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RESUMO  

A contabilidade é uma ciência milenar que atua nas empresas gerando informações 

financeiras para o controle da saúde financeira dessas instituições, com isso, o objetivo deste 

trabalho de conclusão de curso foi o de verificar a contribuição da contabilidade para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista que este nicho representa cerca 

de 90% das organizações empresariais do país, e também são as empresas que menos 

contratam assessoria contábil. A pesquisa desenvolveu-se apresentando inicialmente a 

evolução histórica da contabilidade no Brasil e no Mundo, bem como sua definição; em 

seguida observaram-se aspectos relevantes que envolvem as Micro e pequenas empresas, por 

fim, verificaram-se as contribuições da contabilidade para estas empresas. O estudo concluiu 

que é fundamental que estas empresas invistam em assessoria contábil, e valorizem 

profissional contábil, conscientizando-se da importância para a saúde financeira das empresas.  
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem como tema a contribuição da contabilidade para micro e pequenas empresas, 

tendo em vista que é essencial que tais empresas tenham acompanhamento efetivo para a 

saúde financeira de suas organizações.  

Com isso, surge o seguinte problema, que também motivou a pesquisa, a saber: de que forma 

a contabilidade pode auxiliar as micro e pequenas empresas para o seu sucesso organizacional? 

Como conscientizar estas instituições da importância da atividade contábil?  

Diante destes questionamentos o objetivo geral desta pesquisa é o de apresentar as 

contribuições efetivas da contabilidade para este nicho do mercado, e tem como objetivos 

específicos apresentar as principais características, bem como a evolução histórica da 



  

 

contabilidade; descrever aspectos importantes do enquadramento de micro e pequenas 

empresas; e por fim, verificar a eficácia do serviço contábil para estas instituições.  

Desta forma, a metodologia utilizada nesta pesquisa é a de revisão bibliográfica para a 

elaboração de um estudo descritivo fundamentado em artigos científicos, obras completas e 

demais produções científico-acadêmicas que se mostrem úteis e pertinentes a responder a 

pergunta de pesquisa. Portanto, a literatura será selecionada a partir de pesquisa realizada em 

plataformas de banco de dados, tais como Scielo, Google Acadêmico, entre outros, sendo que, 

aproximadamente 80% das referências utilizadas serão datadas a partir do ano 2000 e em 

língua portuguesa.  

Justifica-se a escolha deste tema pelo fato de que aproximadamente 95% das empresas do país 

estão enquadradas como micro e pequenas empresas, portanto representam empresas com 

potencial para novos enquadramentos, a organização financeira dessas instituições é 

fundamental para o sucesso organizacional, com isso, o trabalho da contabilidade torna-se 

imprescindível, uma vez que os bons resultados financeiros dependem de análise situacional 

constantemente.  

Desta forma, este estudo estrutura-se da seguinte forma: o primeiro capítulo irá abordar os 

principais aspectos da contabilidade, apresentando sua origem, definição e seu 

desenvolvimento no mundo e especialmente no Brasil, verificando fatos importantes da 

história em que foi fundamental a aplicação da contabilidade. 

O segundo capítulo, irá abordar aspectos peculiares das microempresas e empresas de 

pequeno porte, analisando características importantes de seu enquadramento, observando 

também o que difere estes dois nichos de empresa, bem como os comparativos entre elas.  

Por fim, o último capitulo ira verificar, como a contabilidade pode contribuir efetivamente 

para o desenvolvimento e sucesso organizacional das micro e pequenas empresas indicando 

como as informações contabilísticas podem auxiliar as instituições nas tomadas de decisões, 

baseando-se na saúde financeira de suas empresas. 

1. CONCEITO DE CONTABILIDADE  

Ferreira (2010, p.1) conceitua a palavra ‘contabilidade’ a seguir: 

A palavra contabilidade deriva do latim computare (contar, computar, 

calcular). Apesar disso, não se deve confundir contabilidade com 

matemática. O contabilista não precisa conhecer matemática com 



  

 

profundidade. Na maioria das vezes, bastam-lhe os conhecimentos 

matemáticos básicos necessários a qualquer profissional. Portanto, quem 

não gosta de matemática não precisa necessariamente detestar contabilidade. 

De acordo com Santos e Siqueira (2011), existem relatos de que os sumérios foram os 

primeiros a iniciarem a contabilidade por volta de 2.000 a.C. não havia uma moeda ainda 

naquela época, as transações econômicas ocorriam por meio da troca de mercadorias, então, 

fazia-se a contabilidade dos produtos com o intuito de promover uma troca justa entre os 

mercadores.  

Leonardo Fibonacci foi quem divulgou esta fase da contabilidade pela primeira vez no século 

XV, logo em seguida, mas neste mesmo século, o monge Luca Pacioli endossou a ideia, neste 

mesmo período, a escola inglesa Lockee Hume contestou o método sugerido colocando em 

dúvida quando a determinação da contabilidade como sendo considerada uma ciência ou não 

(SANTOS; SIQUEIRA, 2011).  

Com isso, a contabilidade passou a ser reconhecida como ciência apenas no século XIX: 

Porém a contabilidade só foi reconhecida como ciência no século XIX. Até 

ser reconhecida, se confundiu com registros patrimoniais de organizações 

mercantis e econômicas. Se observarmos, ainda hoje temos que a 

contabilidade se confunde em alguns aspectos entre ciência contábil e a 

escrituração dos fatos patrimoniais (SANTOS; SIQUEIRA, 2011, p.4). 

Para Cunha e Barbosa (2017). O período da revolução industrial tornou necessária a aplicação 

da contabilidade financeira, devido ao aumento das demandas de mercado e produto, 

aumentando significativamente as negociações, sendo imprescindível precificar o valor do 

processo de conversão de mão-de-obra para produção. Com isso, surgiu a contabilidade 

gerencial com o intuito de atender essas demandas no período pós-revolução industrial.  

Segundo Morais e Barreto Junior (2019) há uma diferença entre a contabilidade financeira e a 

contabilidade gerencial, pois, a contabilidade financeira está voltada para a amostragem dos 

relatórios de uma determinada empresa para os usuários externos, enquanto, de forma 

sintética; a contabilidade gerencial é considerada mais detalhada por ser analítica. 

Ferreira (2010, p.3) destaca que existem outros diversos ramos da contabilidade, assim expõe: 

Para efeitos didáticos, a Contabilidade normalmente é dividida em áreas ou 

ramos, o que tem por objetivos o aprimoramento das técnicas aplicadas a 



  

 

determinadas atividades ou pessoas e o estudo de aspectos específicos dessa 

ciência. As áreas da Contabilidade podem ser estudadas de forma autônoma. 

No entanto, não são matérias independentes, pois têm o mesmo objeto que a 

Contabilidade, ou seja, tratam do mesmo assunto: o patrimônio. Assim, a 

Contabilidade pode ser dividida em Contabilidade Geral, Contabilidade de 

Custos, Contabilidade Bancária, Contabilidade Pública, Contabilidade de 

Seguros, Análise das Demonstrações, Auditoria etc. 

A contabilidade gerencial passou por algumas mudanças no decorrer dos anos, em 1950 ela 

focava na determinação do custo, bem como no controle financeiro através dos orçamentos, 

em 1965, voltava-se para a análise de decisões e responsabilidade, já em 1985, estava 

preocupada com a análise e administração estratégica de custos para a diminuição dos gastos, 

desde 1995, ela foca na criação de valor (CUNHA; BARBOSA, 2017).  

1.1 Contabilidade no Brasil  

Santos e Siqueira (2011) descrevem que a contabilidade já existe no Brasil desde o seu 

descobrimento, devido às trocas de mercadorias entre os nativos e os portugueses, mas 

também com o controle e a exploração de escravos trazidos da África.  

Em 1530 foram criadas as primeiras alfandegas no Brasil, e por conta disso, Portugal criou os 

armazéns alfandegários em 1549 com o intuito de controlar as alfandegas, também se 

preocupou em proporcionar o ensino comercial e contábil para aqueles que trabalhariam 

diretamente nestes espaços comerciais (REIS; SILVA, 2007).  

Em 1679 instala-se a Casa dos Contos, conforme discorre o autor: 

Constata-se na história, que no dia 16 de julho de 1679, através da Carta 

Régia é criada a Casa dos Contos, órgão incumbido de processar e fiscalizar 

as receitas e despesas de Estado, ganhando autonomia somente no reinado 

de João I. Esse fato é respaldado pela a chegada da Família Real ao Brasil 

em 1808, proporcionando um desenvolvimento socioeconômico e cultural 

mais efetivo na colônia, devido a diversas ocorrências, tais como a abertura 

dos portos às nações amigas, a colônia passou a comercializar produtos de 

outros países, além de Portugal; a criação do Banco do Brasil, originando a 

emissão do papel moeda, mais devido ao déficit dos cofres públicos fechou 

no ano seguinte; a criação da Imprensa Régia, permitindo a atividade 



  

 

impressora, (somente o governo tinha permissão para imprimir), sendo 

publicado o primeiro jornal do Brasil e criação do Museu Nacional e da 

Biblioteca Real, atualmente Biblioteca Nacional (REIS:SILVA, 2007, p.1-2). 

Mas a profissão contábil foi regulamentada no país somente em 1770, por Dom José que era 

rei Portugal, a carta lei expedida por ele regulamentava a profissão pela primeira vez em todos 

os territórios de domínio português, em que se obrigava o registro de matrícula de todos os 

guarda-livros que estavam sob o controle da junta comercial (SANTOS; SIQUEIRA, 2011).  

Outro marco importante da contabilidade no Brasil ocorreu em 1915 com a fundação do 

Instituto Brasileiro de Contadores Fiscais: 

Após diversas mudanças, como a invenção da máquina de escrever que 

tornou eficientes as técnicas datilográficas. O presidente Rodrigo Alves 

declara de utilidade pública os diplomas da Academia de Comércio do Rio 

de Janeiro, da Escola Prática de Comércio de São Paulo, Instituto Comercial 

do Distrito Federal e da Academia de Comércio de Juiz de Fora. Em 1.915 é 

fundado o IBCF (Instituto Brasileiro de Contadores Fiscais), seguido da 

Associação dos Contadores Paulistas e Instituto Brasileiro de Contabilidade, 

no Rio de Janeiro (SANTOS; SIQUEIRA, 2011, p.4). 

As aulas de comércio no Brasil foram oficializadas em 1809, tendo José Antônio Lisboa 

como primeiro professor de contabilidade do Brasil. Silva e Martins (2007, p.111) descreve 

que em 1843 ocorreu a primeira tentativa em implantar o imposto de renda “através da Lei de 

Orçamento 317, de 21 de outubro estabeleceu-se o imposto progressivo sobre os vencimentos 

recebidos dos cofres públicos, título de contribuição extraordinária, que só vigorou nos anos 

de 1843 a 1845.”.  

Santos e Siqueira (2011, p.5) destacam também que “em 1.927, é fundado o Conselho 

Perpétuo uma amostra do que viria a ser o Conselho Federal e Estadual de Contabilidade, essa 

instituição obrigava que novos profissionais da contabilidade se matriculassem no Regime 

Geral de Contabilista do Brasil”. 

Nos dias atuais, criou-se um conselho de contabilidade para cada Estado e para o distrito 

federal, seriam órgãos responsáveis pelo registro dos profissionais, pela fiscalização e para 

reciclagem desses contadores por meio de capacitação, preparo e organização profissional 

(SANTOS; SIQUEIRA, 2011).  



  

 

1.2 Definição de Contabilidade  

De acordo com Iudícibus (1994, p.26) a contabilidade é responsável por: “[...] fornecer 

informação econômica relevante para que cada usuário possa tomar suas decisões e realizar 

seus julgamentos com segurança”.  

Segundo Ching (2003, p.4): “para poder trabalhar de maneira efetiva, as pessoas em uma 

organização precisam constantemente de informação a respeito do montante de recursos 

envolvidos e utilizados”. Com isso, a contabilidade torna-se o apoio ao gestor para a tomada 

de decisões, oferendo maior segurança às suas decisões.  

A contabilidade gerencial é a mais usual para empresas no Brasil, desta forma, o autor a 

define da seguinte forma: 

A contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como 

um enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis 

já conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de 

custos, na análise financeira, se balanços etc. colocados numa perspectiva 

diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de 

apresentação e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes 

das entidades em seu processo decisório (IUDÍCIBUS, 1986, p.15). 

Desta forma, o contador gerencial, “[...] deve ser elemento com formação bastante ampla, 

inclusive com conhecimento, senão das técnicas, pelo menos dos objetivos ou resultados que 

podem ser alcançados com métodos quantitativos”. Tendo em vista que o contador gerencial é 

aquele que transforma números em informações gerenciai (IUDÍCIBUS, 1986, p.17).  

Para Reis e Silva (2007) a contabilidade pode atuar em diversas áreas de atuação, tais como a 

do planejamento empresarial; área do ensino como professor, escritor, conferencista ou 

pesquisador; autônomo como consultor, empresário contábil, entre outros; e em órgão público. 

Complementando a ideia de Iudícibus, (1986) a respeito da contabilidade 

gerencial: 

Contabilidade Gerencial é o ramo da contabilidade que tem por objetivo 

fornecer instrumentos aos administradores de empresas que os auxiliem em 

suas funções gerenciais. 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 (CREPALDI, 2008, p.5). 



  

 

Portanto, o objetivo deste trabalho está voltado para a contabilidade nas micro em pequenas 

empresas, de fato é importante enfatizar as diversas áreas de atuação da contabilidade, em 

especial a contabilidade gerencial. O próximo capítulo irá abordar aspectos relevantes das 

micro e pequenas empresas, em relação a enquadramento e obrigações contábeis. 

2. ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

A legislação para empresas atualmente no Brasil oferece uma série de meios de formalização 

de negócios. De acordo com Fernandes, (2015), é fundamental compreender cada 

enquadramento, sabendo suas diferenças, com isso, o proprietário poderá gozar dos benefícios 

e entender os deveres outorgados pela legislação. Uma forma de facilitar a sua utilização as 

siglas existe para identificar cada porte de empresa, com isso, o objetivo deste trabalho é o de 

apresentar os aspectos específicos das MEs e das EPPs.  

O conceito de enquadramento empresarial é disposto a seguir: 

O enquadramento empresarial é um conjunto de regras que define o quanto 

cada empresa deverá pagar de tributos mediante a apuração do exercício. No 

Brasil, as empresas são organizadas conforme o tipo de sociedade que 

constitui o seu patrimônio inicial. Todavia, é preciso compreender que 

qualquer enquadramento vai retirar uma porcentagem do lucro para 

pagamento de impostos. No geral, primeiro é feito o balanço das despesas e 

receitas, os tributos são cobrados sobre o valor líquido, ou seja, apenas do 

lucro. Salvo do Simples Nacional que os impostos incidem sobre o 

faturamento bruto (JORNAL CONTABIL, 24/05/2019). 

É importante classificar a divisão de enquadramento, devido ao fato de que cada porte irá 

revelar comportamentos socioeconômicos específicos e significativos, estes enquadramentos 

ainda revelam problemas e finalidades compatíveis com o tamanho do capital, portanto as 

ações voltam-se para tais peculiaridades de forma que atendam de fato as necessidades que 

surgem no cotidiano empresarial. Os programas e ações desenvolvidas pelo governo para 

cada tipo de enquadramento auxiliam as empresas agrupando-as para melhor atender as 

exigências características do capital financeiro de cada uma (LEONE, 1991).  

Em 1922 foi sancionada a primeira Lei brasileira de benefício às pequenas empresas, a partir 

daí, houve a compreensão de elaborar uma lei com o intuito de distinguir e beneficiar as 



  

 

microempresas. Dessa forma, surge em 1984 a Lei 7.256, conhecida como a Lei do Estatuto 

da Microempresa. (TOIGO, 2003)  

Segundo Toigo (2003), os benefícios proporcionados por esta normatização foram: a isenção 

de tributos para os pequenos comerciantes, bem como a simplificação de tributos e registros 

para estas empresas, além de menor rigor em relação aos pagamentos previdenciários e 

trabalhistas para com os empregados. As empresas também passaram a receber um apoio 

importante que foi a liberação facilitada de crédito com apoio técnico e gerencial. 

Campos, Neves e Costa (2020), destacam que na Constituição Federal de 1998, se estabelece 

o tratamento diferenciado em relação a ME e EPP, conforme explana: 

... no art. 170, inciso IX, o tratamento diferenciado às ME/EPP como 

princípio geral da atividade econômica do Estado Brasileiro. O art. 179 da 

Carta Magna, no que lhe concerne, instituiu uma série de incentivos visando 

à simplificação ou à redução das obrigações administrativas, dos encargos 

tributários e previdenciários e a concessão de benefícios creditícios através 

de um tratamento jurídico especial a essas empresas por parte do Poder 

Público (CAMPOS; NEVES; COSTA, 2020, p. 63). 

Desta forma, os tópicos a seguir propõe apresentar aspectos específicos e relevantes desses 

enquadramentos empresarial, a saber, as microempresas e as empresas de pequeno porte. 

2.1 Aspectos das ME.  

De acordo com Lacorte (2010), não há uma definição exata no Brasil a respeito das micro e 

pequenas empresas No Brasil, mas, o BNDES e o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, 

definem as microempresas de acordo com a sua receita bruta, isto é, segundo o BNDES, uma 

microempresa é aquela em que o faturamento anual seja de até R$900 mil, enquanto, para o 

estatuto, estas empresas representam aquelas que têm faturamento de até R$244 mil. Por 

outro lado, o SEBRAE, a classificação é feita com base no número de funcionários, não 

fazendo diferenciação da forma quantitativa com as pequenas empresas.  

Mas, o Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, promulgada pelo 

Governo federal através da LC nº123/2006 define a diferenciação entre as microempresas e 

empresas de pequeno porte pelo faturamento bruto anual, ficando estabelecido que as 

microempresas sejam aquelas com faturamento bruto anual igual ou inferior à R$360.000,00, 



  

 

as empresas de pequeno porte devem faturar entre R$360.000,00 e 4.800.000,00 anualmente 

(CAMPOS; NEVES; COSTA, 2020).  

Damasceno (2013) destaca o tratamento tributário diferenciado para as MEs e EPPs, com a 

unificação dos tributos através do SIMPLES nacional, simplificando as obrigações e 

diminuindo os valores, também há uma facilidade aplicada a estas empresas com relação à 

burocracia trabalhista, com dispensa de algumas obrigações tais como fixação do quadro de 

trabalho nas dependências da empresa; anotações de férias nos livros de registro; emprego e 

matricula de aprendizes nos cursos dos serviços nacionais de aprendizagem. Além desses, há 

benefícios em relação a previdência, compras governamentais entre outros.  

2.2 Aspectos das EPP  

Em relação ao enquadramento das EPPs, segue o seu conceito: 

As empresas que tenham faturamento anual no limite de R$3,6 milhões 

podem ser registradas como Empresas de Pequeno Porte, cuja sigla comum 

é EPP. A formalização e o enquadramento tributário seguem as mesmas 

indicações da Microempresa. Sua legislação é a Lei Complementar nº 

139/2011, a mesma do ME. Cada uma destas siglas confere a sua empresa 

um tratamento perante o fisco e a legislação, para se ter um exemplo, as 

empresas ME e EPP são dispensadas da contratação de Jovem Aprendiz e 

podem ser beneficiadas em licitações públicas. Portanto, na hora de realizar 

o melhor enquadramento da empresa e garantir o seu investimento é 

importante contar com ajuda especializada de um Contador. (FERNANDES, 

2015, p.1) 

Apesar de haverem mais semelhanças, as empresas de Pequeno Porte, difere em relação à 

questão tributária que varia de R$360 mil a R$3,6 milhões, e em relação ao número de 

funcionários contratados, considerando que os valores quantitativos divergem de acordo com 

o seguimento, seguindo o exemplo de que uma EPP de comércio ou serviços pode ter de 10 a 

49 funcionários, já, uma indústria pode ter de 20 a 99 funcionários. (SAMPAIO, 2004).  

2.3 Comparativo entre ME e EPP.  

Com isso, é importante salientar que os enquadramentos ME e EPP apresentam mais 

semelhanças em relação a gerência tributária e mais diferença em relação ao faturamento e 

composição de funcionários. Com relação às semelhanças, A Lei Geral da Micro e Pequena 



  

 

Empresa define que estas empresas pagam o SIMPLES nacional que é a unificação de 

arrecadação e impostos, conforme explana o autor: 

O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de 

impostos e contribuições devidos pelas ME e EPP criado pela Lei 

Complementar nº123/2006 (LC123/2006), e vigente a partir de 1º de julho 

de 2007. Esse regime unifica a legislação tributária às ME e EPP nos 

diversos âmbitos do governo, de modo que os regimes especiais de 

tributação próprios de cada ente federativo cessaram a partir da entrada em 

vigor da LC 123/2006. (ROMERO, 2011, p.5). 

Romero (2011) destaca que o benefício do SIMPLES nacional para estas empresas está na 

facilidade de cálculo e adimplência das empresas junto à Receita Federal, tendo em vista que 

este Imposto simplificado engloba ISS e ICMS, Imposto Estadual e Municipal.  

Para finalizar, vale destacar o artigo 3º da LC nº 123/2006 e suas definições e considerações a 

respeito das MEs e EPPs, referindo-se ao artigo 966 da Lei 10.406/2002, cujo registro ocorre 

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).” § 4º. Não se inclui no 

regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para 

nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  

I - De cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

II - Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 

jurídica com sede no exterior;  

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário 

ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado 

nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  



  

 

IV - Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do 

capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 

deste artigo;  

V - Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o 

limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

VI - Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;  

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, 

financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 

distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 

previdência complementar;  

IX - Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) 

anos-calendário anteriores;  

X - Constituída sob a forma de sociedade por ações. (BRASIL, 2006). 

Depois de apresentar os principais aspectos, bem como as semelhanças e diferenciações entre 

as microempresas e as empresas de pequeno porte, o próximo capítulo irá abordar sobre as 

contribuições da contabilidade para estas empresas. 

3. AS CONTRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE PARA ESTE NICHO DE 

EMPRESAS  

Para Gouveia (2014) é fundamental que toda empresa se atentem para três questões a serem 

estudadas antes de qualquer tomada de decisão, são elas: qual é o problema? Quais são as 

alternativas? E qual é a melhor alternativa, e a contabilidade é a área dentro das empresas 

capaz de fornecer os dados e informações que poderão ser úteis para a escolha da melhor 

tomada de decisões. A seguir, o autor expõe sobre como a informação contabilística pode 

influenciar nas decisões das empresas: 



  

 

A informação contabilística tem influência em muitas decisões, mas pouco 

se sabe sobre em que aspetos do processo de tomada de decisão é que a 

influência é exercida. Num estudo sobre relações entre a contabilidade e 

processo de tomada de decisão, Culpepper (1970) afirma que a política 

contabilística adotada (e.g.: Custo Histórico ou Justo Valor) influencia 

significativamente o output da decisão, pois, os métodos contabilísticos 

proporcionam a estrutura para o ambiente do decisor, meios para expressar 

objetivos e avaliar o alcance desses mesmos objetivos (GOUVEIA, 2014, 

p.18). 

Desta forma, compreende-se que as informações contabilísticas são fundamentais no 

cotidiano das empresas, com isso, é essencial que o profissional que irá gerar tais informações 

contabilísticas coopere efetivamente com os demais que utilizarão essas informações para o 

processo de desenvolvimento da empresa. O trabalho contabilístico impacta positivamente na 

confiabilidade da empresa em relação à sua própria contabilidade, bem como, proporciona 

que haja menor risco na tomada de decisão (HENRIQUE, 2008).  

Segundo Santos e Siqueira (2011) atualmente, existem inúmeras ferramentas contábeis com 

função de calcular os demonstrativos financeiros oferecendo relatórios que podem ser diários, 

mensais, trimestrais e/ou anuais, tais tecnologias auxiliam os contadores que antes eram mais 

exigidos por terem que fazer estes cálculos de forma manual, portanto, tais ferramentas 

facilitam o cotidiano financeiro das empresas e a chegadas das informações de forma mais 

rápida do que anteriormente.  

Em relação ao contador, os autores destacam a seguir que este é o intermediador na 

organização: 

...os contadores possuem uma visão privilegiada de uma empresa, pois, por 

meio de suas responsabilidades em uma organização, dentre elas o 

acompanhamento, execução e controle financeiro e operacional, o contador 

consegue ter uma visão tanto interna quanto externa da empresa, e a partir 

deste ponto ter uma melhor percepção de como orientar o empresário em 

uma decisão. [...], a contabilidade pode fornecer instrumentos aos 

administradores de empresas para auxiliá-los em suas funções gerenciais, 

favorecendo a utilização dos recursos econômicos e o adequado controle 



  

 

dos recursos da entidade. [...], para que ocorra essa intermediação entre 

contador e empresário a respeito de aconselhamentos, é crucial que o 

próprio contador potencialize seus conhecimentos e que seja conhecedor do 

assunto. Além disso, é necessário que o profissional de contabilidade 

compreenda a sua função como intermediador, que, por meio de suas ações, 

pode e deve entusiasmar os empresários com quem trabalham para uma 

melhor gestão empresarial (CARDOSO; BERNARDO; MOREIRA, 2019, 

p.82). 

O que difere as micro e pequenas empresas em relação às demais é a tributação, uma vez que 

estas pagam taxas mais reduzidas e impostos simplificados, fato este que facilita a produção 

dessas empresas que passam a produzir mais sem burlar a legislação (SANTOS; SIQUEIRA, 

2011).  

Mas, de acordo com Cunha e Barbosa (2017, p.9), o trabalho contábil não é valorizado pelas 

microempresas, uma parte expressiva destas “veem a contabilidade apenas como a obrigação 

de cumprir com as burocracias impostas em lei, cumprindo apenas com as atribuições fiscais”, 

portanto, não há a compreensão de que a contabilidade gerencial dá o devido suporte 

financeiro para que os empresários atinjam suas metas de negócios recebendo informações 

favoráveis ao seu planejamento.  

As ferramentas tecnológicas são responsáveis pela não contratação de profissionais contábeis 

nas micro e pequenas empresas, mas também representa um dos fatores de insucesso das 

mesmas, isso ocorre pelo fato de que não existe um profissional com aptidão para trabalhar 

com sistemas contábeis, a falta dos relatórios financeiros ou a apresentação incompleta das 

informações faz com que o administrador tome decisões erradas (CUNHA; BARBOSA, 

2017).  

Por isso, a contabilidade é importante para as microempresas, conforme explana o autor: 

A contabilidade surge para que as pequenas empresas não tenham que 

encerrar suas atividades dando suporte para que a mesma tenha sucesso em 

suas operações, isso se dá pelo que o autor descreve acima, ou seja, devido a 

informações importantes que vão auxiliar nas decisões que precisam ser 

tomadas para alcançar com êxito seus objetivos (CUNHA; BARBOSA, 

2017, p.9). 



  

 

Segundo Henrique (2008) a não utilização da contabilidade nestas empresas é o que 

configuram a sua falência, pois a ciência contábil é a principal ferramenta de administração do 

negócio e deve ser reconhecida como tal, mas, infelizmente, estas empresas alegam a escassez 

de recursos financeiros para não contratarem uma assessoria contábil.  

O fato é que a contabilidade é uma área administrativa e financeira de apoio às microempresas, 

dela sai a fonte de informações precisas e uteis para se conhecer facilmente os fatos que 

possam provocar alterações quantitativas e qualitativas, portanto, ela é como uma bússola a 

procura das soluções para os objetivos estabelecidos pela empresa, ou seja, os parâmetros 

aplicados pela contabilidade são indispensáveis para a tomada de decisões desses empresários 

(HENRIQUE, 2008).  

Sabe-se que para que as microempresas obtenham sucesso é fundamental reconhecer a 

importância da contabilidade na sua administração, no entanto, também é importante que os 

profissionais tenham a consciência de que são essenciais para a organização financeira das 

empresas, estes não são apenas responsáveis pelos pagamentos de taxas e tributos, mas são 

responsáveis pelo não fechamento destas empresas contribuindo com apoio administrativo 

para a saúde financeira das mesmas (MORAIS; BARRETO-JUNIOR, 2019).  

Ainda sobre estes profissionais, o autor explana: 

...a classe contábil possui o poder de influência e motivação sobre os 

empresários brasileiros, assumindo, dessa forma, relativa importância e 

responsabilidade no desenvolvimento deles, porém, [...], os profissionais da 

contabilidade ainda se encontram parcialmente preparados para apoiar os 

empreendedores brasileiros, sendo necessário maior conscientização e 

empenho por parte desses profissionais no auxílio à sustentabilidade e 

sobrevivência das empresas (CARDOSO; BERNARDO; MOREIRA, 2019, 

p.83). 

Cunha e Barbosa (2017) salientam que o planejamento financeiro tem os registros contábeis 

como base a fim de trazerem informações gerais essenciais para a melhor tomada de decisão 

das empresas. Os insumos básicos preparados pela contabilidade são a demonstração de 

resultado e o balanço patrimonial, conforme explana o autor: 

Para se ter uma ideia da importância da análise a partir dos índices 

financeiros, basta mencionar a quem tal análise interessa. Primeira e 



  

 

obviamente interessa ao administrador, na medida em que fornece os 

instrumentos necessários para verificar o funcionamento da empresa, 

aplicando-se, quando necessário, medidas corretivas para sanar eventuais 

problemas detectados. Interessa ainda aos credores da empresa, preocupados 

com a capacidade da mesma em honrar obrigações nas datas de vencimento. 

Por último, é de interesse de todos aqueles que investem na empresa, 

preocupados em identificar o grau de risco desses seus investimentos 

(CHER 1991, p.48). 

O tipo de contabilidade aplicada a ME é menos burocrática, uma vez que não obriga a 

elaboração de tantos relatórios e balanços que tenham o intuito de comprovar lançamentos, 

apenas os livros fiscais, que podem ser exigidos também o livro Diário e Razão para alguns 

casos. (SANTOS; SIQUEIRA, 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se por meio deste estudo que a contabilidade contribui para o sucesso de micro e 

pequenas empresas, a contabilidade é uma ciência milenar, já utilizada desde os primórdios 

através da troca de mercadorias a 2000 a.C. da regulamentação em meados do século XV, 

quando também começou a ser praticado e desenvolveu-se no território brasileiro, 

inicialmente pela troca de mercadorias, depois pelas cartas magnas de Portugal 

institucionalizando a contabilidade.  

A contabilidade se define como sendo a ciência que trabalha para o levantamento de 

informações financeiras de uma organização, também é responsável pelo calculo de taxas e 

tributos com o intuito de que esta organização não seja lesada financeiramente por não 

compreender os processos que envolvem as obrigações tributárias.  

No Brasil, institucionalmente estabeleceu-se o enquadramento de empresas dividindo-as por 

grupos de acordo com a quantidade de funcionários e de arrecadação anual, sendo que para 

cada grupo há um tipo de tributação específica, bem como deveres e direitos específicos, as 

MEs e as EPPs, apesar de serem diferentes em referência a quantidade de funcionários e de 

arrecadação, assemelham-se em relação ao tipo de tributação, cambas enquadram-se no 

SIMPLES nacional.  

Para que uma empresa seja bem-sucedida financeiramente, ela precisa entender quais os 

possíveis problemas financeiros, quais as alternativas e, finalmente, qual é a melhor 



  

 

alternativa para solucionar estes problemas, a contabilidade contribui para que tais 

informações cheguem às mãos do empreendedor com clareza e objetividade.  

O profissional contábil é capacitado para realizar os cálculos, apresentar relatórios financeiros 

e a projeção para um mês, ou para anos, ele tem consigo atualmente, o auxilio de ferramentas 

tecnológicas que contribuem para que estes resultados cheguem mais rapidamente às mãos do 

gestor, tornando o processo de tomada de decisão mais positivo, com objetivos alcançados 

também com maior agilidade.  

Contudo, há a necessidade de que este nicho de empresas tenha a consciência da importância 

da contabilidade para suas organizações, o fato de sentirem-se pequenas, ou não considerarem 

ter recurso suficiente para contratar uma assessoria contábil faz com que estes tomem 

decisões precipitadas ou até mesmo errôneas, a valorização do profissional contábil é 

fundamental.  

Por outro lado, estes profissionais também devem reconhecer seu valor, sua importância para 

a saúde financeira das empresas, pois ele é o intermediador das informações para o sucesso 

organizacional, portanto, ele não é apenas um catalizador de informações. 
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