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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar a respeito de empresas familiares de 

pequeno e médio porte, bem como origem, suas características, vantagens e desvantagens, a 

legislação aplicável, o processo de formação, a gestão contábil aplicada abordando o plano e a 

demonstração de contas usadas contabilmente para estas sociedades empresaria, explicando 

como funciona a gestão financeira e como o contador pode e deve influenciar nessa 

organização.  

A empresa familiar é constituída por um individuo e sua administração é passada para 

membros da família deste. Essas empresas são de grande importância na economia, sociedade 

e na política mundial por representarem grande parte das sociedades empresaria do mundo.   

A sociedade empresaria de cunho familiar veem enfrentando sérias dificuldades, 

muitas vezes por não perceber as novas perspectivas de mercado elas acabam perdendo o seu 

espaço. As empresas familiares tem necessidade de se adaptarem às constantes mudanças de 

mercado para competir com as outras empresas. A empresa familiar além de uma boa relação 

entre os membros da família precisa estabelecer uma boa relação com seus funcionários.  

Devido ao crescimento e mudança, para que essas pequenas e médias empresas 

familiares consigam competir no mercado é preciso oferecer informações financeiras e 

econômicas corretas, transparentes e verdadeiras que estejam de acordo com a suas 

necessidades, para junto com o profissional contábil leve o gestor a tomar decisões para 

atingir seus objetivos e trazer um melhor resultado patrimonial para sociedade empresaria. 

A contabilidade da sociedade empresaria familiar é fundamental para avaliar o aspecto 

financeiro, através de seus instrumentos como demonstrações contábeis e suas analises. Tais 

informações são primordiais para a tomada de decisão, sendo através delas que a organização 

irá analisar as opções mais viáveis de investimento e planejamento estratégico.  

Este trabalho foi elaborado utilizando como base informações levantadas por meio de 

pesquisa bibliográfica, análise textual do material já publicado, livros e a entrevista na 

empresa familiar, sendo essa a Central de Informática LTDA, contém uma síntese da relação 

das matérias contábeis estudadas no 4º período com o aprendizado das empresas familiar e 

uma pesquisa de campo em uma empresa familiar de pequeno porte.  
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2. EMPRESA FAMILIAR 

 

As empresas familiares estão mescladas a todas as empresas do mundo, porém nós não 

as identificamos com facilidade, pois para isso é necessário conhecer a história de todas as 

empresas que estão ao nosso redor.  

A empresa familiar é aquela que surgi de uma ideia e é desenvolvida por um parente 

empreendedor. Podemos, a partir disso, definir uma empresa familiar como aquela que um ou 

mais membros da família exercem o controle administrativo da organização por possuir 

parcela expressiva da propriedade do capital investido e  que colocou a ideia em ação abrindo 

a empresa. Empresa familiar é toda organização que, originada na família, tem o controle 

acionário detido por esta, podendo os seus membros participar ou não da gestão independente 

de qual geração deles se encontre no poder, desde que a sucessão do controle acionário 

aconteça para um ou mais membros da mesma família. (MARCELO, 2009, pg 29) 

Segundo João Bosco Lodi em sua obra A Empresa Familiar (1998, pg. 6) “A empresa 

familiar é aquela em que a consideração da sucessão da diretoria está ligada ao fator 

hereditário e onde os valores institucionais da firma identificam-se com um sobrenome de 

família ou com a figura do fundador.”. A empresa familiar tem por característica principal 

estar ligada a uma família por no mínimo duas gerações, e, quando essa ligação resulta em 

uma influência recíproca na política geral da organização, nos interesses e objetivos da 

família. 

Considera-se uma empresa familiar quando em uma organização ou grupo de 

empresas possui um ou mais fundamentos que podem ser identificados como: controle 

acionário a uma família e / ou a seus herdeiros; os laços familiares determinam a sucessão do 

poder; parentes se encontram em posição estratégicas, como na diretoria ou no conselho 

administrativo; as crenças ou valores da organização se identificam com os da família; os atos 

da família repercutem na empresa, não importando se nela atuam; ausência de liberdade total 

ou parcial de vender sua participação, quotas acumuladas ou herdadas na empresa. 

(RIBEIRO, 2013, pg. 16) 

Podemos dizer que uma empresa familiar é uma empresa que tem o envolvimento de 

membros da mesma família no funcionamento da empresa, como por exemplo, um 

estabelecimento comercial, onde o pai gerencia a loja, a mãe cuida do caixa, e os filhos fazem 

o atendimento. Normalmente a empresa começa como empresa de pequeno porte, mas 

conforme cresce incorpora-se novos membros da família como irmãos ou primos, criando um 

desejo comum de vencer e prosperar, pode se tornar uma empresa de médio porte.  
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Normalmente uma empresa familiar é uma empresa de pequeno ou médio porte 

(PME), são empresas com caraterísticas distintivas, tendo uma dimensão com determinados 

limites de empregados e financeiros fixados. Segundo o serviço brasileiro de apoio as micro e 

pequenas empresas (SEBRAE) classificam as empresas conforme o número de empregados, 

no caso de indústria é pequena empresa se tiver de 20 a 99 empregados ou média empresa se 

tiver de 100 a 499 empregados. Já no caso de comercio e serviço é pequena empresa se tiver 

de 10 a 49 empregados ou média empresa se tiver de 50 a 99 empregados. 

Empresa de pequeno porte segundo o Artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 

123/06 é a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada ou o empresário que tenha um faturamento em cada ano calendário 

a receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00. Pode optar 

pelo recolhimento de tributos de forma simplificada (Simples Nacional).  

A empresa familiar de pequeno ou médio porte é conhecida como aquela onde existe 

um único nível de hierarquia, sendo todas as suas atividades controladas e dirigidas pelo 

próprio empreendedor e futuramente por seu sucessor. A origem de capital provém, 

geralmente, da economia familiar. Devido aos fatores e características da empresa familiar 

começam as dificuldades destas, nas quais tem seu poder centralizado, com falta de 

reinvestimentos dos lucros por fazer parte de uma empresa onde o lucro e revestido muitas 

vezes na economia da família não na empresa, na falta de qualificação profissional por maior 

parte dos funcionários serem da família e às vezes sem estudo, algumas vezes privilégios de 

familiares, e etc. Porém a maior dificuldade quando se trata de empresa família, 

primeiramente esta em analisar se todos da família têm os mesmos desejos e objetivos, e se 

estão dispostos a dar prioridade para a empresa, que deve crescer em total sincronia, sem 

causar conflitos. Numa empresa familiar, não se deve deixar de lado o profissionalismo, 

mesmo sendo membros da mesma família. Não é certo para a empresa deixar envolver o lado 

profissional e familiar, devem-se ter todas as regulamentações, subordinações e comunicações 

de uma empresa normal. (BERNHOEFT, 1989, pg. 19- 22) 

 

2.1 Origem 

 

Segundo Amaral e outros (1999) a empresa familiar está na origem da formação 

econômica brasileira, pois as capitanias hereditárias foram o primeiro tipo de empreendimento 

privado brasileiro. Apesar de marcado pelo sentimentalismo e paternalismo, esse modelo de 

organização empresarial foi o responsável pelo crescimento brasileiro como país 
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agroexportador e pela geração dos excedentes de capital que deram início à industrialização 

brasileira.  

A imigração europeia, na segunda metade do século passado e no início do século atual, 

embora tenham aportado novas técnicas e novas ideias gerenciais, não alterou a característica 

básica da empresa familiar brasileira: um negócio que passa por sucessão, como maior ou 

menor grau de resultado na razão direta em que os herdeiros tenham sido preparados ou não 

para cuidar da sociedade empresaria familiar. 

Com a chegada das empresas multinacionais, da bolsa de valores no país, com a abertura 

do mercado e a globalização, a empresa familiar tradicional encontrou-se diante de uma 

encruzilhada: modernizar e profissionalizar para competir e sobreviver ou ser absorvida por 

grupos estrangeiros.  Segundo Ives Gandra da Silva Martins, em sua obra Empresas 

Familiares Brasileiras: perfil e perspectivas, assim se manifestaram sobre a origem das 

empresas familiares:  

 

Não por coincidência, essas duas capitanias, que a meu ver foram as primeiras 
empresas familiares do país, basearam a sua atividade no plantio de cana e produção 
de açúcar. Este era um produto com alta demanda na Europa e sua produção trazia 
bons lucros. (1999, p. 18)  
 

Martins, enfatizou:  

 

Nesses primeiros empreendimentos familiares prevalecia a primogenitura, 
preservando a unidade da propriedade. Mais tarde as famílias passariam a adotar o 
sistema mais afetivo, sentimentalista, de dividir a herança igualmente entre todos os 
filhos, o que viria a gerar o desmembramento das propriedades ou do controle 
acionário das empresas, facilitando a fragmentação, decadência e morte da grande 
maioria das empresas familiares. (1999, p. 19) 
 

A empresa familiar encontra o seu nascedouro nos princípios do empreendedorismo, 

que segundo CUNHA (1992, p.293), tem origem na palavra empreender, a qual tem origem 

por volta do século XV e significado de tentar, “empresa laboriosa e difícil”, ou ainda, “por 

em execução”. 

Segundo Oliveira (2010, p.3), o inicio das empresas familiares, esta ligado aos 

fundadores que pertenciam a uma ou mais família e apresentava forte interação e até 

inconveniente superposição entre as políticas, os valores empresariais e os valores familiares. 

O autor ressalta que em termos de origem, pode-se considerar que um empreendedor o que é 

audacioso, detentor de certo nível de tecnologia e possui visão de negocio, inicia seu próprio 

empreendimento, geralmente com auxilio da família. De acordo com Bernhoeft e Castanheira 
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(1995, p. 28), no Brasil as empresas familiares são ainda fortemente influenciadas pelos traços 

da cultura da origem do grupo familiar. 

 

2.2 Características  

 

Na maioria das empresas familiares, é notável que a percepção de espaço e cargos se 

confunde, pois há uma transferência de estrutura hierarquia familiar para a organização, onde 

o pai assume tanto o papel de chefe da família, quanto o do responsável pela empresa 

(PALOMO, 2002, p. 37). 

A empresa familiar tem como característica básica a sucessão do poder de chefia segue 

uma linha hereditária a partir de uma ou mais famílias. Uma empresa é considerada familiar, 

quando está ligado a pelo menos duas gerações e quando essa ligação resulta no processo 

decisório da empresa. Donnelly (1984, p.37), cita algumas características deste tipo de 

empresa: 

Forte valorização da confiança mutua independente de vínculos familiares 
(exemplos são os “velhos de casa” ou ainda “os que começaram com o velho”); 
Laços afetivos extremamente fortes influenciando os comportamentos, 
relacionamentos e decisões da organização; Valorização da antiguidade como 
um atributo que supera a exigência de eficácia ou competência. Exigência de 
dedicação “vestir a camisa”, caracterizada por atitudes tais como não ter horário 
para sair, levar trabalho para casa, dispor dos fins-de-semana para convivência 
com pessoas do trabalho etc. Postura de austeridade, seja na forma de vestir, seja 
na administração dos gastos. Expectativa de alta fidelidade, manifestada através 
de comportamentos como não ter outras atividades profissionais não 
relacionadas com a vida da empresa. Dificuldades na separação entre o que é 
emocional e racional, tendendo mais para o emocional. Jogos de poder, onde 
muitas vezes, mas vale a habilidade política do que a capacidade administrativa. 

 

2.2.1 Vantagens 

 

 Ao escolher ter uma empresa familiar o empreendedor terá grande chance de sucesso, 

pois 70% das empresas de todo o mundo pertencem às famílias, e este percentual pode 

aumentar nas duas próximas gerações. Algumas vantagens por optar por empresa familiar, 

citada por OLIVEIRA (2010, p.7) são: 

a) As empresas familiares se dão melhor que os demais tipos de empresas em 

aspectos de qualidade, pois o nome família é associado aos produtos e serviços 

ofertados no mercado; 
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b) As empresas familiares conseguem trabalhar com um horizonte de investimentos 

mais amplo, pois as estas conseguem, em sua maioria, suportar os 

desaquecimentos da economia. 

Segundo PALOMO (2002, p.38) a participação dos integrantes da família na 

organização, possibilita que esses possam tornar produtivos e autossuficientes 

financeiramente em ralação ao pai e a tradição das empresas familiares possibilita uma 

imagem de confiabilidade e solidez no mercado. 

Uma administração familiar possibilita o compromisso de todos os integrantes da 

organização, incluindo os que não são da família, e também a continuidade de programas, 

como os de qualidade.  

 

2.2.2 Desvantagens 

 

 Segundo OLIVEIRA (2010, p.7) 70% das empresas familiares encerram suas 

atividades com a morte do fundador e que o ciclo médio de vida dessas empresas é de 24 

anos, e que das 30% que sobrevivem ate a segunda geração, a minoria vão ate a terceira 

geração. O autor cita alguns das principais causas de morte dessas empresas: 

a) Concentração em um ramo de serviço ou produto, do qual não conseguem sair 

quando o ciclo de vida deste entra em declínio; 

b) Falta de planejamento estratégico estruturado; e  

c) Brigas de sucessão. 

Existem estudos do Family Business Network (FBN), que comprovam que o momento 

mais delicado dessas empresas é a transição para a terceira e quarta geração de herdeiros, pois 

os sucessores desta geração não vivenciaram a criação da empresa de perto e podem ter 

perspectivas e expectativas diferenciadas, podendo tirar o rumo do direcionamento básico de 

atuação da empresa familiar. 

De acordo com PALOMO (2002, p. 37) um conflito bastante presente nessas 

organizações, é que como o pai é geralmente o chefe da empresa e o vice-presidente é o filho 

as relações neste ambiente se confunde com o ambiente familiar. Outro conflito bastante 

encontrado é a briga entre irmãos, onde se encontra constante rivalidade, em termos de 

herança e descendência.  

Um dos principais problemas atribuídos à empresa familiar é o nepotismo, em que os 

parentes, têm um emprego seguro na empresa. Com isso as empresas são mal vistas, pois 

acreditam que a empresa tem uma administração não profissional. 
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3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Para a Empresas Familiar não existe uma legislação específica exclusiva, aplica-se a 

legislação prevista na Lei nº 10.406 de 2002, que a partir do artigo 981 dispõe sobre as 

Sociedades. 

Uma empresa familiar pode ser desde micro e pequena empresa a até uma 

multinacional, o que deve ser bem analisado é qual a personalidade jurídica mais adequada 

para o negócio. Elas podem ser:  

SOCIEDADE SIMPLES COMUM - que se destina às atividades não empresariais, 

que tem natureza societária única então será sempre uma sociedade simples. 

SOCIEDADE EM NOME COLETIVO - o nome da sociedade será composto a partir 

do nome civil de um ou mais sócios, no todo ou em partes, se tiver o nome de todos coloca-se 

no final da razão social a nomenclatura e companhia ou sua abreviação (e Cia. ou & Cia.) 

SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES – que possui dois tipos de sócios: os que 

respondem ilimitadamente e os que não respondem ilimitadamente. 

 

“Sociedade em comandita simples: composta por duas classes de sócios: (1) sócios 
comanditários: são meramente investidores, não administrando a sociedade; têm 
responsabilidade limitada, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações 
sociais; (2) sócios comanditados: administram a sociedade; têm responsabilidade 
subsidiária pelas obrigações sociais não satisfeitas pela sociedade”. 

 

SOCIEDADE LIMITADA - é a sociedade mais popular e com vantagens dentre todas 

é a mais escolhida pelos proprietários. A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de 

suas cotas, porém todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Se 

todo o capital estiver integralizado, os sócios não mais serão responsáveis pelas obrigações 

sociais, salvo nos casos admissíveis de desconsideração da personalidade jurídica.  

As empresas familiares podem optar pela tributação por lucro presumido 

 

“A opção pelo lucro presumido subordina-se ao volume de receita bruta auferida 
pela pessoa jurídica e à inexistência de outros impedimentos legalmente previstos, 
como, por exemplo, relativos à atividade exercida (artigo 14 da Lei nº 9.718/1998, 
com a redação dada pelo artigo 46 da Lei nº 10.637/2002)”. 

 

  Outra opção é o lucro real, como mostra o Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do 

período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou 

autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º.). 
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3.1 Processo de Formalização 

 

Segundo o SEBRAE no Boletim do Empreendedor, o processo de formalização se dá 

como o de todas as empresas, são nove passos desde a escolha do nome a impressão dos 

documentos fiscais são eles: 

1) Situação Fiscal – na Secretaria da Fazenda será realizada uma pesquisa da situação 

fiscal dos sócios, que devem estar munidos de documentos como RG e CPF, onde se houver 

alguma pendência o processo não pode ser continuado. 

2) Consulta Prévia para emissão do Alvará de Funcionamento – Alvará é emitido 

pela Prefeitura quando não houver nenhum impedimento para o funcionamento no local. 

3) Nome Empresarial – deve ser realizado uma pesquisa para saber se o nome escolhido 

está liberado, pois não pode haver duas empresas com o mesmo nome de registro. 

4) Natureza jurídica e Ato Constitutivo – onde se escolhe a natureza mais adequada 

para o seu negócio, dentre elas a mais comum é a Sociedade Limitada. Elaborar o Ato 

Constitutivo: documento onde são definidos como a empresa vai operar e a atividade 

econômica que será explorada. As escolhas mais comuns para o Ato Constitutivo são: o 

Contrato Social para Sociedade Limitada; e o Requerimento de Empresário para Empresário 

Individual.  

5) Registro da Empresa – A Junta Comercial é responsável pelo registro das atividades 

ligadas a empresa. Após registrado recebe o NIRE (número de identificação do registro de 

empresa) uma etiqueta ou carimbo que consta o número que é fixado no ato constitutivo. 

6) Emissão do CNPJ – é tornar a empresa contribuinte, esse registro é feito pela internet 

no site da Receita Federal nos formulários específicos do programa. 

7) Inscrição Estadual – deve ser feito o cadastro junto à Secretaria Estadual da Fazenda, 

que por alguns Estados é possível à emissão junto do CNPJ. 

8) Alvará de Funcionamento – de porte do CNPJ deve-se ir até a prefeitura para a 

solicitação do alvará de funcionamento. 

9) Impressão de Documentos Fiscais – É necessário solicitar a Autorização para 

Impressão de Documentos Fiscais - AIDF junto à Secretaria da Fazenda do Estado ou 

Município. 
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4. GESTÃO CONTÁBIL APLICADA ÁS ESSAS ORGANIZAÇÕES 

 

Para compreender a aplicação da contabilidade a essas organizações devemos entender 

primeiro qual seu objetivo, segundo Marion (2004, p. 26) “ A contabilidade é o instrumento 

que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa.” Baseado neste conceito podemos destacar duas partes importantes e que melhor se 

aplicam às pequenas e médias empresas, principalmente às familiares, são elas: o 

fornecimento de um grande volume de informações e a tomada de decisão dentro e fora da 

empresa.  

 

A contabilidade de uma empresa pode ser considerada a sua coluna 
vertebral e também um instrumento importante para conhecer o que aconteceu e o 
que está acontecendo nela. Não há possibilidade de tomarmos decisões que 
conduzam ao sucesso se a ação da empresa não for registrada, por isso 
impossibilitará identificar o motivo que levou a empresa ao sucesso ou ao fracasso. 
(SALAZAR, CARVALHO DE BENEDICTO, 1998, p. 7) 

 

São as informações geradas pela contabilidade que constituem a memória da empresa. 

Silva ( 2002, p.23)  diz “uma empresa sem contabilidade é uma entidade sem memória, sem 

identidade, e sem as mínimas condições de sobreviver ou de planejar o seu crescimento.” A 

gestão contábil é um ferramenta crucial para o planejamento e gerenciamento de uma empresa 

familiar, entretanto, existe conflitos entre a aplicação dessas informações. 

Raza( 2008,p. 16-17) relata “os escritórios de contabilidade são importantes para dar 

suporte dessas informações, pois, em 90% ou mais das pequenas empresas, quem administra é 

o sócio principal e na maioria dos casos os donos não tem formação contábil nem de gestão de 

negócios, dificultando ainda mais a administração e o controle de seu empreendimento.” 

 A Informação, segundo cano (2005 apud Figueiredo; Caggiano, 2008, p.23) 

 

 “é o componente básico das decisões, e a contabilidade é um sistema de 
informações especializado, de base financeira, que possibilita aos usuários descrição 
mais eficiente de recursos sobre sua responsabilidade. A contabilidade não é, pois 
um sistema que encontra finalidade em si mesma, ela existe para que os tomadores 
de decisão a utilizam. O ponto fundamental que se destaca aqui, é que as atividades 
contábeis (coleta, processamento e comunicação da informação) devem estar voltada 
aos interesses dos usuários e suas decisões.“ 

 

Podemos ver o conceito acima resumido no que Silva  ( 2002, p.24)  diz “a decisão de 

investir, de reduzir custos e modificar uma linha de produtos ou de praticar outros atos 

gerenciais deve-se basear em dados técnicos extraídos dos registros contábeis, sob pena de 
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colocar em risco o patrimônio da empresa.” 

A gestão contábil aplica-se em empresas de pequeno e médio porte através da 

elaboração de suas demonstrações adequadas às necessidades de seus usuários, observando 

sua atividade fim, seus projetos, enfim o empreendedor deve tornar a sua contabilidade uma 

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

 

4.1 Demonstrações Contábeis e planas de conta da empresa familiar 

 

Segundo as ITG 1000 e as NBC, as empresas familiares que se constituem em micro e 

pequenas empresas devem elaborar ao final de cada exercício social o balanço patrimonial, as 

demonstrações financeiras do exercício e as notas explicativas para que os administradores, 

bancos, fornecedores, governo, funcionários entre outros usuários possam tomar suas 

decisões. A elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa é facultativa e quando 

elaborada, recomenda-se o uso do método direto. 

 Conforme descrito no Modelo contábil simplificado para microempresas e empresas 

de Pequeno porte esta destacado no item n°4 ITG 1000, 2012, p.1.   

 

A permissão conferida nesta Interpretação de adotar um modelo contábil 
simplificado não desobriga que a entidade mantenha a escrituração contábil 
uniforme dos seus atos e fatos administrativos que provocaram ou possam vir a 
provocar alteração do seu patrimônio. 

 

Com base na NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) TG 1000, 2012, p.14 – 

Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas os objetivos das demonstrações contábeis 

estão mensurados nos itens 2.2 e 2.3 e são eles: 

 

2.2 O objetivo das demonstrações contábeis de pequenas e médias empresas é 
oferecer informação sobre a posição financeira (balanço patrimonial), o desempenho 
(resultado e resultado abrangente) e fluxos de caixa da entidade, que é útil para a 
tomada de decisão por vasta gama de usuários que não está em posição de exigir 
relatórios feitos sob medida para atender suas necessidades particulares de 
informação. 
2.3 Demonstrações contábeis também mostram os resultados da diligência da 
administração – a responsabilidade da administração pelos recursos confiados a ela. 

 

         Sobre a frequência de divulgação das demonstrações contábeis, as sociedade 

empresariais devem divulgar seus demonstrativos contábeis no mínimo anualmente conforme 

descrito no item 3.10 da NBC TG 1000, p.26 referendando-se as e pequenas e medias 

empresas. 
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“3.10 A entidade deve apresentar um conjunto completo de demonstrações contábeis 
(inclusive informação comparativa – ver item 3.14) pelo menos anualmente. Quando 
a data de encerramento do período de divulgação da entidade for alterada e as 
demonstrações contábeis forem apresentadas para um período mais longo ou mais 
curto do que um ano, a entidade deve divulgar as seguintes informações: 
(a) esse fato; 
(b) a razão para a utilização de período mais longo ou mais curto; 
(c) o fato de que os valores comparativos apresentados nas demonstrações contábeis 
(incluindo as notas explicativas) não são inteiramente comparáveis.”. 

  

 Já o plano de contas destas sociedades empresaria, devem ser conforme descrito na 

ITG 1000, 2012 item 44, p.5. No anexo 1 deste trabalho se encontra um exemplo do plano de 

contas simplificado. 

 

“O Plano de Contas, mesmo que simplificado, deve ser elaborado levando em 
consideração as especificidades, porte e natureza das atividades e operações a serem 
desenvolvidas pela microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como em 
conformidade com as suas necessidades de controle de informações no que se refere 
aos aspectos fiscais e gerenciais.” 

 

 Plano de contas tem como objetivo atender de maneira uniforme e sistematizada, ao 

registro contábil dos atos e fatos, orientar os nomes das contas que são previamente 

estabelecidos e que serão registradas nos livros contábeis, possibilitando a padronização dos 

procedimentos contábeis. (OLAK, NASCIMENTO, 2008, p.88).  

 

4.2 Impostos pagos por essas empresas 

 

 As médias e pequenas empresas podem optar pelo regime tributário que reúne em uma 

única guia o recolhimento de seis tributos federais como IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, 

PIS/PASEP e INSS, um estadual, ICMS e um municipal, ISS. Os principais tributos e 

contribuições pagos por essas empresas familiares são como assim: Tributos federais: 

 IRPJ – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas: O imposto federal, recolhido para a 

Receita Federal, que incide sobre a arrecadação das empresas. A base de cálculo, a 

periodicidade de apuração e o prazo de recolhimento variam conforme a opção de tributação 

(lucro real, presumido ou arbitrado). 

 CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro: A contribuição social federal tem que 

fazer apuração e pagamento definidos pela opção de tributação. O prazo de recolhimento é o 

mesmo do IRPJ.  As empresas que podem optar por sistema do Lucro Presumido (regra geral) 

possuem como base de cálculo 12% da receita bruta para indústria e comércio ou 32% da 
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receita bruta para serviços. A alíquota é 9% e sua apuração trimestral. 

Se optarem por sistema do Lucro Real a base de calculo será o lucro líquido, a alíquota 9% - 

apuração trimestral ou anual.  

 PIS/PASEP – Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público: A contribuição federal, administrada e fiscalizada pela 

Receita Federal, é apurada mensalmente sobre o valor do faturamento mensal de empresas 

privadas, públicas e de economia mista ou da folha de pagamento das entidades sem fins 

lucrativos. A alíquota varia de 0,65% a 1,65%. O prazo de recolhimento é até o último dia útil 

da quinzena do mês seguinte. 

 INSS – Previdência Social: Todas as empresas que possuem folha de pagamentos 

devem recolher o INSS. A alíquota varia de 25,8 a 28,8%, dependendo da atividade da 

empresa. 

 IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados: O IPI é um imposto federal incide 

sobre produtos industrializados nacionais e estrangeiros. Apurado a cada dez dias, é recolhido 

até o 3º dia útil do decênio subsequente até o último dia útil do decênio seguinte para os 

demais produtos.  

 COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: Contribuição 

federal incide sobre o faturamento mensal das empresas. A periodicidade da apuração é 

mensal e as alíquotas variam de 3 a 7,6%. O prazo de recolhimento é até o último dia útil da 

quinzena do mês seguinte. 

 Tributos estaduais: 

 ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à circulação de Mercadorias e Serviços de 

Transporte Internacional, Intermunicipal e de Comunicação:  O imposto estadual incide sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias, de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, à entrada de mercadoria importada, ao fornecimento de 

mercadorias com prestação de serviço e ao fornecimento de alimentação e bebidas por 

qualquer estabelecimento. Por ser um imposto estadual, as alíquotas variam de acordo com a 

localidade. De tudo que é arrecadado, 75% ficam para o governo estadual e 25% são 

repassados aos municípios. 

 Tributos municipais: 

 ISS – Imposto sobre Serviços: O prestador de serviço, empresa ou autônomo é 

obrigado a recolher o ISS. O valor da alíquota varia conforme a legislação de cada município. 

A base de cálculo é o preço do serviço, obtido pela receita mensal do contribuinte de caráter 

permanente ou pelo valor cobrado na prestação de serviço eventual. 
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5. CONTRIBUIÇÕES DAS DIVERSAS DICIPLINAS CURSADAS A GESTÃO 

DESSAS ORGANIZAÇÕES 

 

Este trabalho possui como objetivo demonstrar e relacionar a importância das 

disciplinas ministradas no 4º período do curso de Ciências Contábeis com o tema proposto: 

O aprendizado da disciplina de Contabilidade Avançada contribui para uma para 

entender a construção dos demonstrativos contábeis; a demonstração do fluxo de caixa e a 

demonstração do valor adicionado como funciona a geração, o planejamento e alocação dos 

recursos financeiros das empresas, quais os procedimentos contábeis caso essa empresa 

decida fazer cisão, incorporação ou fusão a outras empresas. 

Na disciplina de Direito Tributário, aprendemos quais são as exigências tributárias 

aplicadas às empresas e atividades e o planejamento tributário, bem como exigências legais, o 

profissional contábil deve fazer. 

 Ligamos a disciplina de Fundamentos de Marketing na entrevista, onde podemos 

perceber que a empresa usa estratégia para poder se colocar no mercado, analisa seus 

concorrentes e seus clientes para se diferenciar das demais empresas. 

 Conseguimos identificar a Introdução a Ciências Atuariais, com as empresas 

familiares na analisar dos riscos e expectativas da administração dos seguros e fundos de 

pensão dos funcionários das organizações.  

 A disciplina de Planejamento Governamental esta na ligação dessa empresa privada 

familiar pagar impostos para o estado onde este trabalha junto estas empresas para prover um 

desenvolvimento para a cidadania.  

Já a disciplina de Teoria Básica da Contabilidade auxilia no estudo do patrimônio 

destas sociedades empresarias, onde a contabilidade estuda a ciência social dos bens, direito e 

obrigação destas instituições, controla, mensura, avalia, e analisa informações financeiras para 

a tomada de decisão das empresas familiares. A ligação esta também no conhecimento na 

formação e atuação do profissional contábil dentro destas sociedades empresaria e na 

elaboração das demonstrações observando os princípios da contabilidade. 

 Já a matéria de Sistemas Contábeis I, podemos identificar nas empresas familiares 

pelo modo que elas registram os dados destas sociedades empresarias junto à contabilidade 

numa integração on-line com o modulo contabilidade no que se refere aos lançamentos de 

notas fiscais eletrônicas, e controle de retenções de ISS, INSS, PIS, COFINS, de contas a 

pagar e a receber gerando lançamentos contábeis, geração de informativos estaduais do 

ICMS, ter permissão de importar SPED Fiscal, EFD Contribuições, assim por diante.  
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6. ESTUDO DE CASO 

 

Realizamos uma pesquisa em campo onde conhecemos um pouco mais sobre a 

empresa familiar que se chama Central de Informática LTDA, localiza na rua kaquende, nº 

168, no centro de Sabará. Foi realizada uma entrevista via e-mail com a Cecília de Carvalho 

Oliveira, atual dona da sociedade empresaria, na qual ela nos respondeu as seguintes 

perguntas: 

1) Qual a história da empresa? A Central de Informática foi criada em 1993 por José 

Luiz de Figueiredo Reis (ex-marido da Cecília). Ele era Analista de Sistemas e nesta época 

ensinava-se o sistema operacional MS DOS. Havia apenas 3 computadores na cidade e a 

informática era novidade, as empresas ainda estavam despertando para a necessidade da 

mesma. Somente empresas de grande porte possuíam computadores. A nossa história e 

tradição na cidade reflete em nosso compromisso de formar e capacitar nossos alunos por 

meio da formação profissional e pessoal. 

2) Como foi o processo de constituição da empresa? Você lembra quais 

regulamentos teve que cumprir para sua formação? A empresa é enquadrada no simples e 

registrada na junta comercial. 

3) Quantas gerações da sua família trabalham em sua empresa? Duas gerações, pais 

e filhos. 

4) Você pretende que ela continue sendo uma empresa familiar de pequeno ou 

médio porte ao passar para a próxima geração? Se os filhos desejarem, sim! 

5)     Em sua opinião, quais as dificuldades em se manter uma empresa familiar? 

Por ser uma empresa familiar existem dificuldades de relacionamento?  

Talvez a dificuldade seja na divisão das funções de cada um dentro da mesma. No meu caso 

não tenho grandes dificuldades, pois as funções são bem definidas. 

6) Qual você acredita ser seu maior desafio em ser uma empresa familiar? 

O maior desafio é a divisão de tarefas, o comprometimento e o interesse com a empresa, pois 

para que ela possa crescer, devem-se ter funções bem definidas e nunca misturar problemas da 

empresa com problemas familiares. E essa é a questão! 

7) Como é o relacionamento dos seus funcionários familiares com os outros 

funcionários? Muito satisfatório, pois existe um bom entrosamento entre eles. 

8) Como é feita a contabilidade da sua empresa familiar? Qual a importância dela 

para vocês? Você sabe qual sistema contábil que ela utiliza? Toda a contabilidade da 

empresa é feita pela Prática Gestão Contábil, empresa no mercado a mais de 40 anos e que 
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por acaso é também familiar! Ela é importante para central de informática, por gerar dados 

financeiros para tomada de decisão. Onde por meio deles a empresa visualiza a lucratividade. 

Se não me engano ela utiliza o Mastermaq. 

9) O que você acredita que sua empresa tem que a difere das outras empresas 

familiares ou não familiares que estão no mesmo segmento de mercado? Vocês possuem 

muitos concorrentes? Eles são empresas familiares ou não? Acredito que a existência da 

Central de Informática por 22 anos, se deve a garra, determinação, resolução de problemas, 

sede própria e principalmente respeito aos nossos funcionários e clientes. A concorrência 

sempre existiu e sempre nos estimulou a ter diferenciais. Nossos diferenciais são: Cursos 

Individuais (sem formação de turmas); 1 aluno por computador; Horários flexíveis; Garantia 

de aprendizagem; Excelente material didático; Sem taxa de matrícula. 

10) Quais tributos são recolhidos pela empresa? INSS, FGTS e SIMPLES. 

 A empresa não quis passar as informações das demonstrações contábeis, para não 

revelar os números contidos nestes. Mas nos enformou que utiliza como demonstrações o 

balanço patrimonial, a demonstração de resultado e o fluxo de caixa. 

 A sociedade empresaria é familiar onde esta na segunda geração, foi fundada pelo José 

e pela Cecília, e hoje seus filhos trabalham com eles. E uma sociedade empresaria prestação 

de serviços em curso de informática e idiomas e tem a missão: Contribuir para o sucesso de 

todas as faixas etárias, capacitando aquele que deseja superar as expectativas no âmbito da 

sabedoria, no crescimento pessoal e no meio trabalhista voltado para a qualificação, 

profissionalização e conhecimento na área de informática e idiomas. Superar as expectativas 

do cliente, proporcionando realizações pessoais e profissionais. 
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7. CONCLUSÃO  

 

A pesquisa realizada nos possibilitou compreender que para as empresas familiares 

continuem existindo, alcançarem o sucesso e para que a detenção de seu controle passe de 

geração a geração, é de suma importância que haja harmonia entre os membros familiares. 

Todas as famílias que conseguirem identificar e trabalhar os conflitos inerentes à convivência 

dos familiares em torno do patrimônio tende a fazer com que os negócios prosperem e se 

durem por muitas décadas.    

 É fácil identificar dentro deste tipo de empreendimento quem serão os próximos 

gestores, diretores e pessoas que desenvolvam tarefas ligadas a coordenação e funcionamento 

das empresas, pois a sucessão da diretoria esta diretamente ligada ao fator hereditário.  

Portanto, para que novos negócios familiares surjam é necessário estabelecer critérios  

de funcionamento, planejamento e qualidade, embasar-se em um plano de negócio bem 

estruturado, apoiar-se em instituições capacitadas que possam contribuir no desenvolvimento 

dos empreendimentos, como por exemplo o SEBRAE que tem uma visão mercadológica e é 

especialista na assessoria empresarial. 

Pesquisamos a respeito das vantagens e desvantagens de iniciar uma empresa familiar, 

a influencia da gestão contábil para os administradores sócios desta organização, já que a 

maioria não possui profissionalização na área de finanças.  

As tomadas de decisão devem estar sempre apoiadas nos seus demonstrativos 

contábeis, pois eles possuem como objetivo identificar a saúde financeira das empresas e 

auxiliar os administradores a tomarem as decisões corretas que levem a seu crescimento e 

façam com que estas continuem a dar resultados positivos. Observamos também a legislação 

aplicada a esse setor, as normas contábeis, seu processo de formalização. 

 Encontramos desafios para realização deste trabalho, entretanto após pesquisas e o 

estudo de caso, entendemos que foi de grande importância para agregação de valores devido à 

relevância do tema para a nossa formação, como contadores estaremos ligados às empresas 

familiares diariamente.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de Plano de Contas Simplificado 

Códigos Nome das contas 
1 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.01 
1.1.1.02 
1.1.2 
1.1.2.01 
1.1.3 
1.1.3.01 
1.1.3.02 
1.1.3.09 
1.1.4 
1.1.4.01 
1.1.4.02 
1.1.4.03 
1.1.4.04 
1.3 
1.3.1 
1.3.1.01 
1.3.1.02 
1.3.2 
1.3.2.01 
1.3.3 
1.3.3.01 
1.3.3.02 
1.3.3.03 
1.3.3.04 
1.3.3.05 
1.3.3.10 
1.3.4. 
1.3.4.01 
1.3.4.10 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.01 
2.1.1.02 
2.1.1.03 
2.1.1.04 
2.1.1.05 
2.1.1.06 
2.1.1.07 
2.1.1.08 
2.1.1.09 
2.1.1.10 
2.1.2 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 
Caixa Geral 
Fundo Fixo 
Caixa Flutuante 
Bancos Conta Movimento 
Banco A 
Contas a Receber 
Clientes 
Outras Contas a Receber 
(-) Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 
Estoque 
Mercadorias 
Produtos Acabados 
Insumos 
Outros 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
Contas a Receber 
Clientes 
Outras Contas 
INVESTIMENTOS 
Participação Societária 
IMOBILIZADO 
Terrenos 
Construções e Benfeitorias 
Máquinas e Ferramentas 
Veículos 
Móveis 
(-) Depreciação Acumulada 
INTANGÍVEL 
Marcas e Patentes 
(-) Amortização Acumulada 
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 
PASSIVO CIRCULANTE 
Impostos e Contribuições a Recolher 
SIMPLES NACIONAL 
INSS 
FGTS 
IRPJ 
CSLL 
PIS 
COFINS 
IPI 
ISSQN 
ICMS 
Contas a Pagar 



22 

 

2.1.2.01 
2.1.2.02 
2.1.3 
2.1.3.01 
2.2 
2.2.1 
2.2.1.01 
2.3 
2.3.1 
2.3.1.01 
2.3.1.02 
2.3.2. 
2.3.2.01 
2.3.3 
2.3.3.01 
2.3.3.02 
2.3.3.03 
2.3.3.04 
3 
3.1 
3.1.1 
3.1.1.01 
3.1.2 
3.1.2.01 
3.1.2.02 
3.2 
3.2.1 
3.2.1.01 
3.3 
3.3.1 
3.3.1.01 
3.3.1.02 
3.3.1.03 
3.4 
3.4.1 
3. 4.1. 01 
3.4.1.02 
3.4.1.03 
3.5 
3.5.1 
3.5.1.01 
3.5.1.02 
3.8 
3.8.1 
3.8.1.01 
4 
4.1 
4.1.1 
4.1.1.01 
4.1.1.02 

Fornecedores 
Outras Contas 
Empréstimos Bancários 
Banco A – Operação X 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
Financiamentos Bancários 
Banco A – Operação X 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital Social 
Capital Social Subscrito 
(-) Capital Social a Realizar 
Reservas 
Reservas de Capital 
Lucros/Prejuízos Acumulados 
Lucros Acumulados de Exercícios Anteriores 
Lucros do Exercício Atual 
(-) Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores 
(-) Prejuízos do Exercício Atual 
CUSTOS E DESPESAS 
Custos dos Produtos Vendidos 
Custos dos Materiais 
Custos dos Materiais Aplicados 
Custos da Mão de Obra 
Salários 
Encargos Sociais 
Custo das Mercadorias Vendidas 
Custo das Mercadorias 
Custo das Mercadorias Vendidas 
Custo dos Serviços Prestados 
Custo dos Serviços 
Materiais Aplicados 
Mão de Obra 
Encargos Sociais 
Despesas Operacionais 
Despesas Gerais 
Mão de Obra 
Encargos Sociais 
Aluguéis 
Despesas Financeiras 
Despesas Financeiras 
Taxas e Comissões Bancárias 
Juros Passivos 
Outras Despesas Operacionais 
Despesas Gerais 
Custos Alienação Imobilizado 
RECEITAS 
Receita 
Receita de Vendas 
De Mercadorias 
De Produtos 



 

4.1.1.03 
4.3 
4.8 
4.8.1 
4.8.2 

De Serviços Prestados
(-
Receitas Financeiras
Outras Receitas Operacionais
Diversos
Receita de Alienação de Imobilizado

Modelo de Plano de Contas 

Anexo 2: Fotos da empresa

Anexo 3:Slogan da empresa

 
 

De Serviços Prestados 
-) Deduções da Receita de Vendas 

Receitas Financeiras 
Outras Receitas Operacionais 
Diversos 
Receita de Alienação de Imobilizado 

Modelo de Plano de Contas Simplificado – Fonte: ITG 1000, 2012,

: Fotos da empresa 

Anexo 3:Slogan da empresa 
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Anexo 4: Planfletos 
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Anexo 5: Fotos dos alunos e funcionários 
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