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Resumo:Durante muito tempo, a contabilidade foi vista apenas como um sistema de informações
tributárias, mas sua função está muito além, ela deve ser utilizada como ferramenta de gestão e auxiliar
os empresários com informações úteis que possibilitem conduzir o negócio de maneira eficiente. Assim,
este trabalho discorre sobre quais são as informações e os subsídios fornecidos pelos escritórios de
contabilidade, atualmente, e a sua utilidade como ferramenta de gestão, tanto na constituição, quanto na
sustentabilidade econômica de micro e pequenas empresas. O estudo apresenta conceitos importantes
para que profissionais contábeis e empresários sejam capazes de identificar a importância da
contabilidade e dos serviços por ela prestados para o desenvolvimento sustentável e contínuo das
empresas. Com relação ao enquadramento metodológico, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa
descritiva e bibliográfica. Em sua coleta dos dados utilizou-se da técnica do questionário, o qual foi
respondido pelo profissional responsável por cada escritório de contabilidade. O presente trabalho
classifica-se como uma pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo. Os resultados provenientes da
análise dos dados coletados apontam que grande parte dos pesquisados não fornecem informações
necessárias à tomada de decisões aos micro e pequenos empresários, ou porque os empresários não
solicitam essas informações, ou porque o foco principal do escritório está na escrituração contábil e
fiscal.
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, as micro e pequenas empresas apresentam grande importância no 

funcionamento da economia, em virtude da capacidade de absorção de mão de obra, da 

geração de renda, do número de estabelecimentos e do potencial de abertura de novos 

negócios.  

Segundo pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), aproximadamente 58% das pequenas empresas fecham as portas antes de 

completarem cinco anos. Uma das consequências dessa elevada taxa seria a falta de 

informações necessárias para orientar os micro e pequenos empresários no gerenciamento de 

seus negócios, desde o início das atividades. 

Neste contexto, a contabilidade se insere, uma vez que é uma ferramenta indispensável 

para a gestão de negócios. A amplitude das informações contábeis vai além dos cálculos de 

impostos e atendimento de legislações comerciais, previdenciárias e legais. A contabilidade 

gerencial elabora relatórios conforme as necessidades dos administradores e demais usuários, 

muitas vezes utilizando dados contábeis financeiros. 

Diante deste cenário, se justifica a elaboração do presente estudo, cujo tema abordado 

baseia-se na análise das informações e dos subsídios fornecidos pelos escritórios de 

contabilidade de Tupanciretã/RS e na utilização dessas informações como ferramenta de 

gestão às micro e pequenas empresas atendidas pelos escritórios do município, no exercício 

social de 2013.  

Assim, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: pode-se afirmar que os 

escritórios de contabilidade, do município de Tupanciretã/RS, atualmente, fornecem 

informações e subsídios que se constituem em uma ferramenta de gestão, tanto para a 

constituição, quanto para sustentabilidade econômica de micro e pequenas empresas? 

Com o intuito de solucionar o problema proposto foi disposto o seguinte objetivo 

geral: identificar quais são as informações e os subsídios fornecidos pelos escritórios de 

contabilidade, atualmente, e a importância de sua utilização como ferramenta de gestão, tanto 

na constituição, quanto na sustentabilidade econômica de micro e pequenas empresas. 

Para alcançar o objetivo principal deste estudo, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: avaliar se as informações geradas pela contabilidade servem de base 

confiável para a tomada de decisões; constatar se os escritórios de contabilidade sabem da 

importância de repassar essas informações; identificar se os principais serviços de informação 

para o processo decisório estão sendo realizados pelos escritórios de contabilidade; verificar as 

principais dificuldades enfrentadas pelos escritórios de contabilidade para a elaboração de 

relatórios e dados de análise das micro e pequenas empresas; revelar a utilidade da informação 

contábil como requisito indispensável para viabilizar a gestão das empresas; enumerar as 

principais informações geradas pela contabilidade e sua importância como ferramenta de 

gestão. 

Este trabalho está estruturado em cinco seções. Após a introdução, ora apresentada, 

aborda-se a revisão bibliográfica, onde se encontram as teorias e fundamentos que deram 

suporte à análise dos resultados. Em seguida, apresenta-se a metodologia utilizada. Na 

sequência, são apresentados os resultados encontrados e as respectivas discussões. E, por fim, 

as considerações finais. 

 

 



 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

 O conceito mais adequado de micro e pequena empresa é o amparado legalmente pelo 

Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar 

nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, o qual foi estabelecido com intuito de facilitar 

os processos de tributação dessas empresas.  A definição de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte está apresentada no Art. 3º da referida Lei: 

 

Art. 3 º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 

Lei n º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados 

no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, desde que:  

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e  

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 

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

  

A principal distinção entre microempresa e empresa de pequeno porte, segundo a Lei 

Complementar nº. 123/2006, quanto ao seu enquadramento, está no faturamento auferido em 

cada ano-calendário.  

2.2 CONTABILIDADE 

 

A contabilidade surgiu da necessidade de se mensurar, acompanhar e controlar 

riquezas, por donos de patrimônios. Assim, o homem proprietário de patrimônio, que de posse 

das informações contábeis, passa a conhecer melhor sua situação econômica e financeira, 

dispondo de dados para assegurar tomada de decisões mais corretas. 

Para Marion (1998, p. 128) o objetivo principal da contabilidade é “o de permitir a 

cada grupo principal de usuários a avaliação da situação econômica e financeira da entidade, 

num sentido estático, bem como fazer inferências sobre suas tendências futuras”. Em outras 

palavras, a principal função da contabilidade é servir como um instrumento útil para a tomada 

de decisões pelo usuário, tendo em vista a entidade. 

A função contábil deve ser encarada como um instrumento da administração para as 

Micro e Pequenas Empresas. Sendo assim, as funções do contador não se limitam apenas em 

apurar os impostos e manter a contabilidade em dia, o contador deve contribuir com todas as 

ferramentas necessárias para a preservação do seu patrimônio e a gestão dos negócios.  

Os registros contábeis contêm dados relevantes que beneficiam o processo de tomada 

de decisões, seus resultados subsidiam os usuários para melhor avaliar acontecimentos 

passados, presentes e futuros. Registros contábeis eficientes podem criar valores consideráveis, 

fornecendo informações a tempo e precisas sobre atividades requeridas para o sucesso das 

micro e pequenas empresas. 

A contabilidade permite às micro e pequenas empresas utilizarem as informações que 

são fornecidas para auxiliar o processo de tomada de decisão, procurando obter melhores 



 

  

resultados e aumentando a sobrevivência no mercado, além de ajudar nos controles internos, 

ampliando a visão dos empreendedores sobre sua organização.  

Segundo Raza (2008, p. 17) “o empreendedor deve tornar a sua contabilidade uma 

fonte de informações para que possa tomar decisões seguras e coerentes com seu negócio”. 

Ao utilizar a contabilidade como ferramenta, tendo o contador como aliado na gestão da 

empresa, as possibilidades de continuidade do negócio serão aumentadas e as decisões serão 

tomadas sob uma nova perspectiva, com muito mais segurança e possibilidades de sucesso. 

Nesse aspecto, a contabilidade passa a ocupar a posição de ferramenta de apoio ao 

empresário, deixa de se prender as normas e regulamentos fiscais para uma posição de apoio 

gerencial. 

2.3 CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

A ciência contábil tem como grande objetivo o planejamento e a execução de um 

sistema de informação que auxilie as organizações nas tomadas de decisão. Diante disso, surge 

à contabilidade gerencial que se preocupa com a informação contábil útil à administração, ou 

seja, fornecer instrumentos aos administradores de empresas que os auxiliem em suas funções 

gerenciais.  

A contabilidade gerencial conforme Crepaldi (2002, p. 18) é “voltada para a melhor 

utilização dos recursos econômicos da empresa, através de um adequado controle dos insumos 

efetuado por um sistema de informação gerencial”. Segundo o autor a função financeira do 

controle é conhecida como contabilidade administrativa, que é responsável pelo preparo de 

relatórios utilizados pela administração na tomada de decisões internas. A contabilidade 

administrativa é orientada para o futuro, mas baseia-se na informação histórica gerada pela 

contabilidade financeira. 

Nota-se que, para que as decisões dentro da organização sejam tomadas baseadas em 

informações úteis e que representem um instrumento gerencial, cabe aos contadores gerenciais 

produzir essas informações com qualidade e custos competitivos, já que têm plena consciência 

de sua extrema necessidade no gerenciamento dos negócios. Dessa forma, a informação deve 

ser elaborada para atender aos consumidores finais destas informações e não para atender aos 

contadores. 

2.4 AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E O PROCESSO DE GESTÃO EMPRESARIAL 

 

As decisões empresariais são tomadas continuamente, e são importantes, vitais para o 

sucesso do negócio. Dentre os instrumentos necessários para a tomada de decisões, têm-se as 

informações contábeis, que comportam os aspectos qualitativos, focados na funcionalidade da 

composição patrimonial e quantitativos, voltados para a medição dos valores monetários. 

Segundo Iudícibus e Marion (2007, p. 1): 

 

[...] os responsáveis pela administração tomam decisões relevantes, vitais 

para o sucesso do negócio. Por isso há necessidade de dados, de informações 

corretas, de subsídios que contribuam para uma boa tomada de decisão, tais como 

comprar ou alugar uma máquina, preço de um produto, contrair uma dívida a longo 

ou curto prazos, quanto de dívida contrairemos, que quantidade de material para 

estoque deveremos comprar, reduzir custos, produzir mais, dentre outros [...]. 

 



 

  

Na visão de Padoveze (2000) o fundamento da informação contábil é suprir a 

necessidade dos administradores em dispor de dados que de forma interativa disponibilizem 

informações úteis e suficientes para alcançar os objetivos traçados pelas hierarquias 

administrativas. 

Observa-se que os gestores enquadram-se como usuários das diversas alternativas de 

informações contábeis. Os relatórios e informações contábeis são importantíssimos e auxiliam 

para tomada de decisões mais eficazes, melhorando o resultado final das empresas, 

aumentando à eficiência econômica a alocação de recursos escassos e o controle e gestão do 

segmento empresarial. 

A tomada de decisões pelas empresas é um procedimento complexo, decisões tomadas 

incorretamente poderão causar danos ao empresário, por isso, para que o processo de escolher 

seja racional, as alternativas devem ser avaliadas objetivamente. E a contabilidade é a ciência 

que oferece dados precisos e verdadeiros para a administração.  

Para Iudícibus e Marion (2007), o processo decisório decorrente das informações 

apuradas pela contabilidade não se restringe apenas aos limites da empresa e aos usuários 

internos. O gestor para tomar decisões deve averiguar as operações comerciais e funcionais 

internas e também ter como base as ocorrências externas. Uma ampla visão minimiza a 

possibilidade de ocorrerem falhas na tomada de decisões. 

Nas micro e pequenas empresas o gestor normalmente é o proprietário, e ele precisa 

compreender os fatos que ocorrem na empresa, para avaliar o desempenho de uma área, de um 

setor, ou de uma atividade, identificando quais atividades agregam valor, tomando decisões 

com base em fatos concretos.  

Os gestores das organizações a todo instante necessitam de informações que possam 

ser utilizadas para a tomada de decisões eficientes. Assim, a informação deve ser 

rigorosamente selecionada tratada e analisada sob o aspecto estratégico de grande relevância 

para a empresa. 

Dentre as principais informações necessárias à tomada de decisão das micro e pequenas 

empresas, estão as relacionadas à área tributária, de orçamento e despesas, a análise dos 

demonstrativos, o endividamento, o preço de venda, a margem de lucro o ponto de equilíbrio, 

entre outros. 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho caracterizou-se, quanto ao tipo de pesquisa, como um estudo de caráter 

descritivo. As pesquisas descritivas têm como objetivo especificar as características de 

determinada população ou fenômeno. Assim, foram consideradas as informações provenientes 

dos escritórios de contabilidade de Tupanciretã/RS, levando-se em consideração a importância 

da utilização dessas informações na gestão de micro e pequenas empresas atendidas pelos 

escritórios do município, no exercício de 2013.  

Desta forma, procurou-se identificar quais são as informações e os subsídios fornecidos 

pelos escritórios de contabilidade atualmente. Assim, buscou-se mostrar os resultados 

positivos e críticos da utilização dessas informações como requisito indispensável para 

viabilizar a gestão das micro e pequenas empresas. 

Procurou-se constatar, através da aplicação de questionário junto aos profissionais 

responsáveis por cada escritório de contabilidade do município de Tupanciretã/RS, se estes 

sabem da importância de repassar informações úteis para tomada de decisões aos micro e 



 

  

pequenos empresários e se os principais serviços de apoio decisório estão sendo realizados. 

Ainda, buscou-se verificar as principais dificuldades enfrentadas pelos escritórios de 

contabilidade na elaboração de relatórios e de dados de análise das micro e pequenas empresas. 

Quanto à abordagem do problema, o presente estudo foi classificado como quantitativo 

e qualitativo, uma vez que foram utilizados procedimentos estatísticos na quantificação de 

dados obtidos através de questionário e, por outro lado, buscou-se a opinião dos profissionais 

responsáveis pelos escritórios a respeito do papel do contador no processo de gestão das 

micro e pequenas empresas. 

A população considerada foi de 15 escritórios de contabilidade, sendo que, destes 

obteve-se o número total de oito questionários respondidos, sendo assim, não se pode inferir 

os resultados obtidos para toda a população. 

A coleta de dados foi realizada no período de 04 de novembro de 2013 até a data de 14 

de novembro de 2013, através de um questionário aplicável ao profissional responsável por 

cada escritório.  

Por fim, foi realizada a análise dos dados obtidos e a conclusão da pesquisa, a fim de 

responder ao problema proposto, obedecendo ao objetivo da mesma. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DAS QUESTÕES SIM-NÃO 

 

Nesta seção será elaborada a análise das questões fechadas de resposta SIM ou NÃO. 

Nestas primeiras questões será verificada a percepção do profissional da contabilidade quanto 

aos serviços de contabilidade gerencial, no sentido de gerar relatórios que sirvam de base para 

os micro e pequenos empresários no gerenciamento do negócio e na tomada de decisões. 

Nas questões 3 e 4, questionou-se os profissionais contábeis, quanto a confiabilidade 

das informações geradas pela contabilidade no auxilio ao micro e ao pequeno empresário na 

tomada de decisões. Enquanto na questão 6, buscou-se verificar se os escritórios de 

contabilidade estão emitindo relatórios contendo informações que auxiliem o gestor das micro 

e pequenas empresas.  O resultado é demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1: Percentual de resposta das questões 3, 4 e 6 

Nº PERGUNTA SIM NÃO ÀS VEZES 

3 
Na sua opinião, as informações geradas pela contabilidade 

servem de base confiável para tomada de decisões? 
100% 0% - 

4 

Você acredita que essas informações são importantes para 

auxiliar o micro e pequeno empresário na gestão dos negócios da 

empresa? 

100% 0% - 

6 
Estão sendo emitidos relatórios contendo informações necessárias 

para auxiliar o micro e pequeno empresário? 
75% 25% - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com 100% das respostas afirmativas, obtidas nas duas primeiras questões, notou-se 

que os dados gerados pelos processos contábeis são fonte segura, segundo os profissionais 

contábeis, para análise e tomada de decisões, essas também podem ser consideradas de 

relevante importância como forma de assessoramento ao micro e pequeno empresário. A 

intenção das questões 3 e 4 é evidenciar se faz-se necessária a presença constante do contador 

nos processos gerenciais e coleta de informações confiáveis. 



 

  

Em relação à questão 6, destaca-se que 75% dos entrevistados afirmaram emitir os 

relatórios contábeis com informações necessárias para auxiliar o micro e pequeno empresário 

na gestão de sua empresa. Já 25% afirmam não emiti-los. 

Ainda, procurou-se evidenciar na questão 7, conforme a Tabela 2, se as informações 

úteis a tomada de decisões estão sendo emitidas para todas as empresas. Além disso, foi 

perguntado na questão 8, aos contadores dos escritórios de contabilidade, se os micro e 

pequenos empresários solicitam esse tipo de informação. Na questão 9, questionou-se quanto 

ao serviço de natureza tributária prestado pelo escritório. Enquanto na questão 22, buscou-se 

averiguar se o escritório possui uma pessoa ou grupo de pessoas que se dedique a orientar e 

dar suporte as empresas no que se refere ao custo dos produtos e serviços e seu respectivo 

preço de venda. 

Tabela 2: Percentual de resposta das questões 7, 8, 9 e 22 

Nº PERGUNTA SIM NÃO ÀS VEZES 

7 
Essas informações são geradas para todas as empresas, inclusive 

às micro e pequenas empresas? 
50% 0% 50% 

8 
Os micros e pequenos empresários solicitam informações úteis 

para auxiliar na gestão da empresa? 
25% 12,5% 62,5% 

9 
A maior parte do serviço prestado pelo escritório está relacionada 

a apurações de tributos? 
50% 50% - 

22 

O escritório possui uma pessoa ou grupo de pessoas que se 

dedique a orientar e dar suporte as empresas no que se refere ao 

custo dos produtos e serviços e seu respectivo preço de venda? 

37,5% 62,5% - 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Nota-se que na questão 7, 50% responderam que sim, estes relatórios são gerados para 

todos os gestores, já 50% afirmam que às vezes percebe-se que os escritórios não 

compreendem o que seria uma informação gerencial vital e que sirva para resolver problemas 

específicos relacionados ao porte de cada empresa. Na questão 8, constata-se que somente 

25% dos empresários solicitam aos escritórios informações consideradas úteis, 13% deles 

nunca solicitam, e 63% às vezes solicitam durante o ano contábil.  

Referente à questão 9, 50% dos entrevistados responderam que são oferecidos também 

outros serviços além da apuração e do recolhimento de tributos, e 50% afirmam que a 

escrituração refere-se somente a parte tributária. O objetivo da questão é demonstrar em 

percentuais como é significativo o serviço prestado pelos escritórios quando nos referimos à 

prestação de serviços de natureza tributária, isso é relevante se levarmos em consideraçãoque a 

contabilidade gerencial refere-se a um conhecimento muito abrangente da contabilidade. 

A questão 22 nos demonstra que 63% dos escritórios afirmam não ter uma pessoa, ou 

setor específico, para atender ao anseio do empresário na busca por um serviço que lhe é vital, 

como a análise de seus custos, a formação do preço de venda e, propriamente dito, os 

relatórios contábeis, entre outros. Já 38% afirmam ter em seus escritórios um setor específico 

para este fim. Assim, a baixa procura dos empresários pode também estar relacionada à falta 

de pessoas qualificadas e dispostas exclusivamente para oferecer determinado serviço 

gerencial. 

Além disso, buscou-se constatar, na questão 11, o percentual de procura de novas 

empresas por um suporte do escritório de contabilidade. Também, procurou-se evidenciar, na 

questão 12, se este suporte oferecido pelos escritórios está relacionado com serviços de 

contabilidade gerencial, como pode ser visualizado na Tabela 3. 



 

  

Tabela 3: Percentual de resposta das questões 11 e 12 

Nº PERGUNTA SIM NÃO ÀS VEZES 

11 
Há procura de novas empresas por um suporte do escritório de 

contabilidade? 
87,5% 12,5% - 

12 

Este suporte fornecido pelo escritório está apenas na parte 

burocrática ou há um suporte na parte gerencial e de gestão de 

negócios? 

100% 0% - 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Verifica-se, na questão 11, que a demanda por parte das novas empresas por serviços 

contábeis é de 88%, já 12% afirmam não existir procura por suporte contábil vindo de novas 

empresas. Na questão 12, quando perguntado se os escritórios de contabilidade oferecem, 

além da parte burocrática, um serviço de contabilidade gerencial, no sentido de orientação, a 

resposta foi 100% afirmativa, ou seja, sua totalidade disponibiliza este serviço. 

No que se refere ao encerramento das atividades das micro e pequenas empresas, 

questionou-se, na questão 20, se o escritório de contabilidade ao prestar serviço de 

contabilidade gerencial é capaz de minimizar a taxa de mortalidade dessas empresas. Ainda 

assim, na questão 21, indagou-se quanto a responsabilidade do profissional contábil no 

fracasso e encerramento das micro e pequenas empresas. As respostas estão demonstradas, em 

dados percentuais, na Tabela 4. 

Tabela 4: Percentual de resposta das questões 20 e 21 

Nº PERGUNTA SIM NÃO ÀS VEZES 

20 
Em sua opinião, ao prestar serviço de contabilidade gerencial o 

contador é capaz de minimizar a taxa de mortalidade das MPEs? 
100% 0% - 

21 
Em sua opinião, o contador também é responsável pelo fracasso e 

enceramento das MPEs? 
25% 75% - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Constata-se na questão 20, quando perguntado aos escritórios se prestando o serviço 

gerencial a taxa de mortalidade é minimizada, 100% afirmaram que sim. Porém na questão 21, 

na opinião dos pesquisados, 25% acreditam ser o contador também responsável pelo fracasso e 

encerramento das micro e pequenas empresas, já 75% acreditam que o contador não tem 

responsabilidade no fechamento destas empresas. 

4.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

Nesta seção será desenvolvida a análise das questões de múltipla escolha. O objetivo 

desta seção é identificar quais fatores inviabilizam a confecção, pelos escritórios de 

contabilidade, de relatórios e dados de análise das micro e pequenas empresas. Além disso, 

será examinado o nível de suporte, oferecido pelos escritórios de contabilidade, no 

gerenciamento dos negócios das micro e pequenas empresas. 

Primeiramente, procurou-se averiguar, na questão de número 1, o grau de formação do 

profissional responsável pelo escritório de contabilidade. Deste modo, a resposta pode ser 

verificada na Tabela 5. 

 

 



 

  

Tabela 5: Grau de formação do profissional responsável pelo escritório 

Grau de Formação Nº de escritório Frequência % 

Técnico em contabilidade 7 87,5% 

Contador 1 12,5% 

Total 8 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao grau de formação do profissional responsável pelo escritório, o 

destaque na área de formação foi na de nível técnico, a qual apontou um resultado de 88% dos 

escritórios pesquisados. Este resultado deve-se ao local de pesquisa, ou seja, o município de 

Tupanciretã estar localizado no interior da região central do estado do Rio Grande do Sul, 

distante de polos universitários, como por exemplo, a cidade de Santa Maria. No município de 

pesquisa, na época de formação desses profissionais, encontravam-se apenas cursos de nível 

técnico na área de contabilidade. 

Ainda, buscou-se analisar a localização dos clientes dos escritórios de contabilidade. 

Conforme a Tabela 6, dos escritórios pesquisados 50% destes possuem clientes localizados no 

município de pesquisa, sendo que os outros 50% realizam a contabilidade também de empresas 

de outros municípios. 

Tabela 6: Localização dos clientes dos escritórios 

Localização Nº de escritório Frequência % 

Somente do município de Tupanciretã/RS 4 50% 

Também de outros municípios 4 50% 

Total 8 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Posteriormente, questionou-se qual seria a maior dificuldade enfrentada pelos 

escritórios de contabilidade para a confecção de relatórios e dados de análise das micro e 

pequenas empresas. Como pode ser visualizado na Tabela 7, dos escritórios pesquisados, 71% 

afirmaram que o maior contratempo, referente à confecção de relatórios, seria a falta de 

procura por parte dos empresários. Já em relação às informações serem pouco confiáveis para 

auxiliar a tomada de decisões, apenas 14%, ou seja, 1 escritório, alegou ser o fator de maior 

dificuldade. 

Tabela 7: Faixa percentual de fatores de dificuldade enfrentada pelos escritórios 

Fatores Nº % 

Falta de procura por parte dos empresários 5 71,43% 

Falta de tempo suficiente para confeccionar os relatórios 1 14,29% 

Informações pouco confiáveis para auxiliar a tomada de decisões 1 14,29% 

Falta de experiência/conhecimento para confeccionar os relatórios 0 0% 

Todas alternativas anteriores 0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Constata-se que a falta de procura dos empresários torna inviável a elaboração de 

relatórios úteis à tomada de decisões. Nas atividades de micro e pequenas empresas os 

empresários devem tomar diversas decisões, quando os dados são interpretados e 

fundamentados pela contabilidade, a tomada de decisões torna-se embasada por um 

instrumento específico de controle patrimonial. 



 

  

Referente a uma situação hipotética, na qual o governo permita que micro e pequenas 

empresas fizessem a escrituração, lançamento e pagamento de seus impostos e contribuições 

por conta própria, indagou-se se o escritório seria capaz de manter os seus clientes. Os 

números são demonstrados na Tabela 8. Observa-se que 38% asseguraram manter todos os 

seus clientes. Sendo que, apenas 1 afirmou não conseguir manter nenhum dos seus clientes.  

Tabela 8: Percentual de escritórios que manteriam seus clientes 

Grau de clientes Nº de escritórios Frequência % 

Todos 3 37,5% 

Nenhum 1 12,5% 

Mais que a metade 2 25% 

Menos que a metade 2 25% 

Total 8 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Compreende-se que um considerável número de escritórios afirmou manter todos os 

seus clientes. Isso se deve a diversidade de serviços oferecidos pela contabilidade, que vai 

desde a análise e formação do preço de venda, até ao planejamento estratégico e orçamentário. 

No que se refere a informações sobre lucro, custo e endividamento do negócio, 

perguntou-se aos escritórios de contabilidade, em seu entendimento, que documentos os 

administradores mais utilizam para tomar suas decisões. A pesquisa demonstrou que 63% 

acreditam que os administradores se baseiam em seus próprios controles. Em relação aos 

relatórios contábeis, 3 dos 8 escritórios pesquisados consideram ser o documento utilizado 

pelos empresários. Os percentuais podem ser verificados na Tabela 9. 

Tabela 9: Documentos que os administradores se baseiam 

Documentos Nº escritórios Frequência % 

No que os relatórios contábeis demonstram 3 37,5% 

Em seus próprios controles 5 62,5% 

Total 8 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Fica caracterizado que os administradores preferem utilizar seus próprios controles e 

documentos a utilizar os relatórios gerados pela contabilidade. A gestão deve propiciar um 

rumo ao tomador de decisão, baseando-se em informações verdadeiras e atualizadas, as quais 

são geradas pela contabilidade de forma estruturada tecnicamente para que gerem informações 

úteis e representem um instrumento gerencial no processo decisório corporativo. 

Na questão 16, buscou-se identificar qual a disponibilidade de serviços de contabilidade 

gerencial aos clientes do escritório. Constata-se, conforme demonstrado na Tabela 10, que 

metade dos escritórios de contabilidade assegurou disponibilizar esse tipo de serviço a todos 

os clientes, no entanto um escritório afirmou não realizar serviços de contabilidade gerencial a 

nenhum de seus clientes. Dentre os pesquisados, 3 disponibilizam apenas para os solicitantes.  

Tabela 10: Percentual de disponibilidade de serviço de contabilidade gerencial 

Disponibilidade Nº escrit. Freq. % 

Disponível apenas para solicitantes 3 37,5% 

Acessível a todos os clientes 4 50% 

Não são realizados serviços de contabilidade gerencial 1 12,5% 

Total 8 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 

  

 

Percebe-se que os serviços de contabilidade gerencial devem ser disponíveis a todos os 

clientes. Os gestores são os usuários das diversas informações contábeis. Os relatórios e 

informações contábeis são importantíssimos e auxiliam para tomada de decisões mais eficazes, 

melhorando o resultado final das empresas, aumentando o controle de gestão empresarial. 

Em sequência, procurou-se apontar o papel predominante do escritório frente às 

empresas do município e região. Nota-se que houve um equilíbrio nas respostas, como 

apresentado na Tabela 11, sendo que 50% declararam oferecer suporte a tomada de decisões 

aos empresários, assim como 50% alegaram que o foco principal de escritório está realmente 

na escrituração contábil e fiscal. 

Tabela 11: O papel do escritório frente às empresas 

Papel do escritório Nº escritórios Freq. % 

Oferecer suporte a tomada de decisões 4 50% 

Focado principalmente na escritura contábil e fiscal 4 50% 

Total 8 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pelos dados apresentados nota-se que a função do contador infelizmente é quase 

exclusivamente para satisfazer as exigências do fisco.  

Ainda, questionou-se os escritórios quanto aos fatores praticados pelas MPEs que 

dificultam, impedem ou inviabilizam a confecção da análise das demonstrações contábeis e 

demais serviços de contabilidade gerencial. Assim, apurou-se que 43% acreditam que a falta de 

entrega de documentos e desorganização das empresas impossibilita a preparação de 

documentos úteis aos empresários na tomada de decisões. Outro fator de destaque foi à 

insuficiência de informação repassada pelos empresários, sendo esse percentual de 29%, como 

pode ser observado na Tabela 12. 

Tabela 12: Os fatores praticados pelas MPEs que dificultam a confecção de relatórios gerenciais 

Fatores Nº % 

Insuficiência de informação 2 28,57% 

Falta de interesse dos proprietários 1 14,29% 

Falta de entrega de documentos e desorganização 3 42,86% 

Serviços desse tipo são onerosos demais para as empresas 1 14,29% 

Total 7 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se que os escritórios enfrentam dificuldade na elaboração de relatórios e 

documentos úteis a tomada de decisões, isso se deve a desorganização dos empresários em 

relação à remessa de documentos, necessários para análise da situação da empresa, aos 

escritórios de contabilidade. 

No que se refere aos fatores praticados pelo escritório de contabilidade, indagou-se o 

que dificulta, impede ou inviabiliza a confecção das demonstrações e demais serviços de 

contabilidade gerencial. Verifica-se, na Tabela 13, que 43% dos escritórios pesquisados 

desconhecem a atividade principal da empresa. Nos fatores de falta de pessoal e falta de tempo 

os percentuais permaneceram idênticos a 29%. 

 



 

  

Tabela 13: Os fatores praticados pelo escritório de contabilidade que dificultam a confecção de relatórios 

gerenciais. 

Fatores Nº % 

Falta de pessoal 2 28,57% 

Falta de tempo 2 28,57% 

Desconhecimento sobre a atividade da empresa 3 42,86% 

Total 7 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Nesse meio, identificou-se que os escritórios não conhecem a atividade da empresa, ou 

seja, não possuem informações mínimas sobre os produtos ou serviços praticados pela 

empresa. Com isso, acabam desconhecendo, além de outros fatores, como é realizada a 

determinação do preço de venda dos produtos e serviços, e como são controlados os seus 

custos, ambos importantíssimos fatores de gestão econômica da empresa. 

Na questão 24, questionou-se os escritórios sobre a possibilidade de administrar uma 

MPE sem o uso da informação contábil. Observa-se, conforme a Tabela 14, que metade dos 

respondentes considera que não seria possível, devido à inexatidão das informações geradas 

pelo próprio administrador da empresa.  

Tabela 14: Percentual de opinião dos escritórios sobre a possibilidade de administrar uma MPE sem o uso da 

informação contábil 

Possibilidades Nº % 

Sim, se a empresa mantiver um controle próprio 2 25% 

Sim, mas com muita dificuldade 2 25% 

Não, pois não tem exatidão das informações 4 50% 

Total 8 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim, entende-se que administrar uma empresa sem o uso da informação contábil seria 

inviável, a informação gerada internamente nas micro e pequenas empresas geralmente 

possuem características de informalidade, principalmente as de aspectos fiscais, nas quais 

ocorrem as distorções mais relevantes. 

Em relação à linguagem métrica e formal da contabilidade, buscou-se verificar, 

segundo entendimento dos escritórios, se os clientes, empresários e os administradores 

compreendem a linguagem técnica da contabilidade. Como pode ser observado na Tabela 15, 

dos escritórios pesquisados, 57% responderam considerar que os clientes, administradores e 

dirigentes entendem, mesmo que parcialmente, a linguagem da contabilidade. 

Tabela 15: Os clientes, empresários ou administradores, realmente entendem a linguagem métrica e formal da 

contabilidade 

Grau de opinião Nº escrit. Frequ. % 

Concordo totalmente 1 14,29% 

Concordo parcialmente 4 57,14% 

Nem concordo nem discordo 1 14,29% 

Discordo parcialmente 1 14,29% 

Discordo totalmente 0 0% 

Total 7 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 

  

 

Fica caracterizado que os escritórios consideram que os clientes, empresários e os 

administradores de micro e pequenas empresas compreendem em parte a linguagem da 

contabilidade. Existem diversos usuários das informações contábeis, com isso as informações 

devem ser geradas levando em consideração as necessidades e a compreensão dos usuários. 

Desta forma, a interpretação correta dos relatórios gerenciais concebidos pela contabilidade é 

importantíssima e auxilia na tomada de decisões.  

 Quanto aos recursos utilizados pela contabilidade, procurou-se identificar quais 

recursos são utilizados com maior frequência para dar suporte às decisões no gerenciamento 

dos negócios das empresas. O planejamento tributário aparece, como visualizado na Tabela 16, 

como sendo o recurso mais utilizado pelos escritórios. Podemos destacar também a utilização 

dos controles internos, das análises de demonstrativos e a elaboração de planilhas e relatórios. 

Em contrapartida, a visão do contador foi citada como a menos utilizada pelos escritórios. 

Tabela 16: Nível dos recursos utilizados para dar suporte às decisões no gerenciamento dos negócios das 

empresas 

Recursos 1-muito utilizado 2-pouco utilizado 3-nunca utilizado 

Planejamento Tributário 62,5% 12,5% 25% 

Gestão de Custos 37,5% 25% 37,5% 

Controles Internos 50% 37,5% 12,5% 

Análise de Demonstrativos 50% 37,5% 12,5% 

Feeling do Contador 12,5% 37,5% 50% 

Orçamento 37,5% 37,5% 25% 

Planilhas Estatísticas e Relatórios Preparados 50% 12,5% 37,5% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esclarece-se que o planejamento tributário é de suma importância para as micro e 

pequenas empresas, muitas vezes o empresário desconhece a legislação tributária e a própria 

carga tributária aplicada. O planejamento tributário é o serviço mais completo em inteligência 

tributária e pode ajudar as companhias a organizarem melhor suas obrigações fiscais e 

economizarem legalmente a título de tributos, o que gera reflexo positivo e direto em seu fluxo 

de caixa. 

Com relação à escala de serviço prestado pelo escritório de contabilidade. A pesquisa 

demonstra, conforme a Tabela 17, que 60% dos pesquisados afirmaram realizar a escrituração 

contábil a totalidade de seus clientes. Quanto ao auxilio na tomada de decisões através da 

emissão de relatórios, a maioria dos escritórios realiza esse serviço a grande parte de seus 

clientes. 

Tabela 17: Escala de serviço prestado pelo escritório de contabilidade 

Serviços 
0 

nenhum 
1 2 3 4 

5 

todos 

Fazer a escrituração contábil 0% 0% 0% 0% 40% 60% 

Auxiliar na tomada de decisão, através da emissão de 

relatórios compreensíveis 
0% 0% 0% 40% 40% 20% 

Informar o cliente com base nas demonstrações à 

situação favorável ou desfavorável em que se encontra 

a empresa 

20% 0% 0% 20% 20% 40% 

Orientação ao cliente sobre o planejamento tributário 0% 0% 0% 33% 17% 50% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 

  

Constata-se que a elaboração da escrituração contábil é realizada pelos escritórios para 

quase a totalidade de seus clientes. Verifica-se ainda que os relatórios que auxiliam o gestor a 

tomar decisões não são emitidos para todos os clientes, apesar de ser prestado para a maioria 

deles. Não basta apenas realizar a escrituração contábil, pois a contabilidade é uma ferramenta 

universal, com a capacidade de agir antecipadamente o profissional de contabilidade é capaz de 

gerar informações úteis e estruturadas para assessorar o empresário. 

4.3 ANÁLISE DAS QUESTÕES ABERTAS 

 

Nesta seção procurou-se obter a opinião dos pesquisados, através de questões abertas, 

sobre o papel do escritório de contabilidade perante as micro e pequenas empresas. 

Inicialmente, buscou-se averiguar, diante da visão dos pesquisados, qual o papel do 

escritório de contabilidade, atualmente, perante as micro e pequenas empresas.  Assim, através 

da verificação das respostas obtidas percebe-se que as questões relativas à escrituração, 

cumprimento e controle das obrigações fiscais e tributárias, assim como procurar evitar que as 

micro e pequenas empresas venham a sofrer penalidades pelo descumprimento da legislação, 

foram as mais apontadas pelos pesquisados. 

Além disso, um dos respondentes chamou a atenção para a questão de orientação para 

tomada de decisões, segundo ele as Micro e Pequenas Empresas “têm desempenhado um papel 

relevante na economia nacional, mas também têm sido vistas como um desafio às tantas 

dificuldades econômicas e administrativas”. 

Assim, as micro e pequenas empresas têm um papel fundamental na economia 

brasileira, os pequenos negócios são de vital importância para fomentar o desenvolvimento e 

contribuir para o avanço do país. 

Ainda, questionou-se quanto ao papel do contador no processo de gestão das micro e 

pequenas empresas. Diante da questão proposta, obteve-se diversas opiniões. Em um dos 

escritórios, o responsável salientou que eles enfrentam uma grande dificuldade, a qual as 

empresas mandem seus documentos corretos, sem sonegação, de compras e vendas, porém 

para as empresas que não sonegam, segundo o respondente, o papel do contador é 

indispensável. 

Cabe ressaltar também, a questão levantada por um dos pesquisados, quanto as 

constantes alterações nas legislações fiscal, tributária, trabalhista, dentre outras, na qual a 

função do contador, hoje, vai além de suas atribuições. Há momentos em que o contador 

assume o papel de advogado trabalhista, de psicólogo, de orientador tributário, etc. Nesse 

mesmo aspecto, foi destacado, conforme opinião do responsável, que os empresários 

acreditam que o contador tem a responsabilidade de resolver todos os problemas da empresa. 

Ainda, foi ressaltado, como papel do contador, a função de consultor na tomada de 

decisões das micro e pequenas empresas. Da mesma forma, os demonstrativos contábeis, 

segundo enfatizou um dos respondentes, auxiliam e muito o desempenho das Micro e 

Pequenas Empresas. Com isso, é fundamental que exista interação entre os clientes e o 

escritório de contabilidade. Assim, ressaltou-se que essas empresas começam com poucos 

recursos e que não podem “errar”, deste modo, a experiência do contador é primordial. 

5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve por finalidade identificar quais são as informações e os subsídios 

fornecidos pelos escritórios de contabilidade, atualmente, e a importância de sua utilização 



 

  

como ferramenta de gestão, tanto na constituição, quanto na sustentabilidade econômica de 

micro e pequenas empresas. Assim, com o intuito de atingir este objetivo foi desenvolvido e 

aplicado um questionário aos responsáveis pelos escritórios de contabilidade da cidade de 

Tupanciretã/RS. 

Percebendo a importância de ter profissionais contábeis que transmitam informações 

úteis para auxiliar o micro e pequeno empresário na gestão de sua atividade, buscou-se saber 

qual a percepção dos contadores a fim de resolver o seguinte problema de pesquisa: pode-se 

afirmar que os escritórios de contabilidade, atualmente, fornecem informações e subsídios que 

se constituem em uma ferramenta de gestão, tanto na constituição, quanto na sustentabilidade 

econômica das micro e pequenas empresas? 

Inicialmente, a respeito da confiabilidade das informações geradas pela contabilidade no 

auxílio ao micro e ao pequeno empresário na tomada de decisões, constatou-se que todos os 

profissionais participantes da pesquisa consideram que as informações geradas pela 

contabilidade são de grande importância para auxiliar o micro e o pequeno empresário na 

gestão dos negócios da empresa.  

Em relação ao entendimento dos escritórios quanto à importância de repassar essas 

informações cruciais, verificou-se que os escritórios compreendem a qualidade da informação 

contábil, quando metade dos pesquisados afirmaram não ser possível administrar uma Micro e 

Pequena Empresa sem as informações geradas pela contabilidade, pois os dados gerados pelos 

controles dos próprios empresários não possuem fiel precisão quanto os dados contábeis. 

No que se refere aos serviços de informação para o processo decisório, fica evidente 

que não são todos os escritórios que disponibilizam as informações gerenciais aos clientes, isso 

se deve em parte a 63% dos escritórios não possuírem uma pessoa, ou um grupo de pessoas, 

que se dedique a orientar exclusivamente um determinado serviço especifico, ou seja, para 

esses escritórios falta pessoal qualificado. Contudo, analisando a questão na ótica dos 

empresários, verificou-se que estes não solicitam aos escritórios as informações que 

consideram vitais, visto que apenas 25% dos escritórios afirmaram que os micro e pequenos 

empresários solicitam tais informações. 

Percebe-se, quanto às dificuldades enfrentadas pelos escritórios de contabilidade para a 

elaboração de relatórios e dados de análise das micro e pequenas empresas, que alguns 

escritórios desconhecem a atividade empresarial de seus clientes, eles também questionam que 

os gestores omitem documentos importantes para a construção dos relatórios. Além disso, 

existe a falta de interesse dos gestores em receber essas informações, pois não é todo 

empresário que possui conhecimento suficiente para interpretar e absorver todas as 

informações que esses demonstrativos evidenciam. 

Pertinente as principais informações geradas pela contabilidade e sua importância como 

ferramenta de gestão, constatou-se que as informações de cada demonstrativo atendem a uma 

necessidade específica do gestor, para a contabilidade todos os demonstrativos devem ser 

levados em consideração. Contudo, se tomarmos por base os serviços que os escritórios mais 

demandam, a pesquisa revelou a seguinte ordem: planejamento tributário; controles internos, 

análise dos demonstrativos, planilhas estatísticas e relatórios preparados; orçamento e gestão 

dos custos; e por fim, a visão do contador. 

Com base na análise e exposição dos dados obtidos através do questionário e com 

apoio na teoria abordada neste estudo, conclui-se que a maioria dos escritórios de 

contabilidade do município de Tupanciretã/RS não repassam informações essenciais para 

auxiliar o micro e pequeno empresário na gestão da empresa. Essas informações são oriundas 

dos diversos serviços prestados pela contabilidade, como, por exemplo, planejamento 



 

  

tributário, análise e formação do preço de venda, controle de custos, projeção orçamentária, 

planejamento estratégico, dentre outros. 

A respeito da dificuldade de captação e elaboração dessas informações, foram 

apontados pelos pesquisados diversos impedimentos, como falta de pessoal qualificado que se 

dedique a um serviço específico no escritório e a falta de interesse e de procura por parte dos 

empresários por informações essenciais à gestão. Além disso, foi mencionada a desorganização 

dos documentos da empresa e a não entrega dos mesmos ao escritório, o que acarreta no 

desconhecimento do profissional contábil sobre a atividade desempenhada pela empresa, entre 

outros motivos assinalados. 

Cabe ressaltar, ainda, que metade dos pesquisados afirmou que a maior parte do 

serviço prestado pelo escritório está relacionada a apurações de tributos, e que o foco principal 

está na escritura contábil e fiscal. 

Por fim, este estudo apresentou como principal limitação a obtenção do 

posicionamento, quanto à importância das informações geradas pela contabilidade no auxílio 

ao micro e pequeno empresário na gestão dos negócios, uma vez que foi levado em 

consideração apenas a posição dos profissionais contábeis em relação a essa temática, sendo 

necessária, para uma análise mais abrangente, a opinião dos próprios empresários.  

Além disso, outra dificuldade enfrentada na análise dos dados obtidos, através do 

questionário, foi a discrepância em algumas respostas. Essa contradição pode ser verificada nas 

questões 6 e 23, quando questionados quanto a emissão de relatórios contendo informações 

necessárias para auxiliar o micro e pequeno empresário na gestão da empresa, 75% dos 

escritórios pesquisados responderam, na questão 6, que estão sendo emitidos relatórios para as 

Micro e Pequenas Empresas, porém na questão 23 apenas 20% dos pesquisados afirmaram 

emitir esses relatórios para todos os clientes.  

Desta maneira, sugere-se o aprofundamento do tema, com a realização de outras 

pesquisas, como, por exemplo, uma análise das informações geradas pela contabilidade e sua 

importância como ferramenta de gestão em Micro e Pequenas Empresas do ponto de vista dos 

micro e pequenos empresários. 
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