isso estar ocorrendo.

Estamos numa era onde cada vez mais, cliente e contador tem que andar juntos,

trocando informações e ideias constantemente, pois qualquer atraso que ocorra nessa

comunicação irá atrapalhar a tempestividade da informação, e atrapalhando a tempestividade,

outras informações também estarão comprometidas.

Geralmente o sócio/dono das pequenas e médias empresas não tem muito interesse

pela "contabilidade" do seu próprio negócio, pois na maioria das vezes é um negócio familiar,

onde os funcionários fazem parte da família, e não tem muita perspectiva de crescimento, pois

aquela empresa serve apenas para sustento da família, não visando passos largos.

Esse desinteresse prejudica e muito o trabalho do contador, pois havendo certo

desinteresse por parte do proprietário o trabalho do contador não fica 100% preciso, pois não

há um controle sobre a documentação e geralmente, na grande maioria das vezes também não

há um livro caixa, onde se registra as receitas e despesas, a pessoa tira apenas seu sustento do

negócio, e nada faz para mudar ou melhorar isso. Apesar de sempre estarem reclamando dos

impostos/honorários não farão nada pra mudar até o dia que se conscientizarem da

importância desse conhecimento.

Temos que ressaltar que o advento da tecnologia está facilitando o trabalho do

contador, tomando-o assim com mais qualidade e precisão, pois antes a maioria das tarefas

era feita àmão, o que gerava um viés na qualidade da informação.

Sem dúvida a contabilidade está passando por um período complicado, onde as

mudanças constantes tem feito com que o contador e cliente fiquem perdidos no seu modo de

trabalhar, pois o que era feito da mesma forma há anos agora está mudando, "sair do

automático" têm sido a principal dificuldade de contadores e empresários. Porém, a
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pectativa é de que nos próximos anos essa quantidade de mudanças se estabilize, e fique

mais fácil entender e trabalhar com a contabilidade.

O contador atual não pode ter medo da mudança, pois a contabilidade se encontra

mutante e não podemos nos estagnar diante dela, temos sempre que estar buscando novas

informações e encarar novos desafios para realizar trabalhos que ainda não estamos

plenamente preparados. O mercado na cidade encontra-se bastante competitivo também, logo

o contador tem que se mostrar diferenciado, não se pode apelar para honorários baixos, o bom

rofissional tem que concorrer com a qualidade dos seus serviços, um bom contador fideliza

seus clientes.

A mudança tem que ser participativa. De acordo com Rosa e Marion (2004):

Para mudar precisamos envolver as pessoas que direta ou indiretamente
,

serão afetadas. E fundamental formar um adequado espírito de equipe e

colocar a equipe no centro do processo de inovação. Todos terão paternidade

do projeto, todos contribuirão para seu sucesso.

Dentre tantas exigências que o contador deve procurar seguir para atender as

exigências do mercado destaca-se fundamentalmente, que ele siga os princípios fundamentais

e as normas brasileiras de contabilidade dentro de suas práticas contábeis e sem dúvida,

manter sua conduta voltada ao código de ética profissional do contabilista.
,
E imprescindível que o contador seja ético, pois um contador ético passa mais

confiança para seu cliente, agregando assim valor para o seu serviço.

A sobrevivência das empresas prestadoras de serviços contábeis depende

principalmente da dedicação, da competência administrativa, da excelência e da diferenciação

do serviço oferecido. Cabe a cada escritório contábil conhecer sua capacidade de serviço e

com que qualidade este serviço chega ao cliente, tomando-se possível atingir de forma

gradual a excelência nos serviços prestados ampliando dessa maneira suas possibilidades, pois

com a satisfação dos clientes toma-se possível a indicação de novos clientes e assim

sucessivamente. Quando o cliente é bem atendido ele faz questão de comentar e fazer

propaganda com outras pessoas sobre aquilo que é bom, principalmente quando estamos

falando do setor de serviços, onde é essencial, no dia-a-dia, o tratamento cordial e atencioso

com os clientes.

Esse bom atendimento deve ser feito não só para seus clientes constantes, mas também

para os clientes que ocasionalmente precisam de um serviço contábil ou até mesmo uma
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simples informação, como uma declaração de rendimentos ou um Imposto de Renda, pois

quando a pessoa é bem atendida, ela sempre vai voltar no local e recomendá-lo para outras

pessoas.

Na contabilidade, um serviço de qualidade é imprescindível, pois quando não é feito

adequadamente deixa a empresa numa situação que não é verídica, coloca a empresa em

situação distinta da que ela realmente se encontra, e atualmente quanto mais transparência,

melhor. Pois quanto mais verídicas forem as informações, mais reais vão ser os

demonstrativos da empresa.

Para um serviço ser de qualidade, toda a equipe contábil deve estar interagida,

motivada, qualificada e capacitada para tal. Os setores, fiscal, contábil, tributário e

departamento pessoal devem estar em constante entrosamento para que ocorra troca de

informações, não a perca, pois se um departamento retém uma informação e não repassa pros

demais, a qualidade do serviço fica danificada, prejudicando assim no produto final que são as

demonstrações contábeis.

Se o contador não estiver se atualizando e não estiver fazendo suas demonstrações de

acordo com as novas normas, ele será punido, pois o CRC (Conselho Regional de

Contabilidade) faz uma auditoria anual em alguns escritórios, analisando os demonstrativos,

contrato de prestação de serviços e verificando se estão de acordo com as novas leis, e quem

não está se inserindo neste novo contexto acaba sendo autuado pelo órgão, "obrigando" assim

que o contador se enquadre neste "novo padrão" da contabilidade.

O refinamento das informações contábeis exige um aperfeiçoamento imediato dos

profissionais envolvidos no processo de geração dos demonstrativos e dados contábeis. Isto

deverá ser feito através de treinamentos e horas gastas com o estudo, alteração de sistemas,

planos de contas e formas de escrituração atualizadas. Todos os escritórios de contabilidade

precisarão rever e alterar substancialmente seus procedimentos internos diante deste novo

cenário. Com isto o custo da operação também irá aumentar e os contadores deverão rever

seus honorários, pois ocorrerão gastos para essa "adaptação".

Além de dispendiar bastante tempo dos contadores, essas novas regras levarão tempo

para entendimento geral de contadores e clientes, pois a contabilidade é um curso antigo, logo

temos hoje no mercado contadores bastante obsoletos e desatualizados, o que vai gerar certa

dificuldade para uma "aceitação" desse novo padrão. Pessoas mais de idade geralmente são

receosas e desconfiadas de tudo que é novo, o que pode gerar certa demora de padronização

nestes casos.
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Acredita-se que esse novo padrão não mude só as demonstrações contábeis, mas

também a visão do contador na sociedade. Que nossa "fama" de "emissor de guias" mude

para uma visão mais atual da função que estamos tendo para a sociedade. Atualmente o

contador não trabalha apenas para seu cliente, ele também é um laço importante entre seu

cliente e os órgãos competentes, exercendo assim uma importante função social.

"2.4 A INFLUENCIA DA IFRS NA CONTABILIDADE DAS PEQUENAS E

MÉDIAS EMPRESAS

A Contabilidade está em um processo de convergência, onde se está buscando uma

padronização, transparência e harmonização da contabilidade nos diversos países, para se

alcançar um padrão internacional. O intuito é gerar demonstrações financeiras adequadas à

substância econômica da sociedade, além de permitir a comparabilidade entre empresas de

diferentes países. Na prática, o desempenho das empresas será retratado de forma mais clara e

transparente, com base em princípios contábeis considerados totalmente novos.

No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) é o órgão responsável pela

emissão de normas e princípios contábeis internacionais e foi idealizado a partir da união de

esforços e comunhão de objetivos das seguintes entidades:

- ABRASCA;

- APIMEC NACIONAL;

- BOVESPA;

- Conselho Federal de Contabilidade;

- FIPECAFI; e

- IBRACON

Criado pela Resolução CFC nO1.055/05, o CPC tem como objetivo:

o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre

procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa

natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora

brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de

produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade

Brasileira aos padrões internacionais (CFC, 2005).

Essa grande mudança não abrange apenas as empresas de grande porte e com capital

aberto, foi emitido um CPC separado dessas empresas especialmente para as pequenas e
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médias empresas, regulamentado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis a Resolução

FC nO1.255/2009, que criou a NBC T 19.41, as normas para pequenas e médias empresas.

ssim, a partir de 2010, o padrão contábil internacional é de observância obrigatória para

odas as entidades, independentemente da sua forma de constituição ou porte.

Todo esse processo fez com que a contabilidade caminhasse para um rumo diferente

o passado, pois as demonstrações contábeis não são mais uma representação do passado, e

sim pra onde aquela empresa pretende chegar, representando uma visão prospectiva do futuro.

Um ponto importante a ser observado neste processo de transição é que a legislação

tributária brasileira está moldada nos conceitos contábeis antigos e não passou pelo mesmo

processo de amadurecimento e transição da legislação contábil.

2.5 DEFINIÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO E SIMPLES NACIONAL: AS

FORMAS DE TRIBUTAÇÃO DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

A legislação federal oferece três tipos de opções para forma de tributação das

empresas, são elas: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. O foco do trabalho é

nas empresas tributadas pelo Simples Nacional e pelo Lucro presumido, que serão definidos

detalhadamente abaixo para um maior entendimento.

O Lucro Presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base

de cálculo do imposto de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas,

no ano-calendário, à apuração do lucro real (RF, 2013). No lucro presumido a apuração tanto

do imposto de renda como da contribuição social é efetuada em períodos trimestrais,

encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro.

A opção pela tributação pelo lucro presumido é manifestada com o pagamento da

primeira quota ou quota única do imposto devido correspondente ao primeiro período de

apuração, sendo considerada definitiva para todo o ano. A empresa que iniciar suas atividades

a partir do segundo trimestre manifesta a opção com o pagamento da primeira ou única quota

do imposto devido relativa ao período de apuração do início de atividade. A opção pela

apuração do imposto de renda com base no lucro presumido é irretratável para o ano-

calendário (Lei nO9.718, de 1998, art. 13, § 1°).

Podem optar as pessoas jurídicas (RF, 2013):

- Cuja receita bruta total tenha sido igual ou inferior a R$48.000.000,00 (quarenta e

oito milhões de reais), no ano-calendário anterior, ou a R$4.000.000,OO (quatro milhões de
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reais) multiplicado pelo número de meses em atividade no ano-calendário anterior (Lei

nO 10.637, de 2002, art. 46); e

- que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em função da atividade

exercida ou da sua constituição societária ou natureza jurídica

Empresas que não podem optar pelo regime do lucro presumido, ainda que

preenchendo o requisito relativo ao limite máximo de receita bruta (RF, 2013):

São aquelas pessoas jurídicas que, por determinação legal (Lei n o 9.718, de 1998, art.

14; e RIR/1999, art. 246), estão obrigadas à apuração do lucro real, a seguir:

a) pessoas jurídicas cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de

títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,

empresas de seguro privado e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;

b) pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do

exterior;

c) pessoas jurídicas que, autorizadas pela legislação tributária, queiram usufruir de

benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto de renda;

d) pessoas jurídicas que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado o

recolhimento mensal com base em estimativa;

e) pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de

serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,

administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de

vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

2.5.1 Simples Nacional

o Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e

fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na

Lei Complementar nO123, de 14 de dezembro de 2006.

A partir de janeiro de 2012 consideram-se ME, para efeito do Simples Nacional, a

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada

e o empresário que aufi ram , em cada ano-calendário, receita bruta igualou inferior a R$

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
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Considera-se EPP, para efeito do Simples Nacional, a sociedade empresária, a

sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que

aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta

mil reais) e igualou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

Condições para ingressar no Simples Nacional:

• enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte;

• cumprir os requisitos previstos na legislação; e

• formalizar a opção pelo Simples Nacional.

A principal característica do Simples Nacional é que ele foi criado com o objetivo de

unificar a arrecadação dos tributos e contribuições devidos pelas micro e pequenas empresas

brasileiras, nos âmbitos dos governos federal, estaduais e municipais. O regime especial de

arrecadação não é um tributo ou um sistema tributário, mas uma fonna de arrecadação

unificada dos seguintes tributos e contribuições (SEBRAE, 2013):

Tributos da Competência Federal

• Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;

• Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;

• Contribuição para o PIS;

• Contribuição para a Seguridade Social - INSS, a cargo da pessoa jurídica

(empresas com certas atividades devem recolher a contribuição em separado).

Tributo da Competência Estadual

• Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS

Tributo da Competência Municipal

• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
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Outras características importantes

• Ser facultativo;

• Ser irretratável para todo o ano-calendário;

• Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PISIPASEP, Cofins, IPI, ICMS, ISS e

a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da

pessoa jurídica (CPP);

• Recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação -

DAS·,

• Disponibilização às MEIEPP de sistema eletrônico para a realização do cálculo do

valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 2012, para

constituição do crédito tributário;

• Apresentação de declaração única e simplificada de informações socioeconômicas

e fiscais;

• Prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que

houver sido auferida a receita bruta;

• Possibilidade de os Estados adotarem sublimi.tes para EPP em função da

respectiva participação no PIB. Os estabelecimentos localizados nesses Estados

cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite deverá recolher o ICMS e

o ISS diretamente ao Estado ou ao Município.

2.6 OBRIGAÇÕES MENSAIS, TRIMESTRAIS E ANUAIS DAS MICRO,

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

2.6.1 Livros obrigatórios

As empresas tem que realizar escrituração contábil para acompanhamento de suas

atividades, e também para atender a legislação vigente. Abaixo citamos os livros obrigatórios

de acordo com a forma de tributação.

Lucro Presumido

A pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido deverá (RIRl1999, art. 527)

(RF,2013):

a) manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Para efeitos fiscais, é

dispensável a escrituração quando a pessoa jurídica mantiver Livro Caixa,
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devidamente escriturado, contendo toda a movimentação financeira, inclusive

bancária;

b) manter o Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques

existentes no término do ano-calendário abrangido pela tributação simplificada;

c) manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e

prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração

obrigatórios determinados pela legislação fiscal específica, bem assim os documentos

e demais papéis que servirem de base para escrituração comercial e fiscal (Decreto-lei

n o 486, de 1969, art. 4 o );

d) Lalur, quando tiver lucros diferidos de períodos de apuração anteriores (saldo de lucro

inflacionário a tributar na situação específica de ser optante pelo lucro presumido no

ano-calendário 1996, conforme IN SRF n o 93, de 1997, art. 36, inciso V, §§ 7 o e 8 O)

e/ou prejuízos a compensar

Vale lembrar que esta dispensa da escrituração contábil completa para as empresas

optantes pelo lucro presumido produz efeitos unicamente para fins do Imposto de Renda, não

se estendendo à legislação comercial, societária, previdenciária entre outras.

Simples Nacional

As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional deverão adotar para os registros e

controles das operações e prestações por elas realizadas, os seguintes livros (RF, 2013):

• Livro Caixa, escriturado por estabelecimento, no qual deverá estar escriturada toda a

sua movimentação financeira e bancária (podendo ser dispensado no caso de empresas

que possuam livro Razão e Diário, devidamente escriturados);

• Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques

existentes no término de cada ano-calendário, quando contribuinte do ICMS;

• Livro Registro de Entradas, modelo 1 ou l-A, destinado à escrituração dos

documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de

serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo

estabelecimento, quando contribuinte do ICMS;

• Livro Registro dos Serviços Prestados, destinado ao registro dos documentos fiscais

relativos aos serviços prestados sujeitos ao ISS, quando contribuinte do ISS (O
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município poderá, a seu critério, substituir os Livros por Declaração Eletrônica dos

serviços prestados);

• Livro Registro de Serviços Tomados, destinado ao registro dos documentos fiscais

relativos aos serviços tomados sujeitos ao ISS (O município poderá, a seu critério,

substituir os Livros por Declaração Eletrônica dos serviços tomados);

• Livro de Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle, caso exigível pela

legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

• Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais, pelo estabelecimento gráfico

para registro dos impressos que confeccionar para terceiros ou para uso próprio;

• Livros específicos pelos contribuintes que comercializem combustíveis;

• Livro Registro de Veículos, por todas as pessoas que interfiram habitualmente no

processo de intermediação de veículos, inclusive como simples depositários ou

expositores.

2.6.2 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Quando uma empresa vai até a um escritório de Contabilidade para fazer sua abertura,

o serviço prestado vai muito além da legalização daquela empresa, ao abrir um negócio,

automaticamente são geradas obrigações mensais, trimestrais e anuais, que veremos mais

detalhadamente.

Se a empresa possuir pessoas fisicas que lhe prestem serviços na condição de

empregados, autônomos, ou se os sócios fizerem retiradas a título de pró-labore, terá que ser

feita sua admissão, o que gerará obrigações como:

• Folha de Pagamento mensal: O processo para execução da folha de pagamento tem

fator importante, em razão da riqueza técnica que existe para transformar todas as

informações do empregado e da empresa na folha de pagamento. A Folha de

pagamento, por sua vez, tem função operacional, contábil e fiscal, devendo ser
,

constituída com base em todas as ocorrências mensais do empregado. E a descrição

dos fatos que envolveram a relação de trabalho, e é onde o salário deverá ser pago até

o 50 dia útil do mês subsequente.

• Guia da Previdência Social (GPS): A Guia da Previdência Social é uma obrigação

tributária principal devida por todas as pessoas jurídicas e equiparadas que possuam
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,
empregados. E utilizada também para o recolhimento devido pelas empresas sobre

remunerações a trabalhadores autônomos e profissionais liberais, para a contribuição

de sócios ou administradores a título de pró-labore, importâncias retidas de terceiros,

entre outros serviços.

• Guias de Recolhimento de Contribuição Sindical: Conforme previsto na lei, a

Contribuição Sindical é uma obrigação tributária, devida por todas as pessoas

jurídicas, autônomos, profissionais liberais e empregados, aos respectivos sindicatos

da categoria a que se enquadrem, nos termos estabelecidos pela CLT e pela CF

(Constituição Federal). A Contribuição Sindical dos empregados será recolhida uma

só vez e corresponderá à remuneração de um dia de trabalho, qualquer que seja a

forma de pagamento. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de

pagamento relativa ao mês de março de cada ano ou no mês subsequente a admissão

do empregado e repassar os valores aos respectivos sindicatos. A Contribuição

Sindical Patronal é a contribuição devida por todas as pessoas jurídicas, urbanas e

rurais, pelos autônomos e profissionais liberais organizados como empresa, bem como

pelas entidades ou instituições que participarem d'e uma determinada categoria

econômica ou profissional, em favor do sindicato representativo da mesma categoria

ou profissão, conforme tabela disponibilizada pelos sindicatos que baseia-se no capital

social da empresa.

• Guia de Contribuição Confederativa: A Contribuição Confederativa é uma

contribuição prevista na Constituição Federal, em seu artigo 8°, inciso IV, é uma

obrigação para a manutenção do sistema Confederativo sindical, devida por todas as

pessoas jurídicas, autônomos, profissionais liberais e empregados, aos respectivos

sindicatos da categoria a que se enquadrem, nos termos estabelecidos pela

Constituição Federal.

• Guia de Contribuição Assistencial: A Contribuição Assistencial é uma obrigação

devida por todas as pessoas jurídicas e empregados, aos respectivos sindicatos da

categoria a que se enquadrem, estipulada em dissídio, acordo ou convenção coletiva

de trabalho, nos termos estabelecidos pela CLT, respeitando os preceitos da

Constituição Federal. Essa contribuição refere-se aos serviços prestados pelas

entidades sindicais à categoria, sobretudo a celebração de acordos ou convenções
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coletivas de trabalhos ou participação em processos de dissídio coletivo. O respaldo

jurídico dessa contribuição é a alínea "e", do Art. 513 da CLT.

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: "impor contribuições a todos aqueles que

participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais

representadas" .

• Guia de Contribuição Associativa: A Contribuição Associativa é obrigação

estatutária devida pelos Associados dos Sindicatos, aos seus respectivos Sindicatos da

categoria a que se enquadrem, definida em assembleia geral da respectiva entidade

Sindical, nos termos estabelecidos pela CLT e pela Constituição Federal. Esta

contribuição é destinada a manutenção dos serviços prestados exclusivamente aos

associados. O embasamento legal desta contribuição é a alínea "b", do Art. 548 da

CLT.

Art. 548. Constituem o patrimônio das associações sindicais: "as contribuições dos

associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas asse~bleias gerais".

• Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e

Informações à Previdência Social- GFIP: A GFIP é um instrumento que o Governo

encontrou para montar um cadastro eficiente de vínculos e remunerações, tendo dupla

finalidade:

a) serve como guia de recolhimento para o FGTS e

b) documento de declaração de dados para a Previdência Social.

Deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores, os fatos geradores

~contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as remunerações dos

ibalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.

A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para o

]TS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e

lanceiras de interesse da Previdência Social.

• GRRF: Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, é a guia utilizada para o

recolhimento das importâncias relativas à multa rescisória, aviso prévio indenizado,

quando for o caso, aos depósitos do FGTS do mês da rescisão e do mês imediatamente
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anterior, caso ainda não tenham sido efetuados, acrescidos das contribuições sociais,
,

instituídas pela Lei Complementar nO. 110/2001, quando devidas. E destinada a todas

as pessoas fisicas ou jurídicas, sujeitas ao recolhimento rescisório do FGTS (conforme

estabelece a Lei nO8.036, de 11/05/1990, com redação dada pela Lei nO.9.491/97).

A GRRF é gerada com código de barras logo após a transmissão do arquivo por um

aplicativo, serve para agilizar a individualização dos valores de recolhimento rescisório do

FGTS na conta vinculada ao trabalhador, por meio de um processo mais seguro com

informações consistentes e cálcul9S precisos. Na geração da GRRF, o aplicativo cliente

calcula o valor da multa rescisória, se devida, com base no saldo, das contas vinculadas aos

trabalhadores, existente nas bases do FGTS.

• CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é uma obrigação

trabalhista que é preparada mensalmente, por ocorrência de admissão, transferência ou

demissão de empregados. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de

estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo
,

tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. E utilizado,

ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferência dos dados referentes

aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.

• RAIS: A Relação Anual de Informações Sociais - RAIS - é uma obrigação trabalhista

preparada anualmente por todas as pessoas jurídicas e equiparadas que possuam ou

possuíram empregados. As empresas que não tenham funcionários também devem
,

entregar a RAIS, que nesse caso denomina-se RAIS NEGATIVA. E utilizada para fins

estatísticos pelo Governo, e no cálculo de crédito e pagamento do abono salarial

PIS/PASEP aos empregados.

• Livro de Inspeção do Trabalho: O livro de Inspeção do Trabalho é obrigatório para

todas as pessoas jurídicas e equiparadas. Deve permanecer no estabelecimento à

disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho, nos termos estabelecidos pela

CLT. De acordo com a Portaria nO3.158 de 18 de maio de 1971:

Art. 1°. Ficam as empresas ou empregadores sujeitos a inspeção do trabalho, obrigados a

manter um livro de "Inspeção do Trabalho", de acordo com as seguintes especificações:

a) o livro deverá ser encadernado, em cor escura, tamanho 22 x 33 cms.;
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b) conterá o livro 100 (cem) folhas numeradas tipograficamente, em papel branco

acetinado, encorpado e pautado, conforme modelo nO1, que acompanha esta Portaria;

c) as folhas 1 (um) e 100 (cem),conterão, respectivamente, os termos de abertura e

encerramento, efetuados pela empresa ou empregador, conforme modelo ns. 2 e 3.

De acordo com a Lei complementar nO123, de 14 de dezembro de 2006:

Art. 51. As microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas: IV - da posse do

livro intitulado "Inspeção do Trabalho";

Os agentes da inspeção do trabalho, quando de sua visita ao estabelecimento

empregador, autenticarão o Livro de Inspeção do Trabalho que ainda não

tiver sido autenticado, sendo desnecessária a autenticação pela unidade

regional do Ministério do Trabalho.

• Livro de Registro de Empregados: De acordo com o artigo 41 da Lei 7.855/89:

Art. 41. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro

dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema

eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do

Trabalho.

Parágrafo único. "Além da qualificação civil ou profissional de cada

trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no

emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais

circunstância que interessem à proteção do trabalhador" .

,
• Recibo de férias: E obrigatória a sua emissão quando do pagamento das férias aos

empregados contendo: período aquisitivo das férias; período do gozo das férias; os

valores pagos (férias + 1/3 das férias e o abono e seu 1/3 se for o caso) e os valores

descontados (INSS, IRRF e pensão alimentícia se for ocaso). Seu pagamento deve ser

efetuado com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência.

• Contrato de trabalho: Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso

que corresponde à relação de emprego (artigo 442 da CLT), que poderá ser acordado

tácita ou expressamente, ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado

(artigo 443 da CLT). A relação jurídica pode ser classificada sob o ponto de vista da
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duração, da qualidade do trabalho, do fim, dos sujeitos do contrato, do lugar onde deve

ser prestado o serviço, do modo de remuneração e da forma.

• Rescisão de Contrato do empregado: A rescisão de contrato individual de trabalho é

o fim do vínculo jurídico da relação de emprego, ou seja, a extinção das obrigações

originadas do contrato de trabalho que foi realizado por vontade das partes

contratantes, o empregado e o empregador. O Termo de Rescisão de Contrato de

Trabalho - TRCT - é o instrumento de quitação das verbas rescisórias e será utilizado

para o saque do FGTS. Além das verbas rescisórias, devem ser observadas as

instruções de preenchimento como, por exemplo, a causa da rescisão do contrato de

trabalho, o código de saque correspondente, quando o motivo da rescisão ensejar

direito ao saque do FGTS.

O TRCT deve obrigatoriamente ser assinado pelo empregador/preposto, devidamente

identifi cado(s), preferencialmente por meio de carimbo identificador da empresa e do

preposto, não sendo permitida a assinatura sobre carbono.

O TRCT deve obrigatoriamente ser assinado pelo trabalhador, não sendo permitida a

assinatura sobre folha carbono. O recibo de quitação de rescisão de contrato de trabalho,

TRCT, somente será válido quando formalizado de acordo com a legislação vigente,

notadamente quanto à respectiva homologação.

• PCMSO: Todos os empregadores e instituições que admitam empregados estão

obrigados a elaborar e implementar o PCMSO - Programa de Controle Médico de

Saúde Ocupacional - visando à promoção e preservação da saúde do conjunto dos

seus trabalhadores. O PCMSO deve incluir, dentre outros, a realização obrigatória dos

exames médicos admissional, periódico, de retomo ao trabalho, de mudança de função

e demissional, que inclui avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional, exame

fisico e mental, além de exames complementares, para avaliar o funcionamento de

órgãos e sistemas orgânicos, realizados de acordo com os termos específicos da NR 07

e seus anexos.

Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o Atestado de Saúde

Ocupacional - ASO, em 2 (duas) vias. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de

trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da
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fiscalização do trabalho. A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao

trabalhador, mediante recibo na primeira via.

• PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Norma

Regulamentadora (NR 09) que visa à preservação da saúde e da integridade dos

trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos

recursos naturais (MTE, 2013).

Essas ações devem ser desenvolvidas sob a responsabilidade do empregador, com a

participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das

características dos riscos e das necessidades de controle.

Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes

nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e

tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Deverá ser efetuada,

sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para
.

avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de

novas metas e prioridades.

• CIPA: As empresas privadas e públicas e os órgãos governamentais com empregados

registrados pela CLT são obrigados a organizar e manter em funcionamento, por

estabelecimento, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA -

conforme o número de empregados, a partir de 20 (vinte) e o grau de risco, nos termos

estabelecidos pela Portaria MTB 3214/78 e NR 5.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tomar compatível

permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador

(DATAPREV, 2013).

A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo

com o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, ressalvadás as alterações

disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos (DATAPREV, 2013).
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A CIPA terá por atribuição (DATAPREV, 2013):

a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a

participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver;

b) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de

problemas de segurança e saúde no trabalho;

c) participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção

necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;

d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho

visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos

trabalhadores;

e) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano

de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas;

f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho;

g) participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo

empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho

relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores;
.

h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina

ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores;

i) colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros

programas relacionados à segurança e saúde no trabalho;

j) divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como

cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no

trabalho;

1) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da

análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos

problemas identificados;

m) requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham

interferido na segurança e saúde dos trabalhadores;

n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas;

o) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna

de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT;

p) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção

da AIDS.
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• PPP: O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um formulário com campos a

serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como por

exemplo, a atividade que exerce o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e

a concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à

empresa.

o formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que

exponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de

agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física (origem da concessão de aposentadoria

especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição). Além disso, todos os empregadores e

instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de

·scos Ambientais e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de acordo

mNorma Regulamentadora nO9 da Portaria nO3.214/78 do MTE, também devem preencher

o PPP.

O PPP deve ser preenchido para a comprovação da efetiva exposição dos empregados

a agentes nocivos, para o conhecimento de todos os ambientes e para o controle da saúde

ocupacional de todos os trabalhadores.

• PAT: Programa de Alimentação do TrabalhadoJ; PAT foi instituído peja Lei nO6.J21~

de 14 de abril de 1976 e regulamentado pelo Decreto nO5, de 14 de janeiro de 1991,

que priorizam o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, isto é, aqueles que

ganham até cinco salários mínimos mensais. Tem por objetivo melhorar as condições

nutricionais dos trabalhadores, com repercussões positivas para a qualidade de vida, a

redução de acidentes de trabalho e o aumento da produtividade. Beneficios do PAT

(MTE, 2013):

Para o Trabalhador

- Melhoria de suas condições nutricionais e de qualidade de vida;

- Aumento de sua capacidade física;

- Aumento de resistência à fadiga;

- Aumento de resistência a doenças;

- Redução de riscos de acidentes de trabalho.
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Para as Empresas

- Aumento de produtividade;

- Maior integração entre trabalhador e empresa;

- Redução do absenteísmo (atrasos e faltas);

- Redução da rotatividade;

- Isenção de encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida;

- Incentivo fiscal (dedução de até quatro por cento no imposto de renda devido).

Para o Governo

- Redução de despesas e investimentos na área da saúde;

- Crescimento da atividade econômica;

- Bem-estar social.

• Controle e Registro de Horário- Cartão, Livro ou Registro de Ponto: Para os

estabelecimentos com mais que dez trabalhadores será obrigatória a anotação da hora

de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme

instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, devendo haver pré-

assinalação do período de repouso. Inexiste previsão legal especifica no sentido de

proibir a diversificação do controle de jornada através dos métodos eletrônico e

manual dentro da mesma empresa. Assim, por exemplo, é admissível que se controle a

entrada dos funcionários da produção por sistema eletrônico computadorizado e dos

funcionários da administração mediante anotação manual. Se o trabalho for executado

fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará, explicitamente, de ficha

ou papeleta em seu poder.

o horário de trabalho será anotado em registro de empregados com a indicação de

acordos ou convenções coletivas, porventura, celebrados. De acordo com o artigo 66 da CLT,

entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para

descanso, inclusive quando se tratar do descanso semanal remunerado.

Em reclamatória trabalhista, o registro de ponto poderá ser desclassificado como prova

a favor da empresa, sob alegação de ter sido rasurado ou não corresponder com a realidade. O

horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo expedido pelo Ministro

do Trabalho, e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminativo no caso de não

ser o horário único para todos empregados de uma mesma seção ou turma.
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• Guia de IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte estão sujeitas a esta incidência do

imposto na fonte principalmente os rendimentos do trabalho assalariado pagos por

pessoas físicas ou jurídicas, os rendimentos do trabalho não assalariado pagos por

pessoa jurídicas, os rendimentos de aluguéis e royalties pagos por pessoa jurídica e os

rendimentos pagos por serviços entre pessoas jurídicas, tais como os de natureza

profissional, serviços de corretagem, propaganda e publicidade. Tem como

característica principal o fato de que a própria fonte pagadora tem o encargo de apurar

a incidência, calcular e recolher o imposto em vez do beneficiário (RF, 2013).

Lembrando que a partir do ano que vem, o EFD SOCIAL que faz parte da

programação do SPED vai substituir e unificar as obrigações trabalhistas, previdenciárias e

fiscais relativas a todo e qualquer vínculo trabalhista contratado no Brasil.

Como podemos ver, atualmente, os empregadores são obrigados a preencher diversas

declarações e documentos que possuem as mesmas informações, gerando consequências

como dificuldades de garantir os direitos dos trabalhadores, complexidade para o

cumprimento das obrigações pelos empregadores e baixa qualidade das informações do

Estado (fraudes, pagamentos indevidos, etc.).

Com a instituição do EFD Social os empregadores prestam as informações de forma

unificada, simples e padronizada, eliminando erros e reduzindo os custos operacionais,

visando uma melhor transparência com essa nova forma de registro dos eventos trabalhistas.

2.6.3 Outras obrigações

No presente trabalho estamos analisando duas formas de tributação, o Lucro

Presumido e o Simples Nacional, vamos analisar agora outras obrigações que cada uma dá
•orIgem.

No Simples Nacional, os impostos são recolhidos de forma unificada (PIS, COFINS,

CSLL, IRPJ,IPI, ICMS, ISS) através da guia de DAS- Documento de Arrecadação do Simples

Nacional, que é recolhido mensalmente até o dia 20 do mês subsequente.

Já as empresas optantes pelo Lucro Presumido recolhem estes impostos de forma

separada:
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Tributos Federais:

• Guia de PIS: Contribuição para o Programa de Integração Social

• Guia de COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

• Guia de IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica

• Guia de CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

• Guia de IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte

• Guia de IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Tributos Estaduais:

• Guia de ICMS: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação

Tributos Municipais:

• Guia de ISS: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

3.6.4 Obrigações acessórias

As obrigações acessórias são uma exigência por parte dos órgãos Federal e Estadual

para cruzar as informações dos contribuintes verificando assim se estão pagando os impostos

corretamente. São muitas as obrigações acessórias e elas exigem por parte do responsável do

preenchimento bastante atenção em cada campo coletado. Essas obrigações estão sendo

conhecidas como fiscalização eletrônica, que está sendo utilizado como instrumento contra a

sonegação fiscal.

As empresas optantes pelo Lucro Presumido e Simples Nacional apresentam as

seguintes obrigações acessórias:

• DCTF mensal: Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

• NF-e: Nota Fiscal eletrônica

• NFS-e: A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência

digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela

prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de

prestação de serviços.

• EFD Contribuições mensal: Escrituração Fiscal Digital, que faz parte do projeto do

SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)
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• EFD IRPJ: Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre a Renda e da Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica

• DIRF anual: Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

• DMED anual: Declaração de Serviços Médicos e de Saúde

• DEFIS: Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais anual

• Certificado Digital

Obrigações acessórias no âmbito estadual

Vamos ver abaixo as obrigações acessórias referentes ao estado do Rio de Janeiro:

• GIA-ICMS: Declaração mensal cujas informações devem refletir os lançamentos

efetuados no Livro Fiscal Registro de Apuração do ICMS

• GIA-ST: (Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária)

é a declaração que contém as informações referentes às operações interestaduais

sujeitas à substituição tributária

• SINTEGRA: Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com

Mercadorias e Serviços, consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de

sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas

Administrações Tributárias

• DECLAN-IPM: é um documento destinado a apurar o Valor Adicionado a ser
,

utilizado no cálculo dos Indices de Participação dos Municípios no Produto da

Arrecadação do ICMS

• DMC-PRV: é uma declaração mensal que contém informações do posto revendedor

varejista de combustíveis

Lembrando que as obrigações acessórias vão depender muito da atividade, porte,

quantidade de funcionários da empresa, município e estado onde a empresa está inserida, pois

há legislação específica para cada particularidade citada.

3.6.5 Demonstrações Contábeis obrigatórias

O conjunto de demonstrações contábeis reflete as atividades e a posição da empresa

durante determinado período, além de ser uma ferramenta indispensável para uma análise da

situação econômica e financeira da organização.



38

,
E através das demonstrações contábeis que os usuários da contabilidade como sócios,

gestores, clientes, bancos e administradores retiram informações relevantes acerca da

institui ção.

De acordo com NBCT G 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas,

estão obrigadas:

3.17 (...)

(a) balanço patrimonial ao final do período;

(b) demonstração do resultaq.o 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.

3.18 - Se as únicas alterações no patrimônio líquido durante os períodos para os quais as

demonstrações contábeis são apresentadas derivarem do resultado, de distribuição de lucro, de

correção de erros de períodos anteriores e de mudanças de políticas contábeis, a entidade pode

apresentar uma única demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar da

demonstração do resultado abrangente e da demonstração das mutações do patrimônio

líquido.

Como foi visto, são muitas as obrigações que um contador tem ao ser responsável pela

contabilidade de uma empresa, a contabilidade vai muito além de uma emissão de guias, e

cada dia que passa a responsabilidade do contador está aumentando, porém esse esforço ainda

não é reconhecimento plenamente.

2.7 A CONTABILIDADE COMO FERRAMENTA DE CONSULTORIA

A contabilidade nos seus primórdios começou sendo utilizada para um controle do

patrimônio, e depois sendo utilizada pelo Estado como fonte de arrecadação de tributos,
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porém de uns tempos pra cá esse conceito está mudando, a contabilidade atual está se

tomando uma aliada ao apoio de decisões.
,
E visível essa mudança de conceito, pois com as mudanças ocorridas, o advento do

SPED, já não ocorre mais com a mesma frequência a sonegação dos impostos, as milhares

obrigações acessórias não permitem que as informações sejam distorcidas, as informações são

cruzadas durante todo o tempo. Atualmente podemos dizer que a contabilidade de fato

representa a realidade da empresa.

A contabilidade influencia a tomada de decisões em uma empresa à medida que o

gestor se utiliza das informações por ela geradas. Há, por parte dos administradores,

necessidade de informações adequadas e oportunas para subsidiar o processo decisional das

empresas. O fato de se poder contar com as informações em tempo hábil é de fundamental

importância para o processo decisório da empresa (PORTON, 2007).

Segundo Almeida (apud KASSAI, 1997), não é fundamental que o empresário de

MPE' s tenha um conhecimento profundo de técnicas administrativas e contábeis para garantir

uma boa gestão, dada a simplicidade de funcionamento de uma MPE. Importa é adaptar as

teorias e práticas conhecidas, desenvolvidas e executadas nas grandes empresas à realidade,

necessidade e capacidade das pequenas empresas. POMPERMAIER (1999) confirma tal

possibilidade e ainda comenta que as dificuldades dependem, fundamentalmente, da vontade

dos diretores e da capacidade técnica dos profissionais da área contábil.

Atualmente não é interessante atender só o fisco, aproveitar de todas as informações

contábeis geradas agrega muito valor à empresa.

Aproveitando desta mudança de conceito, a contabilidade gerencial está entrando em

destaque, pois está sendo muito utilizada como uma importante ferramenta de decisão para

gerir as entidades, pois ela fornece informações significativas para seus usuários internos.

Decidir investimentos, identificar produtos e serviços que geram lucros ou prejuízos, e uma

série de outras informações são obtidas através da contabilidade gerencial ou da contabilidade

utilizada como ferramenta para a tomada de decisão.

Infelizmente a maioria dos contadores utilizam essas informações, e,..,nao

consequentemente não as repassam para os seus clientes, fazendo assim que eles também não

tenham acesso a essa importante ferramenta, preocupados em atender só o fisco e suas

obrigações, essas informações estão durante anos inutilizadas, e assim os empresários também

não ficam cientes de como poder utilizar essas informações.

O não uso de ferramentas gerenciais nas empresas de pequeno porte está relacionado

ao fato em que, muita das vezes, a decisão é tomada com base no sentimento (KASSAI, 1997)
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ou na maioria dos casos, por improvisação (PINHEIRO, 1996). Entre outros fatores,

Cavalcanti (1986, p. 201) associa a falta de informações gerenciais ao estado de fragilidade

administrativa e organizacional dessas empresas.

Para que a contabilidade seja uma ferramenta eficiente, ela deve sempre estar

atualizada, conciliada e deve respeitar os princípios e normas contábeis. As atividades devem

ser padronizadas para que os processos sejam otimizados.

A tempestividade na geração das informações contábeis influi muito na contabilidade

gerencial, pois seu atraso pode deixar as informações contábeis distorcidas para as decisões de

planejamento.

De acordo com Rosa e Marion (2004):

o contador atual não deve só dedicar-se aos serviços contábeis tradicionais,

pois com o passar do tempo estes serviços podem se tomar mais simples e

baratos. O escritório contábil deve se atentar a assessorar de maneira mais

completa seu cliente, oferecendo além do serviço contábil uma consultoria

empresarial.

Além dos relatórios contábeis obrigatórios, um bom escritório contábil também

fornece relatórios contábeis gerenciais que são de extrema importância no apoio de tomada de

decisões, são eles:

• Demonstração do resultado mês a mês

• MaQa de evolu~ão do faturamento mês a mês

• Mapa de evolução gráfica do faturamento mês a mês

• Mapa de evolução gráfica previsto x realizado mês a mês

• Demonstração gráfica das receitas, custos e despesas
,

• Análise de balanço/IndiceslMediana do setor

• Análise da tributação do Simples x Presumido

• Planejamento Tributário

• Posição dos impostos em aberto

A contabilidade gerencial tem ainda a função de fazer planejamento perfeito com

objetivo de se chegar a um controle eficaz, ou seja, controlar as atividades da empresa e

organizar o sistema gerencial a fim de permitir à administração ter conhecimento dos fatos

ocorridos e seus resultados.
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2.7.1 Principais Ferramentas Contábéis-Gerenciais e Indicadores de Gestão

,
Fluxo de caixa: E o controle das entradas e saídas do caixa, o fluxo demonstra todos

os pagamentos e recebimentos durante determinado período de tempo, se há possibilidade de

investimentos, qual a melhor data para se programar determinada compra, é o orientador da

empresa para suas tomadas de decisões. Através do fluxo de caixa a empresa poderá saber

sobre sua saúde financeira. O fluxo de caixa identifica as compras desnecessárias, as

contratações mal feitas e as doações ~m data errada. Portanto, se a empresa tiver um fluxo de

caixa bem elaborado fica fácil de conduzir a empresa de um modo rentável.
,

Balanced Scorecard: E um sistema de medidas de gestão e desempenho que permite

a definição de metas e a medição dos resultados atingidos em áreas críticas da execução das

estratégias. Ele reflete aspectos importantes do negócio, como a missão e a visão da empresa.
,

Custo padrão: E um sistema de custeio que se baseia nos custos passados para
,

projetar os custos futuros. E uma importante ferramenta de auxílio para o empresário, pois

sabendo os custos, se toma mais fácil para se formar os preços. O custo padrão determina o

custo ideal para o produto, e precisa ser revisado periodicamente para não ficar obsoleto.
,

Custeio ABC ou custeio baseado em atividades: E um método que permite ter um

controle mais eficaz sobre os custos de uma organização. Esse sistema permite uma análise

melhor das atividades realizadas na organização e a relação dessas atividades com os objetos

de custo. Assim pode-se analisar os custos e estudar uma forma para reduzi-los. O ABC

determina que atividades consomem os recursos da empresa, agregando-as em centros de

custos por atividades, pois separadamente fica mais fácil de se analisar os custos.

Giro de estoque: É o acompanhamento da quantidade de estoque mantido pela
,

empresa, mede em determinado período de tanto quantas vezes o estoque se renovou. E

calculado da seguinte maneira: o valor consumido no período é dividido pelo valor do estoque

médio no período



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia pode ser entendida como o conjunto das atividades práticas necessárias

para aquisição dos dados com os quais irá se desenvolver os raciocínios que resultarão em

cada parte do trabalho final (SANTOS, 2007).

A pesquisa pode ser de natureza básica ou aplicada, ter enfoque quantitativo ou

qualitativo, ou então fazer a utilização de ambas. Pode haver também uma triangulação

metodológica, onde ocorre uma combinação de metodologias, Denzin argumenta que uma

hipótese testada com o recurso a diferentes métodos podia ser considerada mais válida do que

uma testada unicamente com o recurso de um único método.

A pesquisa quantitativa de acordo com Sampiere (2006, P.5),"usa a coleta de dados

para testar hipóteses com base na medição numérica e na análise estatística para estabelecer

padrões de comportamento". De acordo com Duarte, a pesquisa qualitativa é traduzida por

aquilo que não pode ser mensurável, pois a realidade e o sujeito são elementos indissociáveis.

Assim sendo, quando se trata do sujeito, levam-se em consideração seus traços subjetivos e

suas particularidades. Tais pormenores não podem ser traduzidos em números quantificáveis.

A pesquisa pode ser, em relação aos seus objetivos, exploratória, descritiva e

explicativa. Na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação

dos fatos do mundo fisico sem a interferência do pesquisador, ela verifica a opinião de uma

determinada população.

No intuito de alcançar os objetivos do trabalho, foi executada uma pesquisa por meio

da aplicação de dois questionários, um direcionado aos empresários das MPMEs e outro para

os contadores da cidade de Volta Redonda.

Diante do exposto, o presente trabalho foi de natureza aplicada com objetivo

descritivo, utilizando de uma combinação de abordagens: a qualitativa e a quantitativa. Os

procedimentos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, consulta em sites e entrevistas.
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3.1 OBJETO DE ESTUDO E AMOSTRAGEM

o objeto de estudo deste trabalho foi a qualidade dos serviços contábeis nas micro,

pequenas e médias empresas na cidade de Volta Redonda.

Para a etapa qualitativa foram realizadas inúmeras pesquisas em livros e sites,

buscando informações sobre a qualidade dos serviços contábeis e a importância do contador

atual estar atualizado diante de tantas mudanças ocorridas na Contabilidade.

Para a etapa quantitativa a população alvo foi composta por contadores donos de

escritórios de contabilidade na cidade de Volta RedondaIRJ e empresários de micro, pequenas

e médias empresas da mesma cidade.

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Foi utilizada uma pesquisa semiestruturada com aplicação de questionários. Para

Trivifios (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos

básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os

questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos

informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. Complementa o

autor, afirmando que a entrevista semiestruturada "[ ...] favorece não só a descrição dos

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]" além

de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de

informações (TRIVINOS, 1987, p. 152).

O questionário que foi aplicado aos contadores de Volta Redonda era composto de 13

questões que abordavam sobre a qualificação do contador, qual principal ramo de seus

clientes, se eles enviavam relatórios gerenciais e etc., eram perguntas que embasavam o

pesquisador para ele saber se o serviço contábil estava sendo de qualidade e se o contador

estava atualizado.

O questionário aplicado aos empresários da cidade de Volta Redonda era composto de

15 questões que analisavam sobre o porte e atividade da empresa, e qual era a percepção do

empresário diante dos serviços contábeis prestados pelos escritórios de contabilidade.
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3.3 COLETA DE DADOS

Foi realizada uma coleta de dados a partir do dia 01/11/2013 a 09/12/2013, ocorrendo

da seguinte maneira, foram aplicados dois tipos diferentes de questionários, um para os

contadores e outro para os empresários da cidade de Volta Redonda, local de foco do estudo.

Ambos os questionários abordaram quanto a qualidade dos serviços contábeis nas

pequenas e médias empresas na cidade de Volta Redonda, logo o público alvo foram donos de

escritórios de contabilidade e empresários dos ramos de comércio e serviços.

A aplicação dos questionários foi realizada via e-mail, onde era recebido um arquivo

em anexo com as perguntas ou via contato pessoal. O número mais significativo de respostas

foi obtido pelo contato via e-mail, pela facilidade, menor custo, menos tempo e rapidez.

O questionário para os contadores foi aplicado para 6 pessoas no total, sendo 4 via e-

mail e 2 pessoalmente, onde foi solicitado que o respondente preenchesse o formulário

impresso em papel disponibilizado no momento da visita da pesquisadora.

O questionário para os empresários foi aplicado para 5 pessoas no total, todos via e-

mail onde era solicitado que o respondente acessasse o arquivo em anexo no qual foi

disponibilizado o questionário e preenchesse o formulário.

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Os dados obtidos através da aplicação dos questionários junto aos contadores e

empresários foram organizados no Exce!, e a partir daí foram obtidas estatísticas de acordo

com o número de respostas de cada pergunta.

Após a coleta, classificação e organização de toda a documentação de ambos os

questionários, eles foram questionados entre si, e cada pergunta com sua estatística de

resposta foi analisada detalhadamente como será feito a seguir.



4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO

4.1.1 Perfil dos entrevistados

Os profissionais entrevistados atuam como sócios ou proprietários dos escritórios de

contabilidade, e possuem formação técnica em contabilidade ou graduação em ciências

contábeis. Dentre os entrevistados, 33% possuem formação técnica e 67% possuem graduação

em ciências contábeis. Dos entrevistados, 67% são do gênero feminino, e 33% são do gênero

masculino.

Tabela 1 - Tempo de Atuação Profissional no ramo de contabilidade
Tempo de atuação no ramo de contabilidade Frequência Percentual

Até 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Mais de 10 anos

Total

O

2

4

6

O

33,0

67,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Tabela 2 - Tempo de Atuação Profissional em relação ao sexo
Tempo de Atuação x Sexo Sexo Feminino Sexo Masculino Total

Até 5 anos

Entre 5 e 10 anos

Mais de 10 anos

O

1

3

4

O

2

4

6

O

1

1

2Total:

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).
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Tabela 3 - Quantidade de clientes

Quantidade de clientes Frequência Percentual

Até 20 clientes 1 17,0

Entre 20 e 50 clientes 2 33,0

Mais de 50 clientes 3 50,0

Total 6 100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Observou-se que 50% dos entrevistados têm mais de 50 clientes em seus escritórios.

De acordo com o Departamento de. Atividades Econômicas da Secretaria Municipal de

Fazenda, Volta Redonda tem atualmente 11.100 empresas, nas áreas de indústria, comércio,

prestação de serviços, e no site da Prefeitura Municipal de Volta Redonda têm 149 escritórios

de contabilidade cadastrados, o que dá uma média de 74,5 empresas por escritório, mostrando

que 50% dos escritórios estão dentro da faixa esperada.

Já os ramos de atividades mais frequentes são:

Tabela 4 - Principal ramo de atividade
Qual o principal ramo de atividade destas empresas? Frequência Percentual

Comércio 4

2

O

6

67,0

33,0

O

100,0

Serviço

Indústria

Total

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

A pesquisa nos mostra que o comércio é o tipo de empresa mais frequente nos

escritórios contábeis, porém uma pesquisa feita em Dezembro de 2012 pelo jornal Diário do

Vale, nos mostra que o segmento que mais vêm crescendo é o de prestação de serviços. A

tendência geral da economia é o crescimento da prestação de serviços, na chamada terceira

onda do desenvolvimento, em que a primeira onda é da agropecuária e a segunda, da

indústria. A consolidação de cada onda leva a economia à próxima. Além disso, Volta

Redonda conta com um grande número de empresas que são abertas para prestar serviços à

CSN ou a outras empresas de grande porte que existem na cidade. Finalmente, de modo geral

a abertura de um estabelecimento de prestação de serviço exige investimentos menores do que

a instalação de um comércio ou uma indústria.

Agora vamos analisar o número de funcionários que cada escritório contábil possui:
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Tabela 5 - Número de funcionários por escritório
Quantos funcionários têm no seu escritório? Frequência Percentual

Até 5 funcionários

Entre 5 e 10 funcionários

Mais de 10 funcionários

Total

4

O

2

6

67,0

O

33,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Observamos que 67% dos escritórios atuam com até 5 funcionários e 33% atuam com

mais de 1O funcionários. De acordo com a classificação do SEBRAE para porte de empresa,

chegamos a conclusão que esses escritórios são micro e pequenas empresas.

Foi abordado também quanto à utilização das Normas Internacionais nos escritórios de

contabilidade, pois o padrão internacional está sendo obrigatório para as empresas de grande

porte com o capital aberto, e também para as pequenas e médias empresas:

Tabela 6 - Utilização das Normas Internacionais
Já está utilizando as normas internacionais nos

serviços prestados?
Frequência Percentual

Sim

Não

33,0

67,0

100,0Total

2

4

6

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Verificou-se com a pesquisa realizada que, de forma geral, mais da metade dos

contadores ainda não possuem conhecimento acerca das Normas Internacionais de

contabilidade para as MPMEs, e nem as aplica em seus serviços, o que demonstra o alto nível

de desconhecimento e aplicabilidade das normas internacionais nessas empresas,

comprometendo a qualidade do serviço contábil prestado.

Os contadores também foram perguntados se acreditam que o serviço contábil

prestado na cidade tem sido de qualidade:

Tabela 7 - Qualidade do Serviço Contábil na cidade de Volta Redonda
Acredita que o serviço contábil na cidade está sendo

Frequência Percentual
de qualidade?

Sim

Não

Total

4

2

6

67,0

33,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).
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Observa-se através da coleta de dados que 67% dos contadores entrevistados

acreditam que o serviço contábil prestado na cidade têm sido de qualidade contra 33% que

opinaram que o serviço contábil prestado na cidade não tem sido de qualidade.

Foi questionado também aos contadores, se eles acreditam que sua clientela está

satisfeita e bem atendida.

Tabela 8 - Clientela satisfeita e bem atendida
Acredita que sua clientela está satisfeita e bem

atendida?
Frequência Percentual

Sim

Não

Total

6

O

6

100,0

O

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

De todos os entrevistados, todos acreditam que sua clientela está satisfeita e bem

atendida.

Foi abordada também a relação do custo/beneficio dos serviços contábeis prestados.

Tabela 9 - Custolbenefício dos serviços contábeis prestados
Acredita que o custo/beneficio dos seus

serviços tem valido a pena?
Frequência Percentual

Sim

Não

Total

4

2

6

67,0

33,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Dentre os entrevistados, 67% acreditam que a relação custo/benefício do serviço

contábil prestado têm valido a pena, contra 33% que acham que não está valendo a pena essa

relação.

Foi questionado também se com a participação maior de órgãos como o CRC,

Sindicato dos Contabilistas, PMVR contribuindo com cursos e palestras gratuitas na cidade

aumentaria a qualidade dos serviços contábeis:
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Tabela 10 - Participação de órgãos que podem aumentar a qualidade dos serviços
Você acha que uma maior participação de órgãos como o CRC, Sindicato

dos Contabilistas, PMVR contribuindo com cursos e palestras Frequência Percentual

GRATUITAS na cidade aumentaria a qualidade dos serviços contábeis?

Sim 5

1

6

83,0

17,0

100,0

Não

Total

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Dentre os entrevistados, 83% acredita que uma maior participação dos órgãos ligados

a contabilidade aumentaria a qualidade dos serviços contábeis, é um número representativo

contra 17% que não acredita que esses cursos e palestras não aumentariam a qualidade do

serviço prestado. O que falta hoje em dia no profissional contábil é qualificação e educação

continuada, quem trabalha com contabilidade tem que sempre se manter atualizado e

participante em cursos e palestras.

Tabela 11 - Obrigações contábeis mensais/trimestrais/anuais
Você deixa seu cliente a par de TODAS as obrigações contábeis

Frequência Percentual
mensais/ trimestrais/ anuais?

Sim 6

O

6

100,0

O

100,0

Não

Total

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Quando questionados se deixam seus clientes a par de todas as obrigações contábeis

mensais, trimestrais e anuais, 100% dos entrevistados responderam que sim, que deixam seus

clientes cientes das suas obrigações. Essa é uma pergunta de extrema importância, pois

conscientizar o empresário dos seus deveres como empresa faz com que ele tenha mais

conhecimento do seu negócio e também valorize o trabalho da Contabilidade.

Tabela 12 - Relatórios além dos obrigatórios
Você fornece algum tipo de relatório além dos obrigatórios? Frequência Percentual

Sim

Não

Total

5

1

6

83,0

17,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Foi perguntado aos contadores se eles fornecem para seus clientes relatórios além dos

obrigatórios, que são os relatórios gerenciais com dados que auxiliam o cliente na gestão do
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seu negócio, e que vão melhorar a qualidade da informação contábil gerada para os clientes,

são relatórios gerenciais:

• Demonstração do resultado mês a mês

• Mapa de evolução do faturamento mês a mês

• Mapa de evolução gráfica do faturamento mês a mês

• Mapa de evolução gráfica previsto x realizado mês a mês

• Demonstração gráfica das receitas, custos e despesas
,

• Análise de balanço/IndiceslMediana do setor

• Análise da tributação do Simples x Presumido

• Planejamento Tributário

• Posição dos impostos em aberto

Esse tipo de relatório torna a informação contábil de mais fácil entendimento para os

clientes, e também faz uso eficaz das informações que são acolhidas dentro de um
,

determinado período. E de extrema importância que os contadores disponibilizem esses tipos

de relatório para seus clientes.

.
Tabela 13 - Relatórios obrigatórios

Você envia para seus clientes os relatórios
Frequência Percentual

obrigatórios?Quais?Especifique

Sim

Não

Total

5

1

6

83,0

17,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Quando questionados se enviam os relatórios contábeis obrigatórios para seus clientes,

83% dos entrevistados responderam que sim, que enviam Livro Caixa, Livro Diário, Balanços

e Balancetes para seus clientes, contra 17% que não envia os relatórios obrigatórios.

4.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Foi aplicado o questionário para empresários proprietários de micro, pequenas e

médias empresas na cidade de Volta Redonda.
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A base utilizada para analisar qual é o porte da empresa, se ela é micro, pequena,

média ou grande foi pelo número de funcionários, de acordo com o SEBRAE que utiliza este

critério de classificação:

Comércio e Serviços

Micro: até 9 empregados

Pequena: de 10 a 49 empregados

Média: de 50 a 99 empregados

Grande: mais de 100 empregados

Indústria

Micro: com até 19 empregados

Pequena: de 20 a 99 empregados

Iy1édia: 100 a 499 empregados

Grande: mais de 500 empregados

o SEBRAE utiliza o critério por número de empregados do IBGE corno critério de

classificação do porte das empresas, para fins bancários, ações de tecnologia, exportação e

outros.

Ainda não existe um critério específico para definição das micro, pequenas, médias

empresas, dependendo da finalidade da classificação e do órgão responsável pela informação ,

podem ser utilizados, o número de empregados, o nível de faturamento, o total de ativos

líquidos e a estrutura de propriedade da empresa.

De acordo com a legislação do Simples Nacional, Lei 123 de 15 de dezembro de 2006,

o critério utilizado é o de acordo com a receita bruta anual:

Quanto à Receita Bruta Anual

Empreendedor Individual- EI - Lei 123/06 - Até R$ 60.000,00

Microempresa - ME - Lei 123/06 - Até R$ 360.000,00

Empresa de Pequeno Porte - EPP - Lei 123/06 - De R$ 360.000,01 até R$3.600.000,00

Apesar dessas variações decorrentes da amplitude de conceitos, em geral os governos

têm uma noção clara do tipo de empresa que pretendem incentivar, dependendo das

particularidades da economia de cada país.
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Utilizar este critério de número de funcionários é mais preciso e confiável, pois nem

todos empresários se sentem à vontade em divulgar seus faturamentos para o pesquisador

como fonte de pesquisa, e muitos ainda têm dificuldade de mensurar o faturamento ao fisco e

ao contador, o que dificultaria e geraria certo viés na informação coletada.

Tabela 14 - Ramo das empresas
Qual o ramo da sua empresa? Especifique Frequência Percentual

Comércio O

Serviços 4

Indústria O

Comércio/Serviços 1

Total 5

O

80,0

O

20,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Dentre os empresários entrevistados, 80% pertencem ao ramo de serviços, como

academia, corretora de seguros, serviços de terceirização de mão-de-obra, serviços de

engenharia, e 20% respondeu que lida em conjunto com o ramo de comércio e serviços, com a

atividade de instalação e serviços de extintor de incêndio.

Na evolução dos números de empresas por segmento na cidade, o saldo de empresas

abertas em Volta Redonda até dezembro/2012, contabilizou mais 47 empresas no ramo

industrial, 311 no comércio, 480 na prestação de serviços, 126 no de comércio e prestação de

serviços, alcançando o total de 964 empresas.

Logo se observa que o ramo de prestação de serviços está crescente na cidade,e no ano

passado foi o segmento que apresentou maior crescimento, logo há uma perspectiva de que

nos próximos anos, a participação no mercado do ramo de serviços seja maior que o do
, .comerCIO.

De acordo com o site do jornal Diário do Vale, 95% do crescimento do mercado é

bancado por pequenas, micro e médias empresas, que são as que contratam mais mão de obra

por mais tempo. Outro ponto importante a ser observado, é o percentual de mortalidade das

empresas, de 8,6% até 13,8%, classificado de baixo, e o de sobrevivência das empresas, de

87,2% até 91,4%, números que mostram que as empresas que estão abrindo no município

ganharam suporte nos negócios, superaram as crises de mercado e estão evoluindo junto com

o mercado em alta.
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Tabela 15 - Tempo de existência da empresa
Tempo de existência da empresa: Frequência Percentual

Até 2 anos

De 2 a 5 anos

Mais de 5 anos

Total

o
1

4

5

o
20,0

80,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Analisando o tempo de existência das empresas, 80% respondeu que já existe a mais

de 5 anos e 20% respondeu que existe entre 2 e 5 anos. A partir desses dados podemos

analisar que as empresas da cidade já são bem antigas e estão atuando a bastante tempo no

mercado.

Tabela 16 - Informações mensais/ trimestrais/ anuais
Seu contador te informa quais suas obrigações mensais/

Frequência Percentual
trimestrais/ anuais como empresário?

Sim 4

1

5

80,0

20,0

100,0

Não

Total

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Dentre os empresários entrevistados, 80% disseram que o contador os mantém

informado das suas obrigações mensais, trimestrais e anuais como empresário, e 20% disse

que o contador não o mantém informado. Essa mesma pergunta foi feita aos contadores, e

100% dos entrevistados respondeu que mantém seus clientes informados, confrontando essas

informações podemos ver que os contadores foram consistentes nas suas respostas quanto a

esse quesito.

Tabela 17 - Qualidade do serviço prestado pela Contabilidade
o serviço prestado pela contabilidade está sendo de

qualidade?
Frequência Percentual

Sim 3 60,0

40,0

100,0

Não

Total

2

5

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Quando perguntados se o serviço prestado pela Contabilidade estava sendo de

qualidade, 60% afirmaram que sim, e 40% disseram que o serviço não está sendo de

qualidade. Os contadores quando foram questionados se acreditam que sua clientela está
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satisfeita e bem atendida, 100% respondeu que sim. Atualmente as empresas estão mais

exigentes com o serviço contábil, e essa pergunta nos mostrou que nem todas estão achando o

serviço contábil de qualidade, o mercado está muito exigente, e quem souber se destacar na

prestação dos seus serviços sem dúvida irá sobreviver a essa avalanche de mudanças.

Tabela 18 - Relação do custolbenefício do serviço contábil
A relação custo/benefício do serviço contábil está valendo a

Frequência Percentual
pena?

Sim

Não

Total

3

2

5

60,0

40,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Quando questionados se a relação do custo/benefício dos serviços contábeis estão

valendo a pena, 60% respondeu que sim e 40% respondeu que não. Confrontando essa

pergunta com a da percepção qualidade dos serviços contábeis prestados, observamos que as

opiniões positivas não representam um número significativo na amostra, e que os contadores

devem se atentar mais aos serviços prestados.

Tabela 19 - Atualização sobre as mudanças ocorridas ultimamente
Você acha que o seu contador está atualizado diante de tantas

Frequência Percentual
mudanças que vem ocorrendo ultimamente?

Sim

Não

Total

4

1

5

80,0

20,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (20\3).

Quando questionados se acham que o seu contador está atualizado diante de tantas

mudanças ocorridas ultimamente, 80% respondeu que acredita que seu contador está

atualizado e 20% acha que não. Estar atualizado dentro do cenário que a contabilidade está

inserida atualmente é imprescindível para que as informações prestadas pela contabilidade

sejam fidedignas. Quando foi perguntado ao contador se ele já está utilizando as normas

internacionais de contabilidade, 67% dos entrevistados responderam que ainda não a utilizam,

isso nos mostra que os empresários estão tendo uma percepção errônea do que realmente está

acontecendo com o serviço prestado.
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Tabela 20 - Origem da empresa
Sua empresa é familiar? Frequência Percentual

Sim 3

2

5

60,0

40,0

100,0

Não

Total

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Quando questionados se a empresa era de origem familiar ou não, 60% responderam

que sim, e 40% que não. Isso nos mostra um perfil de empresas familiares na cidade de Volta

Redonda.

Tabela 21 - Expansão da empresa
Você visa a expansão do seu negócio?

(Como por ex. abrir filiais)
Frequência Percentual

Sim

Não

Total

5

O

5

100,0

O

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

De todos os entrevistados, 100% respondeu que visa a expansão do negócio, como por

exemplo, abrir filiais. O mercado na cidade está cr~scendo, logo as empresas visam aproveitar

essa expansão para expandirem seus negócios.

Tabela 22 - Simplificação dos impostos
Se o governo simplificasse os impostos e o próprio gestor

Frequência Percentual
pudesse calculá-lo:

Manteria o contador

Não manteria o contador

Total

3

2

5

60,0

40,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013) ..

Foi perguntado aos empresários se o governo simplificasse o cálculo dos impostos e o

próprio gestor pudesse calculá-lo, se o empresário manteria o contador, 60% respondeu que

manteria o contador e 40% respondeu que não manteria o contador. Esta é uma pergunta

importante para analisar se os contadores oferecem serviços além do obrigatório, pois se o

contador não oferece um diferencial, o empresário não manteria a Contabilidade.
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Tabela 23 - Número de funcionários na empresa
Quantos funcionários você possui? Frequência Percentual

Nenhum funcionário O

Até 9 funcionários 3

De 10 a 49 funcionários 1

De 50 a 99 funcionários O

Mais de 100 funcionários 1

Total 5

o
60,0

20,00

O

20,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Das empresas analisadas, 60% são consideradas micro empresas de acordo com a

classificação por número de empregados do SEBRAE, 20% é considerada pequena empresa e

20% é considerada média empresa. Essa análise nos mostra a concentração das micros,

pequenas e médias empresas na cidade.

Tabela 24 - Valor do honorário contábil mensal
Qual o valor do HONORARIO mensal pago ao contador?

*Excluindo o valor de taxas e impostos
Frequência Percentual

Até R$350,00

Entre R$350,00 e R$650,00

Acima de R$650,00

Total

2

O

3

5

40,0

O

60,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Foi abordado também quanto ao honorário pago ao contador, excluindo os impostos e

taxas, 60% respondeu que paga um valor acima de R$ 650,00 ao contador e 40% respondeu

que paga até R$ 350,00 ao contador.

Tabela 25 - Envio de relatórios gerenciais
Seu contador te envia algum relatório gerencial que o

Frequência Percentual
ajude na gestão do seu negócio?

Sim

Não

Total

O

5

5

O

100,0

O

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Uma importante pergunta e que mostra um resultado expressivo, é quanto ao envio de

relatórios gerenciais para o empresário, onde 100% dos entrevistados respondeu que não

recebe nenhum relatório gerencial que o ajude na gestão. Quando questionados se os
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contadores enviam esses tipos de relatórios aos seus clientes, 83% afirmou enviar esses

relatórios para seus clientes.

Tabela 26 - Frequência de recebimento dos relatórios gerenciais
Em caso positivo, com que frequência? Frequência Percentual

Mensal

Trimestral

Semestral

Anual

o
O

O

O

o
O

O

O

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

Para essa pergunta não se pode chegar a nenhuma conclusão, pois nenhum dos

entrevistados afirmou receber relatórios gerenciais.

Tabela 27 - Uso dos relatórios contábeis
Você faz algum uso de algum dos relatórios contábeis? (Balanço

Frequência Percentual
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício ...).

Sim

Não

Total

2

3

5

40,0

60,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir ~os dados da pesquisa, (2013).

Quando questionados do uso dos relatórios contábeis, 40% dos entrevistados

afirmaram fazer uso das demonstrações contábeis tipo Balanço Patrimonial, Demonstração do

Resultado do Exercício. e 60% disseram que não fazem uso desses relatórios. O uso dos

relatórios contábeis por parte das micro, pequenas e médias empresas ainda é pequeno, muitas

os utilizam apenas para empréstimos e financiamentos, onde muitas das vezes bancos e

corretoras exigem essas demonstrações.

Tabela 28 - Envio de documentação
Você envia mensalmente a documentação para seu contador? (Notas

fiscais de compra e venda, guias pagas ..)
Frequência Percentual

Sim

Não

Total

5

O

5

100,0

O

100,0

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa, (2013).

A última pergunta do questionário foi para analisar se os clientes enviam toda a

documentação necessária para fazer a contabilidade, e 100% afirmou que fazem o envio de
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documentos como notas fiscais de compra e venda e guias pagas. Para um serviço eficiente, o

contador precisa ter em mãos informações e documentos para que o serviço seja realizado

com excelência e que as informações sejam fiéis a realidade da empresa.



5 CONCLUSÃO

Este estudo teve por objetivo identificar e analisar "qual a percepção da relação

custo/benefício e de "satisfação" de pequenos e médios empresários dos segmentos de

comércio e serviços com relação aos serviços contábeis prestados pelos escritórios de

contabilidade?". Para atingir esse propósito, realizou-se um estudo de campo com a aplicação

de um questionário, conforme exposto na metodologia deste estudo.

Quanto ao objetivo geral deste trabalho que foi o de verificar se os serviços prestados

estão sendo satisfatórios e se de fato estão cumprindo todas as obrigações exigidas pelos

órgãos competentes, verificando assim se o contador presente no mercado de trabalho está

preparado e atualizado diante de tantas mudanç8$, conclui-se que os contadores não estão tão

atualizados assim, devido as mudanças como as normas internacionais, apenas 33% dos

entrevistados já utilizam essas normas em seus escritórios. Ao questionar" Você acha que o

seu contador está atualizado diante de tantas mudanças que vem ocorrendo ultimamente? ",

80% dos entrevistados responderam que sim, vimos que eles acreditam que os contadores

estão atualizados, mas os próprios responderam que não. Também ao confrontar respostas

entre os questionários dos contadores na pergunta "Você fornece algum tipo de relatório além

dos obrigatórios?", 83% dos contadores responderam que sim, porém ao questionar aos

clientes se eles recebem esses relatórios, 100% dos clientes responderam que não. Mesmo os

contadores sendo bem avaliados pelos seus clientes, em relação ao fornecimento de

informações importantes que auxiliem na administração das empresas, os empresários

disseram não receber relatórios gerenciais, reforçando a necessidade da Contabilidade

oferecer às empresas algum tipo de informação gerencial.

Quanto ao objetivo específico se sua clientela está satisfeita e sendo bem atendida, dos

contadores entrevistados 100% acredita que sua clientela está satisfeita e bem atendida, ao

analisar as respostas dos empresários, 60% respondeu que o serviço prestado está sendo de

qualidade. Ao perguntar "Se o governo simplificasse os impostos e o próprio gestor pudesse
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calculá-lo:", 60% dos entrevistados responderam que manteriam o contador, este é um ponto

importante para analisar que realmente eles estão satisfeitos com o serviço contábil prestado.

Quando às limitações do trabalho, podemos destacar a amostragem limitada, pois nem

todas as pessoas respondem os questionários que são enviados.

O presente trabalho nos fez analisar alguns aspectos da rotina de contadores e

proprietários de empresas pelo ponto de vista dos entrevistados. Alguns destes aspectos

podem ser apresentados como oportunidades de novos estudos, entre os quais, destacam-se: 1)

Replicar a pesquisa com profissionais das demais cidades da região Sul Fluminense; 2)

Aprofundar a percepção de que o contador ainda não está preparado para atender às novas

mudanças das normas contábeis; 3) Replicar esta mesma pesquisa junto à mesma pop lação

dentro de alguns anos para verificar a evolução do processo de adoção das normas

internacionais nas MPMEs.

Conclui-se que de forma geral o trabalho alcançou os objetivos propostos, uma ez

que verificamos que a clientela está satisfeita e bem atendida, porém percebemos que a
,

qualidade dos serviços não está tão boa assim, pois os contadores não enviam relatórios

gerenciais e a grande maioria ainda não está utilizando as normas internacionais de
,

contabilidade. E necessária maior qualificação dos profissionais de contabilidade para se

adequar ao novo padrão, deixar de lado o padrão antigo e focar na nova realidade da

contabilidade. Para tanto, entende-se que o profissional contábil precisa estar lado a lado com

a empresa nas tomadas de decisões, conhecendo suas necessidades atuais e futuras, buscando

alternativas, e assim resultando em beneficios para ambas às partes: maior rentabilidade ao

cliente e maior satisfação dos serviços prestados.
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