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RESUMO 

 

Este trabalho teve o objetivo de levantar se há e quais são as dificuldades no que tange 

ao levantamento dos documentos hábeis entre o cliente e o profissional contábil externo, e 

avaliar qual regime tributário apresenta maior dificuldade. Para isso, se utilizou de pesquisas 

descritiva e bibliográfica, e realizou-se um levantamento por meio de questionários aplicados 

em 13 escritórios de contabilidade na cidade de Bauru/SP e tabulados no programa Excel, 

versão 2013. Dentre os principais motivos, o fato de o sócio realizar todas as atividades da 

empresa foi o mais pontuado, em especial no Simples Nacional, uma vez que, segundo 

pesquisa do Sebrae, os motivos que levam a empreender é o conhecimento acerca da atividade 

fim pretendida, sem considerar todas as outras áreas cruciais no negócio. Ademais, entre as 

solicitações de demonstrações contábeis, apenas o Lucro Real solicita para fins de tomada de 

decisão e concomitantemente é o regime tributário que consulta os escritórios em novas 

operações, uma vez que entendem a importância do profissional contábil no fornecimento de 

informações hábeis, em um mercado competitivo. 

Palavras-chave: Demonstrações Contábeis. Documentação Hábil. Profissional Contábil. 

Regimes Tributários. 

 

ABSTRACT 

 

 The objective of this work was to find out if there are and what are the difficulties 

regarding the survey of the skillful documents between the client and the external accounting 

professional, and to assess which tax regime presents the greatest difficulty. For this, 

descriptive and bibliographic research was used, and a survey was carried out through 

questionnaires applied in 13 accounting offices in the city of Bauru / SP and tabulated in the 

Excel program, version 2013. Among the main reasons, the fact that the partner carries out all 

the company's activities was the most punctuated, especially in Simples Nacional, since, 

according to research by Sebrae, the reasons that lead to undertake is knowledge about the 

intended end activity, without considering all the other crucial areas in the business. 

Furthermore, among the requests for financial statements, only the Real Profit requests for 

decision-making purposes and concomitantly it is the tax regime that consults the offices in 
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new operations, since they understand the importance of the accounting professional in 

providing skillful information, in competitive market. 

Keywords: Accounting Statements. Skillful Documentation. Accounting Professional. Tax 

Regimes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A promulgação da Lei nº 11.638/07 propiciou a participação do Brasil na 

harmonização das normas contábeis regidas pelo International Financial Reporting Standard/ 

International Accounting Standard Board (IFRS/IASB), com o objetivo de atualizar o país no 

novo ambiente econômico globalizado, onde usuários externos localizados em diversas 

regiões geográficas, necessitavam de informações contábeis para a tomada de decisão acerca 

da entidade econômica (OLIVEIRA; SANTOS, 2014). Desde logo, é possível notar uma 

barreira conceitual quanto a aceitação e aplicação prática das normas internacionais, uma vez 

que, as IFRS são fortemente baseadas em princípios com ênfase na essência sobre a forma dos 

atos e fatos, contrapondo a, até então atual, prática brasileira, a qual era baseada em regras 

restritas e influenciadas pelo Fisco (SANTOS; CALIXTO, 2010). Evidencia-se o profundo e 

transformador impacto no objetivo da contabilidade e na função do profissional contábil, ao 

transportar o foco das demonstrações contábeis para fins societários.  

Com isso, a contabilidade conceitua-se como o instrumento fornecedor de informações 

úteis para a tomada de decisão (MARION, 2009) e, com a elaboração do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), seu objetivo migrou da necessidade em mensurar e 

fornecer informações da entidade ao seu dono para o enfoque na entidade como figura central 

da ciência. Logo, a elaboração de relatórios contábeis e divulgação de informações baseados 

nos atos e fatos administrativos acerca da mesma, permitiu a cada novo grupo de usuários 

uma avaliação transparente da situação econômico-financeira para tomada de decisão 

(MARION, 2012).  

Apesar da função do profissional contábil ser a produção de informações úteis por 

meio das peças contábeis, no Brasil, sua atuação foi distorcida principalmente nas empresas 

de pequeno porte, fomentando a ideia de estar direcionada a satisfazer a demanda do Fisco 

(MARION, 2012). Entretanto, a harmonização com as normas internacionais e as novas 
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tecnologias disponíveis na área possibilitaram a expansão do trabalho do profissional para a 

análise complexa e ponderada tanto para a tomada de decisão junto a administração quanto 

para a divulgação aos novos usuários das informações, que se tornaram tão relevantes e 

primordiais quanto o Fisco, e desta forma, necessitando que o contador tenha  visão ampla, 

não apenas da atividade da entidade que reporta, como também nos campos político, 

econômico, social e cultural, além de, buscar  informações de forma criativa para auxiliar na 

tomada de decisão dentro de um mercado diversificado e interdependente (SOUZA, 2013). 

À vista disso, o profissional contábil necessita para o desenvolvimento de suas 

funções, que a entidade contratante forneça a documentação comprobatória das operações 

realizadas, entretanto, a lacuna existente neste relacionamento (empresário x contador), seja 

por uma falha na comunicação entre as partes ou por desconhecimento dos processos, acarreta 

um retrabalho do profissional e uma ineficiência ao fornecer informações fidedignas e 

tempestivas ao empresário para a tomada de decisão (COMO..., 2018; ENTENDA..., 2020). 

Diante do exposto, o presente estudo propõe o seguinte questionamento: 

Qual o regime tributário apresenta maior dificuldade para o profissional contábil 

no convencimento do cliente sobre a importância no envio da documentação hábil para 

confecção das demonstrações contábeis? 

Objetivou-se neste trabalho, levantar se há e quais são as dificuldades no que tange ao 

levantamento dos documentos hábeis entre o cliente e o profissional contábil externo, e 

avaliar qual regime tributário apresenta maior dificuldade, por meio de aplicação de 

questionário com escritórios de contabilidade da cidade Bauru, estado de São Paulo. 

Este trabalho justificou-se pela necessidade de ressaltar a importância da 

documentação hábil para a elaboração das demonstrações contábeis pelo profissional contábil, 

além de, enfatizar os benefícios desta relação aproximada entre o profissional e o cliente na 

tomada de decisão e as penalidades passíveis pelo não cumprimento da legislação vigente. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma breve abordagem sobre o conceito e características da documentação hábil, as 

demonstrações contábeis e suas funções e os distintos regimes tributários vigentes na 

legislação brasileira. 
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2.1 DOCUMENTAÇÃO HÁBIL 

 

A documentação contábil é a que comprova os atos e fatos escriturados pela entidade, 

composta por documentos, livros, papéis e registros, de origem externa (provenientes de 

terceiros) e interna (gerada pela própria entidade), que dão suporte a escrituração. Além disso, 

o documento é hábil quando, o mesmo possui as características intrínsecas ou extrínsecas, 

definidas pela legislação, norma técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”, segundo 

a Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000-R1. 

Ademais, a NBC TG Estrutura Conceitual elucida sobre as características qualitativas 

para que a informação contábil-financeira seja útil, dividindo-as em fundamentais e de 

melhorias. No que tange a primeira, a informação necessita ser relevante, capaz de influenciar 

os usuários na tomada de decisão e representar fidedignamente o fenômeno, de forma 

completa, neutra e livre de erros. Quanto a segunda, buscam melhorar a utilidade da 

informação, desta forma, possibilitando que os usuários a comparem com outras entidades ou 

outros períodos (comparabilidade), consigam chegar a um consenso sobre sua representação 

(verificabilidade), possuam a informação disponível em tempo hábil (tempestividade) e de 

forma clara e concisa (compreensibilidade) para a tomada de decisão (CFC, 2019). 

Desta forma, além dos documentos mais conhecidos no meio empresarial, como as 

notas de entrada, saída, serviços prestados e tomados e os conhecimentos de frete, também 

são possíveis a contabilização, as contas de consumo, as apólices de seguros, contratos de 

financiamentos e empréstimos, contratos de locação e extratos bancários (SANTOS, 2020). 

 

2.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 As demonstrações contábeis são relatórios elaborados periodicamente com os dados 

coletados pela contabilidade, a fim de, apresentar de forma clara, resumida e ordenada as 

informações aos usuários. Abaixo segue quadro com as demonstrações, suas funções, 

obrigatoriedade de elaboração e a legislação vigente (Quadro 1).     
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Quadro 1 – Demonstrações Contábeis            

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.3 REGIMES TRIBUTÁRIOS 

 

 Nesta seção foi realizado uma breve abordagem acerca dos regimes tributários, suas 

características e legislação vigente. 
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2.3.1 Simples Nacional 

 

O Simples Nacional é regulamentado pela Lei Complementar nº 123/06 e sua opção é 

dependente do enquadramento na definição de microempresas ou empresas de pequeno porte, 

na configuração do quadro societário, receita bruta acumulada no ano-calendário e da 

atividade exercida pela entidade. Como trata-se de um regime simplificado, há a 

obrigatoriedade apenas do envio da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 

(DEFIS) (BRASIL, 2006). 

Desta forma, o regime permite o recolhimento unificado dos impostos: Impostos sobre 

a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISS) e das contribuições: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição 

para o PIS/Pasep e Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) na guia Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional (DAS) (BRASIL, 2006). 

Quanto a contabilização de atos e fatos administrativos, as entidades que se 

enquadram na definição de microempresas e empresas de pequeno porte devem seguir alguns 

critérios estabelecidos pelo CFC, entre eles os mais pertinentes: escriturar suas receitas, 

despesas e custos do período pelo regime de competência, realizar os lançamentos contábeis 

diariamente no Livro Diário, sendo permitido, realizá-los ao final de cada mês, uma vez que, 

tenham o suporte de livros ou registros auxiliares. No que diz respeito às demonstrações 

contábeis, as entidades são obrigadas a elaborar o Balanço Patrimonial, Demonstração do 

Resultado e as Notas Explicativas, entretanto, o CFC estimula a elaboração das demais 

demonstrações, mesmo que não obrigatórias (CFC, 2012). 

 

2.3.2 Lucro Presumido 

 

Diferentemente do Simples Nacional, o Lucro Presumido, bem como o Lucro Real, 

não possui uma legislação específica, sendo assim, a regulamentação de ambos se encontra na 

legislação de cada tributo. Para optar pelo regime, a empresa necessita ter auferido no ano-
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calendário anterior à opção, receita bruta total inferior ou igual a R$ 78.000.000,00 e não 

esteja obrigada a apurar pelo Lucro Real. Ademais, o regime tem apuração trimestral e sua 

opção é feita no ato do recolhimento, sendo a opção irretratável para todo o ano-calendário 

(BRASIL, 1998). 

Quanto ao cálculo dos tributos, o PIS e a COFINS possuem a incidência cumulativa 

(NEVES; VICECONTI, 2007 apud CAVALCANTE, 2014). A respeito do IRPJ e da CSLL, a 

legislação prevê a aplicação de uma presunção de acordo com a atividade da entidade sobre a 

receita bruta apurada no período, e posteriormente a aplicação das alíquotas vigentes para 

ambos (BRASIL, 1995). Desta forma, para efeitos fiscais, não há necessidade de a empresa 

apurar no final do período o resultado, ou seja, se a entidade reconhecer internamente um 

prejuízo contábil, os recolhimentos, tanto do IRPJ quanto CSLL não serão afetados 

(CANGUÇU, 2010). 

De acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 1700/17 da Receita Federal, as 

entidades habilitadas no Lucro Presumido devem manter escrituração contábil, livro de 

registro de inventário, e para as empresas que mantém Livro Caixa, obrigatoriamente devem 

escriturar toda a movimentação financeira e bancária. Ademais, as obrigações acessórias 

incluem a entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), e quanto a Escrituração Contábil 

Digital (ECD), somente quando a entidade distribuir lucro ou dividendo superior ao valor da 

base de cálculo do imposto (SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL, 2013). 

 

2.3.3 Lucro Real 

 

Como o próprio nome sugere, é o regime tributário no qual, a empresa optante 

obrigatoriamente necessita apurar o resultado líquido para a determinação da base de cálculo 

do IRPJ e da CSLL (CANGUÇU, 2010).  

Quanto a apuração do PIS e da COFINS, ambos possuem incidência não cumulativa 

(BRASIL, 2003). Para o IRPJ e a CSLL, o regime possui a opção de apuração trimestral ou 

por estimativa, além de, ser obrigatório a elaboração do Livro de Apuração do Lucro Real 

(LALUR), uma vez que, há circunstâncias nas quais, haverá acréscimos e/ou exclusões na 

base de cálculo de ambos, além de permitir a compensação de prejuízos fiscais limitados a 30% 

do valor acumulado (RECEITA FEDERAL, 2017). A escolha pelo regime é permitida para 
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toda e qualquer entidade, entretanto, a Lei nº 9.718/98 prevê algumas situações nas quais, é 

obrigatório seu enquadramento (BRASIL, 1998). Ademais, sua opção é feita no ato do 

recolhimento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), sendo irretratável 

para todo o ano-calendário, e a periodicidade de apuração, bem como o recolhimento 

empregado para o IRPJ fixa o mesmo para a CSLL (RECEITA FEDERAL, 2017). 

As entidades optantes pelo Lucro Real devem promover, ao final de cada período de 

apuração, o levantamento e avaliação de seus estoques, e se no caso de registro permanente, 

está obrigada a ajustar os saldos contábeis, ao confrontar pela contagem física do estoque no 

término de cada ano calendário. Ainda, devem manter escrituração em consonância com as 

leis comerciais e fiscais, e adotar e transmitir a ECD e a ECF, conforme a Receita Federal, IN 

nº 1700/17. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo foi caracterizado com o objetivo de uma pesquisa descritiva, uma vez que 

buscou identificar características de uma determinada população, como também verificou 

possíveis relações entre as variáveis detectadas (GIL, 2010). Segundo o autor, a pesquisa 

bibliográfica é elaborada com base em material já publicado, e com o intuito de nortear o 

artigo, foi utilizado como base a legislação vigente, livros e artigos científicos 

disponibilizados nas plataformas Scielo e Google Academics para fundamentar o referencial 

teórico da pesquisa, bem como o questionário a ser aplicado aos participantes. 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Centro Universitário Sagrado Coração e após a aprovação, foi realizada consultas nos site da 

JUCESP, Receita Federal, bem como no Google e redes sociais, com o intuito de identificar 

os escritórios na cidade de Bauru/SP e as informações necessárias para contatá-los, desta 

forma contatou 50 escritórios, contudo 05 não se obteve sucesso e dos 45 contatados, 31 não 

retornaram o questionário dentro do prazo estipulado e 01 foi excluído por não responder 

corretamente, sendo assim, o total de participantes na pesquisa foi de 13 escritórios. Após a 

definição da amostra, realizou-se um levantamento por meio de questionário, que segundo Gil 

(2010) caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer. Desta forma, o questionário foi elaborado com perguntas mistas, sendo 04 
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perguntas gerais (01 fechada e 03 abertas) sobre o escritório participante e 08 perguntas 

repetidas para cada regime tributário, totalizando 24 perguntas fechadas. O mesmo foi 

enviado para o e-mail dos participantes, tanto em arquivo pdf quanto o link da plataforma 

Google Forms, bem como as informações em relação aos objetivos do projeto, a livre 

participação, a garantia ao anonimato na pesquisa, a privacidade quanto às informações 

fornecidas, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a data limite para a 

devolução do questionário preenchido e do termo assinado. Desta forma, os riscos aos quais 

os participantes se expuseram foram mínimos, uma vez que, não se realizou avaliação ou 

método invasivo que comprometesse a integridade, física ou moral, do mesmo, entretanto 

houve a possibilidade do participante se sentir constrangido ao responder o questionário. 

Após a devolução dos questionários respondidos e os termos assinados, foram 

computados e tabulados os dados por meio do programa Excel, versão 2013, agrupando por 

regime tributário as perguntas cabíveis para elaboração da análise.  

Quanto a abordagem do problema, os dados foram caracterizados de forma 

quantitativa que segundo Minayo & Sanches (1993 apud SERAPIONI, 2000) possui o intuito 

de averiguar dados, indicadores e tendências, desta forma buscou-se quantificar clientes por 

regime tributário. Sequencialmente, realizou-se o agrupamento por regime tributário dos 

dados obtidos sobre check-list, realização de integração, prazo médio do envio da 

documentação enviada, possíveis dificuldades para o envio, realização de visitas periódicas, 

solicitação das demonstrações contábeis e situações que ocorrem a consulta ao escritório. 

A análise qualitativa foi desenvolvida conforme as correlações e interpretações 

possíveis entre as variáveis e o objetivo da pesquisa, desta forma aperfeiçoando os dados 

explorados, uma vez que tal análise trata de valores, hábitos e atitudes (MINAYO; 

SANCHES, 1993 apud SERAPIONI, 2000). 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Nesta seção foram apresentados os resultados da pesquisa a partir da tabulação de 

dados, bem como suas correlações.  

 



 

12 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 Acerca dos escritórios participantes, dez possuíam menos de 200 clientes, dois 

possuíam de 200 a 400, enquanto apenas um informou possuir mais de 400 clientes. Ademais, 

sobre o regime tributário, todos os escritórios possuem um número significativamente maior 

de clientes enquadrados no Simples Nacional, além disso, um escritório não possuía clientes 

enquadrados tanto no Lucro Presumido quanto Lucro Real, enquanto três dos entrevistados 

não possuíam clientes do Lucro Real. 

 No que diz respeito ao check-list, dos 13 escritórios que possuem clientes no Simples 

Nacional, 09 pontuaram que possuem a carta, já dos 12 que atendem clientes no Lucro 

Presumido, 08 possuem, enquanto dos 09 que atendem o Lucro Real, 07 confirmaram possuir 

check-list. 

 Quanto à integração, todos os escritórios participantes, independentemente do regime 

tributário dos clientes, informaram realizar o processo junto aos mesmos. 

 Em relação a realização de visitas, 02 escritórios pontuaram que não realizam, 

entretanto, dentre aqueles que visitam os clientes, a periodicidade mensal e anual foram as 

mais recorrentes para o Simples Nacional, sendo pontuadas por 04 escritórios cada. Quanto ao 

Lucro Presumido e Lucro Real, totalizaram 08 realizam semestralmente e 08 mensalmente as 

visitas. 

 Acerca do tempo médio referente ao envio das documentações, percebe-se uma 

predominância entre 01 a 10 dias e 11 a 20 dias, independente do regime do cliente, sendo 

mais expressivo no primeiro intervalo, entretanto, somente os clientes do Simples Nacional e 

Lucro Presumido apresentaram ocorrências de envio entre 21 a 30 dias (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Tempo médio de envio da documentação 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Entre as documentações necessárias, o extrato bancário, o extrato de cartão de crédito 

e as operações financeiras apresentaram valores relevantes em todos os regimes em relação a 

dificuldade no envio, com maior destaque no Simples Nacional. Ademais, as notas fiscais 

apresentaram menor dificuldade entre os clientes pontuada apenas por 02 escritórios, em 

todos os regimes (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Documentação necessária, porém o cliente possui dificuldade em enviar 

          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Para os escritórios, dentre os principais motivos que comprometem o envio da 

documentação, o fato de o sócio realizar todas as atividades da empresa foi o mais pontuado 

em todos os regimes, em especial no Simples Nacional, sendo apontado por 10 dos 13 

escritórios. Ademais, em relação aos outros motivos pontuados, destacaram-se: “não 

entendem o porquê de tanta documentação” entre o Simples Nacional, “falta de compromisso” 

e “resistência” no Lucro Presumido e Lucro Real (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Principais motivos de não enviar a documentação 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 No que tange a solicitação das demonstrações contábeis, os escritórios participantes 

pontuaram que, majoritariamente seus clientes solicitam as mesmas, independentemente do 

regime tributário, sendo que, apenas 01 escritório afirmou que não ocorre a solicitação, tanto 

nos clientes do Simples Nacional, quanto no Lucro Presumido, e o mesmo não possuía 

clientes enquadrados no Lucro Real. 

 Ademais, ao questionar acerca do motivo de tal solicitação, foi pontuado que, para as 

empresas enquadradas no Simples Nacional e Lucro Presumido predominaram as finalidades 

de contratação de crédito bancário e licitação, enquanto para as empresas do Lucro Real 

houve um maior interesse nas demonstrações contábeis para fins de tomada de decisão, 

seguidas pelo intuito de contratação de crédito bancário (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Motivos pelos quais há a solicitação da demonstração 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Em relação ao cliente consultar o escritório em novas operações, a pesquisa apontou 

que, nos regimes Simples Nacional e Lucro Presumido não ocorrem, sendo mais significativo 

para o primeiro regime, uma vez que foi apontado por 09 dos 13 escritórios participantes, e no 

Lucro Real, dos 09 escritórios que possuem clientes no regime, 05 apontaram que são 

consultados, enquanto 04 divulgaram que a mesma não ocorre (Gráfico 5). 

Gráfico 5 – Cliente consulta o escritório em novas operações? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 A partir dos dados coletados, percebeu-se que a disponibilização de check-list e 

realizações de integração e/ou visitas, nas empresas atendidas pelos escritórios participantes 

contribuem para o envio das documentações em tempo hábil, possibilitando que as 

informações sejam tempestivas, como referenciado anteriormente.  

 Contudo, em especial no Simples Nacional, os escritórios reportaram que seus clientes 

apresentaram dificuldades no envio de algumas documentações, o que pode ser explicado 

pelo perfil da estrutura das empresas, as quais, o sócio acaba por ser responsável por todas as 

atividades, bem como pelo desconhecimento da importância e finalidade de tais 

documentações. Complementar a isto, Carvalho et al. (2009), em seu estudo realizado com 

profissionais da contabilidade em Sousa, PB, identificou que as dificuldades para a elaboração 

das informações contábeis estão relacionadas predominantemente com o pouco conhecimento 

dos gestores sobre o papel contabilidade, a falta de interesse e a ausência de documentações 

para a contabilização. 

 Em consonância com os estudos, Stroeher e Freitas (2008) elaboraram um trabalho 

com profissionais da área bem como com os empresários em Lajeado e Arroio do Meio, RS, a 

partir disso, observaram que os empresários desconhecem os serviços que o profissional 

contábil pode realizar, e tais profissionais pontuaram que possuem dificuldades devido à falta 

de conhecimento administrativo de seus clientes e os mesmos buscam informações apenas por 

necessidades fiscais, desta forma, fica evidente que tal comportamento não ocorre 

pontualmente na cidade de Bauru, fomentado pela distorção do papel do profissional contábil 

no país como prestador de serviços ao Fisco, em especial pelas empresas de pequeno porte, 

conforme citado anteriormente. 

  Além disso, a pesquisa realizada pelo Sebrae de 2019 sobre o perfil dos 

empreendedores no Brasil, 49% dos pesquisados foram motivados a empreender pelo 

conhecimento e experiência na área atuada e que 53% trabalhavam com carteira assinada 

antes de se tornar empreendedores, sendo assim, o know-how concentra-se apenas na 

atividade fim da empresa, desconsiderando todo o conhecimento de outras áreas para a gestão 

do negócio (SEBRAE, 2019). 
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 Observou-se também que, apesar dos clientes solicitarem as demonstrações contábeis 

aos escritórios, é nítido que tanto no Simples Nacional quanto no Lucro Presumido, sua 

finalidade está ligada às necessidades externas, como captação de crédito bancário ou 

processo de licitação, ou seja, percebeu-se que dentro deste grupo ainda há uma relutância em 

integrar a contabilidade como parte essencial do negócio e sua gestão, corroborada pelo baixo 

índice de consulta aos escritórios por parte de seus clientes em novas operações, o que 

sustenta a imagem do profissional contábil e da contabilidade como necessários somente para 

cumprir obrigações perante ao Fisco, uma vez que, as obrigações acessórias obrigatórias, para 

ambos, são simplificadas, ou seja, não há a obrigatoriedade do envio detalhado de sua 

contabilidade, conforme referenciado anteriormente. Em contrapartida, empresas enquadradas 

no Lucro Real possuem obrigações acessórias completas e detalhadas que permitem um 

acesso maior do Fisco à sua contabilidade, sendo assim, solicitam as demonstrações para a 

tomada de decisão, e concomitantemente a isso, consultam o escritório em novas operações, 

uma vez que, entendem que o profissional contábil  é a peça fundamental no fornecimento de 

informações hábeis para o processo, aliado a complexidade do regime tributário, contribuindo 

para tomadas de decisões mais assertivas da entidade, em um mercado competitivo 

(FONSECA et al., 2014). 

 Posto isto, Padoveze (2007 apud Carvalho et al., 2009, p. 10) elucidou que “se temos a 

Contabilidade, se temos a informação contábil, mas não a usamos no processo administrativo, 

no processo gerencial, então não existe gerenciamento contábil, não existe Contabilidade 

Gerencial”. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir disto, os objetivos da pesquisa foram atendidos, desta forma, possibilitou 

notar que existem dificuldades no levantamento dos documentos hábeis, dentre elas o fato do 

sócio realizar todas as atividades, o desconhecimento da importância das documentações e a 

resistência. Ademais, todos os regimes demonstraram suas limitações, entretanto, o Simples 

Nacional apresentou maiores dificuldades.  
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 No que tange às limitações do estudo, a baixa participação dos escritórios de 

contabilidade pode contribuir para dados subjetivos, além de, desestimular pesquisas 

científicas futuras, no ramo da Ciências Contábeis. 

 Portanto, é de suma importância pesquisas na área contábil, tanto com profissionais da 

categoria de outras regiões, quanto com a gerência das empresas, com o intuito de propor 

novas percepções sobre o tema.  
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ANEXO A: PARECER COMITÊ DE ÉTICA  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO 

CLIENTE AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EXTERNA. 


