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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo analisar como os gestores das micro, pequenas e 

médias empresas relacionam a qualidade dos serviços contábeis fornecidos pelos 

contadores, e se há equilíbrio entre a oferta e a demanda de serviços contábeis 

utilizados pelas micro, pequenas e médias empresas. O estudo traz ainda uma 

comparação entre as percepções dos gestores e dos contadores, a respeito dos 

serviços contábeis.  

 

Palavras-chave: Contabilidade; Visão Contadores x Gestores; Qualidade dos 

Serviços Contábeis; Micro, Pequenas e Médias Empresas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa está focada em identificar como informações econômicas e 

financeiras são produzidas, utilizadas e avaliadas pelos empresários e pelos 

contadores. O estudo faz também uma análise comparada entre as percepções dos 

gestores e dos contadores a respeito dos serviços contábeis. A pesquisa tem como 

foco proprietários de micro e pequenas empresas e contadores localizados em Belo 

Horizonte/MG.  

De acordo com pesquisas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE (2005), do total de estabelecimentos formais no Brasil, 99,7% 

são de micro, pequenas e médias empresas, as quais são responsáveis por 70,4% 

dos empregos formais do país. Este fato ressalta a importância dessas classes para 

a economia brasileira, como grandes impulsionadoras do crescimento e geração de 

emprego, por esse motivo desde 1997 fora criada uma legislação específica para 

micro e pequenas empresas (Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996) em que 

abrange benefícios específicos através do Simples Nacional. Independentemente do 

nível de industrialização ou desenvolvimento, as pequenas e médias empresas 

possuem substancial importância na evolução das sociedades, contribuindo para os 

desenvolvimentos econômicos, sociais e políticos das nações (BATY, 1994; 

RESNICK, 1991; SCHELL, 2000). O decorrer desta pesquisa busca investigar os 

fatores que dificultam às micro e pequenas empresas disporem de sistemas 

contábeis mais modernos para controle e apoio à tomada de decisão. Além disto a 

pesquisa empenha-se em analisar a adequação dos serviços recebidos desses 

profissionais, pelos pequenos empresários, enquanto ferramentas de apoio à gestão 

do empreendimento.  

 

 

 

 



7 
 

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 Referencial Teórico  

 

As micro e pequenas empresas tem uma grande importância para economia 

brasileira. Elas correspondem a 99% das empresas existentes no país e possuem 

20% de participação no PIB nacional, de acordo com o (IBGE INSTITUTO, 2010). O 

empreendedor cria empreendimentos associados a inovações por meio da 

identificação de oportunidades de negócio. A criação de empresas novas é 

fundamental para evolução econômica e social do país, pois gera empregos, por 

exemplo. (BESSANT 2009). 

Não há um entendimento único sobre a definição de micro e pequena 

empresa, diferentes indicadores são utilizados para esse fim. Um dos critérios para a 

realização dessa classificação leva em conta o número de funcionários, e o 

faturamento como é possível verificar no quadro a seguir:  

Quadro 1 – Critérios de classificação de empresas no Mercosul 

 

De acordo com a Lei Complementar 123/2006, conhecida como Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas, os negócios de pequeno porte são separados em 

quatro grupos microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno 

porte e pequeno produtor rural. O microempreendedor individual tem faturamento 

anual máximo de R$ 60.000,00, já a microempresa fatura até R$360.000,00 ano. A 

empresa de pequeno porte apresenta faturamento anual entre$ 360 mil e 3,6 

milhões.  O produtor rural de pequeno porte, é aquele que fatura até 3,6 milhões por 

ano e atua em propriedade com até quatro módulos fiscais. Neste trabalho, a visão 

de micro e pequena empresa obedecerá o que foi definido na Lei Complementar 

123/2006. 
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Nas atividades classificadas como serviços as micro e pequenas empresas 

(MPE) representaram em 2011 98% do total geral de empresas formais. Já em 

relação ao comércio 99% das empresas formais são MPE´s, ainda em relação as 

atividades comerciais 70% dos empregos gerados nessa área são oferecidos por 

empresas de menor porte SEBRAE,2014). Tais dados comprovam a relevância 

econômica e social desse tipo de organizações. 

A taxa de mortalidade das pequenas e médias empresas é bastante alta, a 

pesquisa do SEBRAE-SP (2010), indicou que apenas 42% das empresas abertas 

permanecem em atividade 5 anos após seu início. Ainda de acordo com o trabalho 

do SEBRAE-SP (2010), as principais razões alegadas pelos gestores cujas 

empresas terminaram sua operação, foram: falta de cliente (18%), baixa 

disponibilidade de capital (10%), problemas relacionados ao 

planejamento/gerenciamento (10%), perda do único cliente (9%) e problemas com o 

sócio (8%). Em boa parte das organizações de pequeno porte, os responsáveis por 

conduzir o negócio são os próprios donos do empreendimento. A contabilidade pode 

contribuir para melhoria da gestão dessas empresas o que contribuirá para redução 

da mortalidade das mesmas. 

Garrison (2013) explica que a contabilidade gerencial auxilia as empresas 

através do fornecimento de informações úteis aos gerentes, para que os mesmos as 

usem para fins de planejamento, controle e tomada de decisões internas na 

empresa. A contabilidade gerencial atende aos usuários internos da organização. O 

planejamento está ligado a definição de objetivos e também de formas para alcançar 

os mesmos. Já o controle relaciona-se ao feedback para verificar se o planejamento 

está ou não adequado.  A tomada de decisão é a escolha de uma alternativa entre 

as opções disponíveis. 

O trabalho de NUNES e SERRASQUEIRO, 2004, destaca que a maioria das 

MPE´S contadores opta por, contratar escritórios contábeis, ou profissionais 

autônomos para a execução de serviços contábeis. O estudo de André Silva (2002) 

apontou que: 85% das empresas analisadas no trabalho recebem de sua 

contabilidade apenas informações fiscais, 10% das organizações são servidas de 

informações gerenciais, contábeis e fiscais e 5% são orientadas quanto ao aspecto 

fiscal e contábil. 

O trabalho de Caneca (2008), por meio da aplicação de um questionário 

voltados às micro, pequenas e médias empresas e outro aplicado a contadores da 
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região de Recife PE, constatou que as empresas desse porte utilizam 

prioritariamente serviços contábeis relacionados a questões fiscais e legais. 

Exemplos de serviços mais utilizados são: cálculos para recolhimento de tributos. O 

referido trabalho concluiu também, que a maior parte dos gestores das empresas de 

menor tamanho, não conhece acerca do uso da contabilidade como apoio a gestão 

empresarial. Boa parcela desses gestores liga o serviço contábil apenas as 

obrigações fiscais e legais, desse modo a maioria deles avalia positivamente o seu 

respectivo serviço contábil. Um dos fatores que limita a aplicação da contabilidade a 

gestão das empresas é esse desconhecimento. 

Ainda acerca do trabalho de Caneca (2008), apesar da maioria dos 

profissionais de contabilidade ter afirmado que fornece relatórios contábeis a maior 

parte dos gerentes das micro e pequenas empresas afirmou não receber essas 

informações. O estudo de Oliveira (2001), constatou que a maior parte das 

empresas de pequeno porte não apresenta efetivamente controle e planejamento de 

suas atividades. Esse cenário poderia ser alterado caso as organizações adotassem 

as ferramentas da contabilidade para fins gerenciais. De acordo com DOS ANJOS 

2012 boa parte das decisões tomadas por gestores de MPE´s ainda é embasada na 

experiência e na intuição dos responsáveis por tal escolha e não em critérios 

técnicos. 

De acordo com Lacerda (2006), o balanço patrimonial, a Demonstração de 

Resultados do Exercício (DRE) e o fluxo de caixa são ferramentas contábeis que 

podem contribuir para o gerenciamento das empresas de pequeno porte. Segundo 

CPC 26 o balanço patrimonial apresenta a situação financeira e patrimonial de uma 

organização em um dado momento. 

De acordo com o CPC  26 as demonstrações contábeis têm como objetivo 

apresentar informações aos usuários da contabilidade acerca da situação financeira 

e do desempenho da entidade. Esses dados auxiliam os usuários na tomada de 

decisão. A NBC T 19.13 aprovada pela Resolução CFC nº 1.115/2007 trata da 

escrituração contábil simplificada aplicável as microempresas e empresas de 

pequeno porte. Ainda de acordo com a NBC T 19.13  as microempresas e empresas 

de pequeno porte deverão apresentar após o fim de todo exercício social Balanço 

Patrimonial e a Demonstração do Resultado, obedecendo o estabelecido na NBC T 

3.1, NBC T 3.2, e NBC T 3.3. Porém para as empresas deste porte, é facultativa a 

elaboração dos seguintes relatórios: da Demonstração de Lucros e Prejuízos 
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Acumulados, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos das Notas Explicativas. 

O trabalho de KASSAI (1997), defende a utilização das MPE´s de uma 

adaptação do balanço patrimonial, que demonstre o valor que a organização 

apresenta em um momento específico, considerando apenas os valores mais 

relevantes. Este demonstrativo seria denominado Posição Patrimonial, no mesmo os 

estoques seriam apurados por meio de inventários e o patrimônio líquido por 

equivalência contábil. Ainda de acordo com esse autor, fichas e sistemas já 

utilizados por essas empresas deverão ser usadas para controlar contas como caixa 

e duplicatas a receber. Por meio desse relatório as empresas poderão gerenciar de 

uma forma mais adequada sua posição patrimonial e financeira. 

O relatório contábil conhecido como DRE, apresenta o resultado econômico 

de uma entidade e um período específico. O também propõe uma simplificação da 

DRE para aplicação das MPE´s, o mesmo leva em conta custos fixos e variáveis, 

quantidade produzida e vendida, política de preços, impostos, lucros desejado e 

lucros obtidos. 

O trabalho de KASSAI (1997) defende ainda o uso do fluxo de caixa por 

pequenas empresas, essa ferramenta apresenta as entradas e saídas de caixa da 

empresa. De acordo com o KASSAI (1997) por meio do fluxo de caixa a entidade 

consegue mensurar sua capacidade pagamento em um certo período. Este relatório 

também auxilia os gestores a programar investimentos para o momento adequado. 

O modelo de fluxo de caixa para empresas de pequeno porte apresentado por 

Kassai, aborda além das entradas e saídas de caixa, traz aspectos como: dados 

operacionais relevantes, depreciação, investimentos entre outros. 

 

2.2 Metodologia de Pesquisa  

 

2.2.1 Conceito 

 

Segundo, Dencker (1998) a metodologia de pesquisa deve conseguir guiar o 

pesquisador para atingir o objetivo proposto. Por este motivo, foi adotada a 

estratégia qualitativa de pesquisa, já que, como foi explicitado por Oliveira (2008) a 

metodologia qualitativa ao contrário da quantitativa, não utiliza amplas amostras, 
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pois seu objetivo é realizar uma análise mais detalhada sobre as investigações 

realizadas, preocupando-se com o conteúdo psicossocial dos dados obtidos.  

 Sendo as Ciências Contábeis uma ciência social, esta metodologia se 

adéqua a este trabalho na medida em que, segundo Minayo (2007) as Ciências 

Sociais preocupam-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

trazendo seus significados, motivos, atitudes e utilizando-se assim, da pesquisa 

qualitativa para responder a questões particulares. 

 

2.2.2 Tipo de pesquisa 

 

De acordo com o objetivo proposto para o trabalho, a pesquisa é descritiva. 

Segundo, Thomas et al. (2007) a pesquisa descritiva, tem por premissa buscar a 

resolução de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e 

descrições objetivas. Para o autor, as pesquisas descritivas, procuram descrever 

situações de mercado a partir de dados primários, obtidos originalmente por meio de 

estudos, análises ou discussões em grupos, relacionando e confirmando as 

hipóteses levantadas na definição do problema de pesquisa, enquadrando-se assim 

neste trabalho. 

Este tipo de pesquisa foi adotado, pois segundo Minayo (2007) geralmente, 

as pesquisas descritivas são utilizadas para obtenção de informações sobre 

determinado problema ou algum tipo de questão. 

O método escolhido foi o estudo de caso, que utiliza uma abordagem 

metodológica de investigação especialmente adequada quando se procura 

compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos 

quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. 

Araújo et al. (1994) define “estudo de caso” com base nas características do 

fenômeno em estudo e com base em um conjunto de características associadas ao 

processo de recolha de dados e às estratégias de análise dos mesmos.  

Da mesma forma, Minayo (2007) considera que é uma investigação que se 

assume como particularista, isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma 

situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos 

aspectos, procurando descobrir que há nela de mais essencial e característico e, 

desse modo, contribuir para a compreensão global de certo fenômeno de interesse. 
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2.2.3 Coleta dos dados  

 

As informações necessárias para atingir os objetivos do trabalho de pesquisa 

serão colhidas através da aplicação de entrevistas, um a ser realizado com os 

gestores de uma microempresa e outro a ser aplicado aos profissionais contábeis 

que prestam serviços a essas empresas. 

A entrevista, conforme Dencker (1998) é uma comunicação verbal entre duas 

ou mais pessoas com um grau de estruturação previamente definido, cuja finalidade 

é a obtenção de informações de pesquisa. As entrevistas podem ser estruturadas, 

com perguntas determinadas, ou semi-estruturadas, permite maior liberdade do 

pesquisador. Neste estudo foram realizadas entrevista semi-estruturadas individuais, 

com cada funcionário da organização e com os sócios da mesma. 
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3 ESTUDO DE CASO 

3.1 Caracterização das amostras analisadas 

 

Com o intuito de alcançar os objetivos deste trabalho, foram feitas entrevistas, 

uma direcionada a uma empresa de pequeno porte e outra direcionada a um 

escritório de contabilidade. Este estudo proporciona uma visão dos dois lados, o que 

facilita identificar as expectativas e melhorias de cada um, confrontando os 

resultados. 

As entrevistas foram livres, como um “bate papo” em que cada entrevistado 

expos os pontos principais relacionado a prestação de serviço contábil. Do lado da 

empresa, o intuito era conhecer a percepção desta sobre a qualidade dos serviços 

contábeis recebidos. Bem como identificar se a mesma está satisfeita com o serviço 

dos contadores e se estão contando com o suporte do contador para controle e 

tomada de decisão. Os nomes das empresas serão mantidos em sigilo para proteger 

os entrevistados. 

O contador entrevistado, tem ensino superior, quinze anos de experiência e 

trabalha no mesmo escritório há dez anos em que é sócio com outro contador. O 

escritório está na cidade de Belo Horizonte, tem seis funcionários e 

aproximadamente trinta clientes de pequeno e médio porte. 

Já a microempresa tomada como amostra para pesquisa atua no ramo de 

Comércio de alimentos (pizzaria), há quinze anos, e desde então contrata serviços 

contábeis. 

3.2 Análise dos dados 

 

Foram investigadas questões relativas ao fornecimento de relatórios 

financeiros e gerenciais, escrituração contábil, custos e planejamento, entre outros. 

Esta análise foi baseada na perspectiva tanto do contador, quanto do empresário, 

em relação às características dos serviços contábeis geralmente oferecidos às 

MPME, bem como questões relativas ao fornecimento de informações sobre o 

desempenho organizacional dessas empresas.  

Questionado sobre quais relatórios contábeis costumam fornecer às 

empresas clientes, bem como a frequência com que são fornecidos, o contador 

entrevistado citou 3 relatórios mais importantes, que são fornecidos todo mês e dois 
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que são fornecidos anualmente. Dentre os relatórios mais comuns e entregues 

mensalmente, está o balancete, a folha de pagamento dos funcionários e guias para 

pagamento dos impostos e encargos sociais. Já os relatórios principais que são 

entregues anualmente são a Demonstração do Resultado (Lucro ou Prejuízo) e o 

Balanço patrimonial. 

Em relação ao atraso na entrega dos relatórios, o entrevistado disse que pode 

ocorrer atraso de até cinco dias, devido a grande demanda de serviço que deve ser 

realizada em pouco tempo, e também pela falta de informações necessárias. Esta 

última é responsabilidade do empresário entregar para o contador, porém os 

documentos nem sempre são entregues devidamente, e as vezes até com o intuito 

de esconder informações do contador, pensando que assim irá pagar menos. Pois 

para o contador, o cliente tem a “impressão” que o contador só está lá para dizer o 

que deve pagar. O entrevistado também informou que alguns relatórios são 

fornecidos somente quando o cliente solicita. 

Foi perguntado sobre a percepção do contador em relação a forma e a 

frequência que os clientes utilizam as informações contábeis fornecidas. Para o 

contador, as informações fornecidas raramente são utilizadas como ferramenta de 

apoio ao gerenciamento dos negócios. Provavelmente isso acontece pela falta de 

conhecimento por parte dos empresários sobre o potencial das informações 

contábeis e financeiras para o gerenciamento da empresa. O mesmo afirma que 

geralmente os clientes não aproveitam a utilidade do contador. Na maioria das vezes 

as informações mais utilizadas são as fornecidas para fins fiscais. 

Quando questionado sobre o tipo de informação processada para os clientes, 

o mesmo informou que os serviços mais comumente fornecidos são os cálculos para 

recolhimentos de tributos e encargos sociais, informações financeiras e 

contabilidade gerencial, que são utilizadas para as tomadas de decisão. 

Em relação aos critérios mais relevantes para a contratação do serviço 

contábil na percepção do contador, em primeiro lugar é a qualidade do serviço, em 

segundo a experiência do contador e em terceiro o conhecimento da legislação 

tributária. 

O entrevistado classifica a qualidade do serviço prestado como muito boa e 

completa. E informa que a maioria dos clientes demonstram satisfação com os 

relatórios fornecidos porém quase não utilizam para fins gerenciais de tomada de 

decisão. 



15 
 

Em comparação temos a analise correspondente a microempresa. 

Durante os anos em que trabalha com o escritório a empresa percebeu 

evoluções por parte dos contadores ou serviços prestados, em que os principais 

aspectos citados como responsáveis para o avanço da empresa foram as evoluções 

tecnológicas, em que o escritório necessitou se enquadrar no mercado. Além disso, 

foi percebido que os critérios para seleção dos funcionários do escritório passaram a 

ficar mais rígidos em busca da excelência no serviço prestado. Ademais, pode-se 

mencionar o fato de que os contadores estão sempre atualizados em todos os 

aspectos relativos a seu trabalho.  

Para o gestor é de extrema importância os serviços do escritório para a 

manutenção e continuidade do negócio, tendo em vista que o proprietário da 

empresa não possui os conhecimentos necessários para controlar e realizar a 

contabilidade da empresa, em todos os aspectos obrigatórios ou não. 

A empresa não acredita que os serviços do escritório poderiam ser feitos 

facilmente pelo proprietário de houvesse mais abertura na legislação, porque 

segundo o entrevistado, percebe-se que a qualificação do profissional na área em 

que atua é de extrema importância, assim como a do contador. O proprietário da 

empresa não atua como contador e sim como administrador, devendo delegar a 

função de contador a outra pessoa que possa realizar o trabalho com eficácia, sem 

que haja transtornos para a organização. 

Ao ser questionado acerca de experiências negativas com o prestador de 

serviços contábeis, o entrevistado afirmou ocorrer algumas vezes principalmente 

com relação a transmissão de dados para a Receita Federal. O que ocasionou em 

ônus para a empresa. 

Ao ser questionado quanto a avaliação dos serviços do escritório em questão-  

Em uma escala de 0 a 10; o gestor avalia como nota 8, devido a experiências 

negativas mencionadas anteriormente. Por fim ao ser questionado sobre as 

informações e serviços prestados pelo escritório e seus auxílios a organização para 

tomada de decisões e controles diversos, o gestor acredita que é de suma 

importância e sempre utilizados: “A tomada de decisões sempre é baseada nos 

relatórios enviados pelo escritório, por meio dos quais a empresa consegue obter as 

mais diversas informações sobre sua situação, sabendo assim os melhores 

caminhos a seguir”. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho teve como objetivo um estudo comparativo entre as 

percepções dos gestores de microempresas e dos contadores que lhes prestam 

serviços. Para responder ao problema investigado foram elaboradas algumas 

questões da pesquisa. No intuito de responder às questões levantadas e testar a 

hipótese da pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o assunto em 

questão e, em seguida, procedeu-se a uma pesquisa empírica, por meio de 

entrevistas com gestor de uma microempresa e profissionais contábeis, localizados 

em Belo Horizonte/MG. Os resultados relevantes obtidos através da análise 

descritiva dos resultados. 

A partir dos resultados provenientes das entrevistas, podemos perceber um 

consenso em relação a percepção tantos dos profissionais contábeis, quanto do 

gestor da microempresa, no que diz respeito a importância dos serviços contábeis 

para as micro organizações. Além disto, é claro a unanimidade acerca da satisfação 

do serviço ofertado e da relevância dos dados produzidos pelos profissionais 

contábeis.  

Concluímos que todas as disciplinas foram essenciais para a elaboração do 

trabalho, pois o conteúdo das mesmas foi aplicado em todas as etapas da 

elaboração desse trabalho, além de agregar conhecimento aos integrantes do grupo.  
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista profissionais contábeis 

 

1. Qual o grau de instrução? 

2. Qual cargo ocupa no escritório? 

3. Qual o tempo de experiência? 

4. Há quanto tempo o escritório existe? 

5. Quantos funcionários tem o escritório? 

6. Qual o número de clientes? 

7. Os clientes costumam solicitar relatórios e demonstrativos para solicitação 

de créditos? 

8. Quais são os principais relatórios o escritório costuma fornecer? 

9. Com qual frequência? 

10. Como os clientes utilizam as informações contábeis? 

11. Os relatórios são entregues geralmente no prazo certo, ou com atrasos? 

12. Na sua opinião quais são os critérios que diferenciam da concorrência? 

13. Como você avalia a qualidade do serviço prestado? 

14. Como você avalia a percepção dos clientes com relação à informação 

produzida pelo escritório? 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista com gestor microempresa 

 

1. Qual o ramo de atuação da empresa? 

2. Há quantos anos a empresa está no mercado? 

3. Há quanto tempo contrata os serviços do escritório? 

4. Durante os anos em que trabalha com o escritório a empresa percebeu 

evoluções por parte dos contadores ou serviços prestados? 

5. Se sim, em quais aspectos as evoluções contribuíram para o avanço da 

empresa? 

6. O quão importante a empresa julga que sejam os serviços do escritório 

para a manutenção e continuidade do negócio? 

7. A empresa acredita que os serviços do escritório poderiam ser feitos 

facilmente pelo proprietário de houvesse mais abertura na legislação? 

8. A empresa já teve alguma experiência negativa com o escritório? 

9. Como a empresa avalia os serviços do escritório em questão? 

10. As informações e serviços prestados pelo escritório auxiliam a 

organização para tomada de decisões e controles diversos? 

 


