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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por finalidade apresentar informações sobre a contabilidade gerencial para 
micro e pequenos empreendedores do Brasil, e demonstrar como estes devem trabalhar em conjunto 
para se manter no mercado. Os negócios em geral têm crescido cada vez mais no Brasil, isso é um 
bom resultado. Por conta disso, o contabilista gerencial tem a necessidade de subsidiar os 
empreendedores diariamente. Em meio a tanta evolução e praticidade, surge a dúvida: Os 
empreendedores executam do planejamento antes de abrir uma empresa? Sabe-se que este é um 
dos atos primordiais para evolução e estabilização da empresa. A metodologia para desenvolvimento 
ou mesmo informações sobre o tema abordado baseou-se em uma pesquisa bibliográfica sendo 
consultados: o acervo da biblioteca das Faculdades Integradas de Ourinhos e fontes eletrônicas 
disponíveis na internet. Contudo, é importante ressaltar a importância do trabalho feito pelos 
contabilistas gerenciais, pois além da entrega de dados, vem sendo também um subsidio para 
melhores tomadas de decisões. 

   
 
Palavras-chaves: Empreendedor; Contabilista; Planejamento; Ferramentas da contabilidade; 
Análises das demonstrações contábeis. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

    
 

ABSTRACT 
 

This work completed course aims to bring information about the management accounting to micro and 
small entrepreneurs in Brazil and as these must work together so that new entrepreneurs are able to 
remain on the market. Business has grown increasingly in Brazil, this is a good result and even 
because of that, there is the need of the management accountant subsidy to entrepreneurs on a daily 
basis thereof. But in the midst of so much change and practicality comes to doubt if the entrepreneurs 
have done planning before opening the business. And this act is one of the prime for development and 
stabilization of the company. The methodology for development or even information about the topic 
was based on a literature search and consulted: the library collection of the Integrated Ourinhos 
Colleges and electronic sources on the Internet. But you can see how important has been the work 
done by management accountants, as well as delivery of data, it has also been a subsidy for better 
decision making. 
 
Keywords: Entrepreneur; Accountant; planning; accounting tools; analysis of financial statements. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

A Ciência Contábil existe há muito tempo, porém sua finalidade tem se 

modificado ao longo dos anos. No início, a função do contabilista era contar e 

desenhar nas pedras as cabeças de gado para arbitrar os resultados positivos ou 

negativos. Atualmente estes dados não são mais suficientes, pois são necessários 

dados mais precisos para que as tomadas de decisões sejam efetuadas de forma 

adequada. Assim, o contador estará cada vez mais envolvido nas empresas 

auxiliando de todas as formas possíveis. (CREPALDI, 2011). 

É necessário que os profissionais da contabilidade busquem por mais 

qualificações e siga um ramo da mesma. A contabilidade gerencial tem a finalidade 

de auxiliar e transmitir dados para os empreendedores e administradores. 

Knight e Drucker citados por Chiavenato (2012) mencionam que os 

empresários são considerados pessoas que assumem riscos econômicos, 

financeiros, entre outros variantes que influenciam o mercado. Quando abrem uma 

empresa nem todos têm a formação e informação necessária para gerenciá-la. 

Então nos momentos de decisões acabam se perdendo, necessitando do contador 

para auxiliar e indicar o melhor caminho a seguir. 

Seguindo o exposto, levantam-se as seguintes questões: Atualmente os 

novos empresários de micro e pequeno porte têm buscado auxílio do contabilista ao 

iniciar seus negócios? Tem elaborado os planejamentos? 

Consideravelmente, estas são as primeiras necessidades das empresas, 

mas, infelizmente não são todos os empresários que as fazem. A literatura 

apresenta que empresários costumam ter erros comuns entre eles e atrapalham o 

seu desenvolvimento e dos funcionários como, por exemplo: patrão achar ser 

superior, não dar espaços para que seus funcionários exponham suas ideias, 

tomadas de decisões sem pensar nos reflexos, entre outros.  

Sendo assim, esta pesquisa torna um importante meio de orientação para 

evitar problemas futuros. O objetivo da mesma é de avaliar a importância do 

contabilista na apresentação de ferramentas ao novo empresário e demonstrar as 

causas e os motivos de falência de uma empresa. Segundo pesquisas do SEBRAE, 

parte das novas empresas decretam falência dentro dos seis primeiros anos, um 
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transtorno econômico e pessoal que deve-se evitar com luta, planejamento e muito 

trabalho. 

 Este estudo foi dividido em 3 capítulos. No primeiro, abordou-se a história e 

evolução na profissão Contabilista, como as necessidades do povo moderno foram 

se expandindo e assim o contador foi se adequando com a sua nova freguesia. O 

segundo capítulo descreve as ferramentas que os empresários devem usar antes e 

durante suas ações nas empresas. Nessa parte, ressaltou-se o planejamento, as 

constantes mudanças do mercado Brasileiro e o acompanhamento ousado e seguro 

dos empreendedores. No terceiro capítulo discorreu-se sobre as demonstrações 

contábeis obrigatórias, as informações importantes que ela traz aos 

empreendedores e o alerta às tomadas de decisões mais precisas e assertivas. 

 A metodologia para desenvolvimento ou mesmo informações sobre o tema 

abordado baseou-se em uma pesquisa bibliográfica sendo consultados: o acervo da 

biblioteca das Faculdades Integradas de Ourinhos e fontes eletrônicas disponíveis 

na internet. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 HISTÓRIA DO CONTADOR 

 

 

1.1 Antiga x atual função do contabilista 

 

As transformações no mundo são visíveis. Rapidamente tudo o que há ao 

nosso redor muda, se transforma. As funções e atividades trabalhistas também 

foram mudando de rumo e continuará em constante mudança. Estamos numa era 

multifuncional e na contabilidade não é diferente. A função que antes era vista como 

exatas hoje é reconhecida como humanas. É uma das profissões mais visadas e 

que está em constante melhoria.  

Para suprir as exigências do mercado contábil e avançar com a tecnologia, 

cursos específicos foram criados para a formação e orientação do contador. 

Fazendo uma análise da História da Contabilidade no Brasil, chegamos ao 

conhecimento que a primeira escola de contabilidade no país foi a Escola de 

Comercio do Rio de Janeiro. Ela ministrou aulas de contabilidade até a criação do 

decreto nº 7.988 de 22/09/1945 que aprovou o curso superior de Ciências 

Contábeis.  

 

A Escola de Comércio do Rio de Janeiro foi a primeira escola de 
Contabilidade no Brasil reconhecida pelo decreto 1.339 de 09/01/1905 e 
dava ao aluno concluinte o diploma de guarda-livros e perito judicial. O 
decreto nº 8.191 de 20/11/1945 muda a denominação de guarda-livros para 
Técnico em Contabilidade. O primeiro curso superior em Ciências Contábeis 
foi criado pelo decreto nº 7.988 de 22/09/1945. (CRC/RJ, s/d, s/p). 

 

Em menos de um ano após a criação do Curso Superior de Ciências 

Contábeis, foi sancionado o decreto de lei 9.295 de 27/05/1946 dando inicio ao 

Conselho Federal de Contabilidade, que tinha o objetivo de habilitar e fiscalizar o 

profissional da contabilidade.  
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Este sistema foi criado pelo Decreto lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, 
assinado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra, e representou o 
resultado de um longo processo de gestões que a classe contábil, por meio 
de suas lideranças, realizou junto aos poderes públicos e à sociedade para 
criar um órgão colegiado que representasse a regulamentação definitiva da 
profissão. (CRC/SP, s/d, s/p). 

 

Em cada Estado da Federação Brasileira existe um CRC (Conselho Regional 

de Contabilidade) ligado ao Conselho Federal de Contabilidade com sede em 

Brasília. Além de fiscalizar, os CRC oferecem cursos para a capacitação do 

profissional. Além de registrar e fiscalizar o exercício profissional, o CRC SP é 

responsável por um ambicioso programa de educação continuada que já beneficiou 

milhares de profissionais de todas as regiões do Estado com palestras, seminários 

entre outras atividades (CRC/SP, s/d). 

Desde então os contadores tem tido maior respeito e responsabilidade. As 

pessoas têm procurado cada vez mais este profissional para obter um maior controle 

dos seus bens e resultados.  

Antigamente, a informação apenas, era o único levantamento para se saber 

se a empresa deu lucro ou prejuízo, mas hoje o cenário vem se modificando, pois 

dizer, unicamente, o resultado positivo ou negativo no final do mês se tornou muito 

pouco. É necessário dados mais precisos para melhores tomadas de decisões. 

Dessa forma, há maior envolvimento do contador nas empresas auxiliando de todas 

as formas possíveis. 

Até mesmo porque antes não tinha tanta mudança tecnológica, alterações de 

preços e mercados como hoje. Antes, a ação empresarial era mais estável. Por 

conta disso, o contador está cada vez mais envolvido nas empresas para auxiliar 

nos negócios. (MARION, 2009). 

 Atualmente a contabilidade é considerada um sistema de informação, por ser 

ela quem fornece os resultados e relatórios para os usuários tomarem as melhores 

decisões. Usuários internos e externos, cada um com sua limitação de informação, 

permitem uma melhor base para suas tomadas de decisões. (MARION, 2009). 

Usuários dos dados e serviços prestados pelo contador são as pessoas 

físicas e/ou jurídicas que tenham interesse pelos dados fornecidos da entidade. 

 Sendo assim, a atual função do contador é coletar os dados, registrá-los e 

estudar a situação para que tenha um bom entendimento do assunto a ser 
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abordado, e por fim, elaborar relatórios precisos contendo valores e resultados 

claros para subsidiar o usuário da informação a tomar a melhor decisão naquele 

momento. 

Para Zanlunca (s/d, s/p), o contador do século XXI deve ser:  

 

O contabilista precisa conhecer e utilizar-se de relações humanas, além de 
técnicas de administração. Não pode ficar alheio ao mundo que o cerca, e 
precisará ler continuamente, tornando-se um autodidata por excelência. 
Precisa ser ético, ter capacidade de inovar e criar, desenvolvendo também 
sua capacidade de adaptação - pois mudanças fazem parte do cenário 
empresarial e corporativo. 

 

O Contador precisa ser mais um membro da empresa. É conhecendo as 

atividades e costumes dela, que ele terá um bom resultado em suas aplicações e 

estudos. 

 

 

1.2 Definição de micro empresa e empreendedor 

 

Definida pela lei complementar 139 de 10 novembro de 2011, em seu art. 3°, 

é considerada microempresa, aufira, em ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e empresa de pequeno 

porte, aufira em 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). (MELO et al., 2012). 

            O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

leva em consideração o quadro de funcionários, ou seja, a quantidade de 

funcionários da empresa. São micro empresas as que empregam até nove pessoas 

no caso do comércio e serviços. Pequenas empresas são as que empregam de 10 a 

49 pessoas. (MELO et al., 2012). 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDS) ressalta que é 

considerado micro empresa as que tiverem o movimento de receita bruta anual de 

até R$ 1.200.000,00 e as pequenas empresas superiores a de R$ 1.200.000,00 e 

inferior a R$ 10.500.000,00. (MELO et al., 2012).  

 

 



11 
 

    
 

 

1.3 Características dos empreendedores Brasileiros 

 

O mundo tem passado por várias mudanças em muito pouco tempo. No 

século XX, por exemplo, foram obtidas várias invenções que revolucionaram o estilo 

de vida das pessoas. Por trás destas invenções existem seres curiosos, ousados, 

que querem sempre algo diferente, fazem as coisas acontecerem e quando colocam 

estas ideias em prática criam suas empresas e por sua vez tornam-se 

empreendedores. 

 Para Dornelas (2008, p. 05), empreendedor é:  

 

Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação 
singular, apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um 
na multidão querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e 
imitadas, querem deixar um legado. Uma vez que os empreendedores estão 
revolucionando o mundo, seu comportamento e o próprio processo 
empreendedor devem ser estudados e entendidos. 

 

Há 20 anos atrás era chamado de “louco” o jovem recém-formado que queria 

ter a sua própria empresa. As grandes empresas proporcionavam bastantes 

benefícios como: Estabilidade, bons salários, bons cargos e ainda chances de 

crescimento. O ensino era voltado para administrar grandes empresas e não pra 

criar o seu próprio negócio. (DORNELAS, 2008). 

Na atualidade, a visão referente a este assunto mudou tanto que nos âmbitos 

escolares há a colaboração na preparação e incentivos aos alunos a serem novos 

pequenos empreendedores. Acredita-se que essas foram umas das ações que tem 

colaborado para o crescimento destas e até mesmo com as inovações no mercado. 

(BULGACOV, 2006). 

Tanto é que conforme pesquisas, a faixa etária predominante de 

empreendedores é de 21 a 24 anos, sendo 47% dos representantes. Número que 

pode explicar o porquê do perfil de empreendedor diferenciado que temos hoje; o de 

buscas por responsabilidade, gosto por riscos, elevado nível de disposição e visão 

de futuro. (BULGACOV, 2006). 

O empreendedorismo tem sido o centro das atenções na maioria dos países. 

Isso pode explicar o grande crescimento das novas empresas na década de 1990 

aumentando mais em 2000. 
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 Dornelas (2008, p.09), explica o porque deste crescimento e o porque de 

tanto interesse e subsídios do governo sobre os empreendedores:  

 

Em todo o mundo, o interesse pelo empreendedorismo se estende além das 
ações dos governos nacionais, atraindo também a atenção de muitas 
organizações e entidades multinacionais, como ocorre na Europa, nos 
Estados Unidos e na Ásia. Há uma convicção de que o poder econômico 
dos países depende de seus futuros empresários e da competividade de 
seus empreendimentos. Outro exemplo é o interesse do Fórum Econômico 
Mundial, que patrocina a conferencia anual de Davos, no qual o tema 
empreendedorismo tem sido discutido de forma recorrente, já que é 
considerado de interesse global. 
A explicação para a focalização de um número cada vez maior de países no 
empreendedorismo pode ser obtida ao analisar o que ocorre nos Estados 
Unidos. Trata-se do maior exemplo de compromisso com o 
empreendedorismo e o progresso econômico. 

 

No Brasil, em específico, o movimento empreendedorismo começou a tornar 

forma na década de 1990, quando foram criadas entidades como Sebrae (Serviço 

Brasileiro de Apoio ás Micros e pequenas empresas) e Softex (Sociedade Brasileira 

para Exportação de Software). 

Desde então, foram implantados vários outros programas derivados do 

governo referentes ao empreendedorismo, programas estes que deram muito certo. 

Muitos conceitos foram modificados em relação a este tema e cada vez mais foi 

aumentando a procura e o interesse da população pelo assunto. 

Em uma pesquisa feita pelo SEBRAE referente aos motivos de abrir uma 

empresa, foi possível identificar que 37% desejavam ter o seu próprio negócio, 26% 

identificaram uma oportunidade de negócios, 19% por exigência de clientes / 

fornecedores, 11% para melhorar de vida (aumentar a renda), 4% estavam 

desempregados e não arrumavam emprego, 4% por outros motivos. (SEBRAE, 

2014). 

Estes valores comprovam o crescimento do interesse dos brasileiros na área 

empreendedora, área de inovações, oportunidades, riscos, e ao mesmo tempo, 

chances de colocar suas ideias em prática.  
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1.4 Contabilidade gerencial 

 

Crepaldi (2011) define contabilidade gerencial como o ramo da contabilidade 

que tem como objetivo fornecer instrumentos aos administradores de empresa que 

os auxiliem em suas funções gerenciais.  

De acordo Atkinson et al. (2000), contabilidade gerencial é o processo de 

produzir informações operacionais e financeiras para funcionários e administradores, 

tais processos devem ser direcionados pelas necessidades de informações dos 

indivíduos internos da empresa e devem orientar suas decisões operacionais e de 

investimento.   

 A expansão da Contabilidade gerencial deve-se a sua importância e 

praticidade aos administradores, por trazerem dados exatos e definidos para 

melhores tomadas de decisões. 

 

 

1.5 Erros comuns nas empresas atuais 
 

Grandes partes das empresas passam por algumas dificuldades e é possível 

notar quando estas fazem ou não planejamento. Há planejamento quando o 

contabilista questiona os empreendedores de possíveis problemas que possam 

ocorrer e ele sabe os procedimentos a serem tomados quando os mesmos 

ocorrerem. De certa forma, entende-se que, houve estudos sobre o mercado e sua 

empresa para saber agir e dirigir o seu negócio em maus momentos.  

O que preocupa é que a maioria dos empreendedores não tem feito estas 

perguntas e ainda tem tido outros problemas como: dados errôneos, mistura das 

finanças de pessoa Jurídica com a pessoa física e ou com outra empresa, a 

superioridade do empreendedor em achar-se melhor e não ouvir seus 

colaboradores, não elaborar relatórios gerencias para que tenha conhecimento da 

real situação da  empresa, não conhecer a concorrência, entre outros. (CONTA 

AZUL, 2013). 

 Também é importante ressaltar os casos onde o empreendedor é prestador 

de serviço. A maioria destes tem a intenção de ser o próprio patrão, mas, o mesmo 

esquece de se especializar na área do gerenciamento do negócio para elaborar 



14 
 

    
 

estudos e fazer relatórios como o ponto de equilíbrio, fluxo de caixa e cotações com 

fornecedores, e deixa a empresa desprevenida em caso de imprevistos que 

necessitam de conhecimentos técnicos e decisões rápidas (JOHNNIE, 2014). 

 Ferreira (2012) destaca seis maiores motivos que leva as empresas à 

falência. São eles: 

O primeiro é a falta de planejamento. Muitos empresários começam a 

trabalhar sem antes ter feito um planejamento. Deixa de lado o primordial que é, 

destacar quem estará envolvido na sua empresa, seu publico, fornecedores, custos, 

concorrência, localização, entre outros. Quanto mais dados, maior a chance da 

empresa dar certo.  

O segundo motivo a ser destacado é a equivocada copia dos modelos das 

empresas existentes. De início pode até ser que dê algum resultado positivo, mas a 

empresa é constituída por inovações e originalidades do dono com o produto 

vendido ou serviço prestado. 

O terceiro fator que tem prejudicado e muito, é o fato do empreendedor não 

estar sempre presente no dia-a-dia da empresa. A presença e visão dele são 

primordiais para que as coisas deem certo no negócio. É fato que o empreendedor 

não conseguirá estar em todos os setores. É necessário ter um responsável pra 

cada setor, onde este estará o tempo todo no local passando as informações 

importantes para o dono.  

 O quarto fator é o descontrole do fluxo de caixa. Muitos dos empresários, 

geralmente os que são prestadores de serviço, não tem muito conhecimento dos 

setores financeiro e administrativo. Por conta disso, não tem o hábito de checar um 

dos setores mais importantes para a vida da empresa que promovem as transações, 

compras, formas de pagamento.  

 O quinto e não menos importante é a fala da divulgação do produto e ou 

serviço. Não se pode depender apenas do boca-a-boca, deve-se trabalhar com 

marketing, para que o empreendedor faça a propaganda devida e de modo correto 

atingindo o seu publico alvo.  

 Por fim o sexto e último motivo destacado pelo autor, é a dificuldade para a 

adaptação com o mercado no qual esta envolvido. O comerciante não pode ser 

resistente às mudanças e bloqueado nas novidades. Os que não inovam, não 

buscam novas oportunidades, não leem nem buscam maiores informações sobre o 
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mercado, tem a tendência a se atrapalhar mais facilmente e sentir com maior 

intensidade as crises.  

O novo empreendedor precisa ter conhecimento da real situação da empresa. 

O fato de prestar o serviço não significa que a mesma sempre irá dar certa. Muito 

pelo contrário, a empresa precisa sempre de inovações que devem surgir dos 

empreendedores juntamente com os colaboradores. É necessário muito 

planejamento e reuniões com o contabilista para tomar a melhor decisão. O 

fechamento de uma empresa gera muitos transtornos econômicos e pessoais, por 

isso deve-se evitar ao máximo que isso ocorra. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

2 FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE  

 

 

2.1 Planejamento  

  

O planejamento é uma das melhores formas de se organizar, formular ideias, 

traçar metas, visualizar as reais necessidades para poder tomar as melhores 

decisões sem correr riscos de colocar a empresa em perigo. 

 “Planejamento é uma palavra que significa o ato ou efeito de planejar, criar 

um plano para otimizar a alcance de um determinado objetivo. Esta palavra pode 

abranger muitas áreas diferentes”. (PLANEJAMENTO, s/d). 

É de extrema importância cumprir o planejamento e ter sempre em mente que 

o ato de planejar pode ser aplicado e revisado sempre que possível. 

Para Valadares (2009, s/p): 

  

O planejamento é essencial para a eficácia de uma boa administração. 
Planejar significa traçar objetivos, escolher qual caminho será seguido para 
o melhor funcionamento de uma empresa. Não adianta querer abrir nosso 
próprio negócio se nosso objetivo não está claro, pois não será possível 
fazer planos para alcançá-lo, ou se sabemos apenas por onde começar, 
mas nem imaginamos os próximos passos da empresa. 

  

O planejamento deve ser alterado conforme o tempo e as necessidades, pois 

elas mudam frequentemente e temos que acompanhá-las diariamente. Não basta 

abrir uma empresa, mas caminharmos e crescermos com ela. 

O planejamento é uma das principais ferramentas administrativas, pois pode 

dar muitas informações e ser um instrumento para controle de possíveis riscos e 

dificuldades, assim deixando a empresa mais competitiva no mercado e tornando-a 

mais consistente. (LEON apud OLIVEIRA, 2009). 

Um dos principais objetos a ser avaliado em uma gestão é o planejamento. 

Com ele é possível maximizar os bons resultados e minimizar os ruins. 

É bizarro visitar alguma empresa ou conversar com um empreendedor que diz 

que não tem nada elaborado, ou até, que não tinha pensado, nem planejado seu 
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plano de ação. Ou seja, o sujeito não estabeleceu suas missões, visões, objetivos e 

estratégias, e nem o porque do negócio estar aberto naquele momento e naquele 

local. (CHAVIENATO, 2003). 

 

  

2.2 Planejamento de marketing 

 

Atualmente temos vários tipos de planejamentos. O que trataremos aqui é o 

Marketing. Este é considerado um dos mais importantes tipo de planejamento, pois é 

através dele que o produto será exposto. Essa exposição precisa convencer, 

sobretudo, a pessoa a se tornar um cliente. Na realização de uma propaganda 

devemos verificar qual o produto/serviço a ser divulgado, preço, localização onde 

estão os clientes alvos, como estão às concorrências e qual tem sido à procura dos 

produtos deste seguimento. (CREPALDI, 2011). 

O autor também menciona que é no Marketing que vamos poder ganhar os 

clientes e abater os nossos concorrentes. Por isso os empreendedores tem que 

estar em constante atualização no mercado para que seu produto não fique inferior a 

de seus concorrentes, muito menos com os preços elevados. Sendo assim, o 

Marketing é uma técnica que deve ser absorvida por todos os empreendedores e 

usada como benefício, ressaltando, dentre os vários produtos a serem vendidos, a 

melhor campanha atrairá o cliente..  

É possível destacar algumas dicas importantes para se elaborar um bom 

planejamento de marketing. Timothy Altaffer, fornece alguns passos que são: 

O primeiro passo é a analise do ambiente, os fatores que podem influenciar 

seu negócio. 

O segundo passo é entender seu publico alvo, observar se esse público que 

tem comprado o produto é o mesmo que foi planejado para a campanha. Pesquise 

seus concorrentes, estude os objetivos, o modo deles trabalharem; e em cima 

destes resultados faça o seu marketing cheio de inovações. Muitas das vezes a 

empresa é procurada pela ousadia demostrada na propaganda. (ALTAFFER, 2012). 

Em seguida faça um cronograma das ações a serem seguidas, de 

lançamentos e meses a ser espalhado. Sempre deve fazer a conciliação de um bom 
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produto, com um marketing bem feito. Por fim, o planejamento para que tudo dê 

certo no negócio e o sucesso se estabilize. (ALTAFFER, 2012). 

  Levando em consideração as informações acima, o negócio no qual seria 

aplicado o planejamento de marketing teria um alicerce a se basear nos momentos 

ruins, diminuindo assim os impactos das crises econômicas, ficando cada vez menos 

exposta a riscos de falência. 

 

 

2.3 Planejamento estratégico 

 

O planejamento estratégico é aquele que estabelece as metas e rumos das 

empresas. Um instrumento gerencial no qual tem a função de otimizar os resultados 

e sucessos das empresas, tornando-as mais resistentes e competitivas no mercado. 

O uso deste planejamento faz com que as empresas tenham maior flexibilidade, 

resposta mais rápida com mudanças e maior organização nos seus processos. 

(BOECHAT, 2008). 

 Há varias formas de analisar o planejamento estratégico. Ele nunca poderá 

ser descartado, até mesmo por conta de sua importância para a empresa como 

destacado abaixo: 

 

Planejar estrategicamente significa usar os recursos disponíveis de forma 
eficiente, aumentando a produtividade de um indivíduo ou empresa. A 
gestão do tempo é crucial para qualquer empresa, pois é um dos recursos 
mais valiosos à nossa disposição. A gestão estratégica dos riscos também é 
uma área importante para qualquer empresa. (PLANEJAMENTO, s/d, s/p). 

 

O planejamento estratégico é uma ferramenta muito importante para a 

definição dos objetivos almejados e a conquista para conseguir alcançá-los. É com 

ele que é possível planejar e traçar as primeiras necessidades e depois os sonhos 

futuros; tudo que precisamos e esperamos do negócio. Com o caminho traçado fica 

mais fácil de trilhar rumo ao sucesso. 

Para planejarmos algo devemos identificar ou definir com precisão o objeto a 

ser trabalhado. Uma empresa deve ser definida através de conceitos básicos 

denominados de missão, princípios (ou crenças e valores) e negócios (mercados, 

clientes, produtos), e acionistas, colaboradores e fornecedores. O planejamento 

estratégico seria a resposta destas perguntas e mais algumas que irão surgindo 
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conforme o tempo e vida do negócio. O planejamento estratégico serve para base 

inicial e instrui os envolvidos da empresa a saberem como deve agir e qual a 

finalidade de seu trabalho. O mesmo pode e dever estar em constantes mudanças, 

atualizações e reajustes. (VALADARES, 2003). 

Esse relatório geralmente é elaborado em texto e decidido em grupos e 

reuniões. Para que o estudado e decidido dê certo e apresente bons resultados, a 

apresentação ao grupo de trabalho e composição na prática, são essenciais. Esses 

grupos geralmente trazem as missões da empresa, visão, valores, estratégias e 

desdobramentos das estratégias onde: 

 

- missão - para que servimos, qual é nossa razão de ser; 
- à visão - onde queremos chegar como instituição; 
- aos valores - quais são nossas premissas quanto às atitudes para 
alcançar nossa visão; 
- à estratégia - como faremos para alcançar nossa visão e 
- aos desdobramentos da estratégia - as grandes ações que precisamos 
conduzir e que comporão a estratégia, isto é, os objetivos 
estratégicos. (TRT10, s/d, s/p). 

 

Outro fator importante a ser observado é se os colaboradores e/ou envolvidos 

com a empresa aderiram mesmo o planejamento estratégico, quais as competências 

dos envolvidos para explorar e dar a satisfação do colaborador se sentir mais 

valorizado na empresa, para todos trabalharem com harmonia e trazer melhores 

resultados. 

 

 

2.4 Planejamento financeiro 
 

Planejamento financeiro é outra ferramenta da contabilidade muito importante. 

Com ela é possível ter uma projeção de valores de venda, custos arrecadação 

mensal etc.   

O autor Borges (s/d, s/p) define planejamento financeiro como: 

 

O planejamento financeiro é uma projeção de receitas e despesas que tem 
por finalidade indicar a situação econômica geral de uma pessoa, empresa 
ou projeto. A partir de um planejamento financeiro, é possível definir quanto 
de dinheiro está disponível e, assim, direcionar seu uso. 
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Sem o planejamento financeiro o empreendedor fica escasso de ideia do 

mercado em vários fatores, como: o aspecto de custos, valorização, projeções do 

ramo de atividade, investimentos, na necessidade de arrecadação para alcançar as 

metas almejadas. 

Todo comércio deve fazer e colocar em prática o planejamento estratégico, 

seja um empreendimento de pequeno ou grande porte. O planejamento se faz 

necessário e é importante em todo mercado.  

Para Mandelli (2009, s/p), planejamento financeiro é: 

 

Planejar é traçar metas, elaborar planos direcionados a peculiaridades do 
projeto que se almeja por em prática, e finanças significa dinheiro, riqueza, 
ciência da variação da moeda. Desta forma, planejar as finanças da 
empresa é criar uma estratégia econômica, para que se atinjam os objetivos 
que podem ser de curto ou longo prazo, da maneira mais estruturada e 
precisa possível. Realizando este processo, a empresa obtém o seu 
crescimento financeiro e estrutural planejado com maior facilidade e auxilia 
a mesma a possuir sustentabilidade em seus empreendimentos. 

 

Um planejamento deve ser completo e realista. A falta desse levantamento 

pode ser um dos motivos pelo qual, várias empresas fecham as portas logo nos 

primeiros anos de vida. É normal que o empreendedor sinta dificuldades para 

sobreviver no inicio do empreendedorismo pela falta de experiências, materiais de 

apoio e das questões mais importantes: qual o planejamento que devo seguir? 

Como elaborar o meu planejamento?  

Os três primeiros passos importantes a serem destacados para elaboração do 

seu planejamento financeiro são: 1° Reconhecimento da real situação: é necessário 

estudar as condições do seu negócio, analisar o mercado, os pontos positivos e 

pontos negativos, o tipo de produto e/ou serviço a ser oferecido, o público alvo, o 

tipo de comunicação que tem com o público, e todas as características de um 

empreendedor e funcionário. 2° Preveja cenários diferentes pra um negócio: é 

necessário fazer simulações positivas e negativas como: e se vender mais que o 

previsto? E se vender menos que o previsto? E se os custos dobrarem? É 

importante estar preparado para as mudanças do mercado para obter os melhores 

resultados possíveis. 3° Elabore um plano de ação: definição de metas, distribuição 

de atividades de acordo com cargo e responsabilidade, mensurar resultados, 

mapear as ações necessárias para que consiga cumprir os objetivos almejados. 

(BORGES, s/d). 
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Segundo Melo et al. (2012, s/p): 

 

No mercado competitivo de hoje, produzir e vender bem não é mais 
suficiente, há necessidade de controlar com segurança as finanças do 
empreendimento. Isso demanda uma metodologia capaz de gerar 
informações de qualidade e em tempo hábil para as tomadas de decisão. 
De conteúdo altamente prático, o planejamento financeiro fornece aos 
interessados um conjunto homogêneo de conhecimentos que se mostra tão 
importante quanto decisivo para o melhoramento do desempenho financeiro 
das empresas. 

 

O planejamento financeiro é uma ferramenta onde o administrador consegue 

sobreviver às crises, tendo a visão do problema e a rápida ação contra essa crise, 

fazendo com que a empresa sofra menor impacto. 

 

 

2.5 Planejamento Financeiro de curto prazo 

 

Planejamento a curto prazo é elaborado para o prazo de um a dois anos, que 

envolve número de vendas, resultados, investimentos, custos, despesas, caixa e 

estoque. 

Brazão (2011, s/p), define-o como: 

 

O Planejamento Financeiro de Curto Prazo é uma ferramenta que ajuda 
estruturar os ciclos, operacionais e de caixa, para que os empreendedores 
tenham um conhecimento necessário do controle financeiro da empresa, 
está diretamente ligado a três pontos específicos: Estoque, Caixa e Vendas. 

 

Faz necessário para que o empreendedor conheça a finco a empresa, o 

quanto precisa de capital de giro, seus custos e receitas, dinheiro em caixa. 

 

 

 

 

2.6 Planejamento financeiro de longo prazo 

 

Os planejamentos de longo prazo fixam no período de dois a dez anos. Este 

deve ser sempre revisado com mais frequências, pois as mudanças são frequentes 
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e suas necessidades alteradas a não elaboração do planejamento tem sido uma das 

maiores causas das falências das empresas. 

Mandelli (2009, s/p) define planejamento financeiro de longo prazo como: 

 

São ações elaboradas para objetivos previstos para um futuro distante, 
compreendido geralmente num período de dois a dez anos. Por haver 
naturalmente muitas mudanças ao longo destes períodos, estes planos são 
revisados constantemente com o uso das informações atualizadas. Estes 
horizontes de planejamento variam de empresa para empresa, pois quando 
se possui um ciclo de produção curto e incertezas operacionais, estes 
horizontes de planejamento são mais curtos.  

 

Assim como na vida empreendedora há mudanças, no planejamento de longo 

prazo não é diferente. Ele deve estar sempre revisado e atualizado. Não se pode ter 

um planejamento desatualizado para servir de base para as tomadas de decisões.  

 

 

2.7 Alguns motivos destacados pelos empreendedores a não fazer os 

planejamentos 

 

Em meio a tantos desafios, deparamos com novos e velhos empreendedores 

que não entendem o motivo e a importância de se fazer o planejamento da empresa. 

Dornelas (2008, p. 85), levanta alguns motivos descritos pelos empreendedores no 

qual não o fizeram o planejamento: 

 

Eu não necessito de um. 
Eu tenho um em minha cabeça. 
Eu não sei como começar. 
Eu não tenho tempo. 
Eu não sou bom com números. 
Eu tenho muito $$$ e não preciso disso, pois já tenho sucesso. 

 

 Um dos maiores motivos de falência é a falta de preparo e planejamento para 

lidar com o dia-a-dia de um negocio. Se estes empreendedores continuarem com a 

opinião exposta, poderão visualizar as oscilações de mercado e terem maiores 

dificuldades para se estabilizar.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

3 A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS E RESULTADOS 

CONTÁBEIS NO DIA A DIA DO NOVO EMPREENDEDOR 

   

 

3.1 Informações disponíveis no balanço patrimonial 

 

 Balanço patrimonial é um demonstrativo onde transmite os valores dos ativos 

e passivos da empresa. Onde ativos são os bens e direitos da empresa e o passivo 

as obrigações.  

Silva (2012, p. 41), diz como o balanço patrimonial deve ser apresentado: 

 

Deve representar de forma quantitativa e qualitativa a posição financeira e 
patrimonial da empresa, a qual é composta por bens, direitos e obrigações 
em um determinado tempo. Na sua elaboração, as contas deverão ser 
classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e 
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a analise da situação 
financeira da companhia, ou seja: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 

  

 Portal de Contabilidade (s/da, s/p), também fala sobre o demonstrativo e o 

que ele tem dado de retorno pra sociedade: 

 

É um conjunto de informações demonstrando atividades de uma entidade 
privada com a sociedade que a ela está diretamente relacionada, com 
objetivo de divulgar sua gestão econômico-social, e sobre o seu 
relacionamento com a comunidade, apresentando o resultado de sua 
responsabilidade social. Cada vez mais, as entidades privadas veem-se 
comprometidas com o meio social em que vivem, pois não é admissível que 
retirem lucros da sociedade sem uma contrapartida significativa de 
responsabilidade social. Estamos entrando numa época onde ética 
transparência e compromisso ambiental/social serão tão relevantes quanto 
o lucro e a produtividade.     

  

Os demonstrativos têm sido cada vez mais divulgados para o público em 

forma de retorno, em especial aos clientes da empresa e envolvidos. Além disso, os 

demonstrativos são apresentados de fácil entendimento, para que interessados 

sintam mais facilidade na interpretação e estejam sempre envolvidos com o negócio.  

A auditoria tem sido cada vez mais procurada para que estes resultados 

demonstrados sejam verdadeiros e sem riscos de fraudes. 
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Segundo Conselho Federal de Contabilidade (2009, p. 9), segue a estrutura 

do Balanço Patrimonial, após a alteração aprovada pela Resolução CFC n° 

1.157/09: 

 

Quadro 1: Balanço patrimonial 

Ativo Passivo + Patrimônio Líquido 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante 

  Realizável a Longo Prazo Patrimônio Líquido 

  Investimento   Capital Social 

  Imobilizado     (-) Gastos com Emissão de Ações 

  Intangível   Reserva de Capital 

   Opções Outorgadas Reconhecidas 

   Reservas de Lucros 

     (-) Ações em Tesouraria  

   Ajustes de Avaliação Patrimonial 

   Ajustes Acumulados de Conversão 

   Prejuízos Acumulados 

Obs: Ações em tesouraria é conta retificadora da reserva utilizada para tal fim. 

Fonte: CFC (2009, p. 9).  

 

É importante ressaltar que este modelo esta sendo seguido desde 1° de 

Janeiro de 2008, visando melhor entendimento dos usuários e melhoria de 

enquadramento dos saldos da conta  

 

  

3.2 Informações disponíveis nas demonstrações do resultado do exercício 

 

   A DRE (demonstração do resultado do exercício) é um demonstrativo das 

receitas operacionais e não operacionais e despesas administrativas, operacionais e 

com vendas, onde o resultado desta operaçõe é o resultado do exercício. 

 

 Iudícibus (1998, p. 48), faz uma definição da demonstração citada a cima: 
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A demonstração do resultado do exercício é um resumo ordenado das 
receitas e despesas da empresa em determinado período. É apresentada 
de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas 
e, em seguida, indica- se o resultado (lucro ou prejuízo). [...] A DRE 
completa, exigida por lei, fornece maiores minúcias para a tomada de 
decisão: Grupos de despesas, vários tipos de lucros, destaque dos 
impostos etc. 

 

Esse demonstrativo também tem um modelo definido, porém alguns 

administradores faz o mesmo, de forma mais resumida a fim de se obter apenas o 

resultado final e não fazer análises sobre cada campo apresentado na DRE 

completa, que será descrita logo abaixo. 

A DRE, o balanço e outras demonstrações teve sua alteração, para ficar mais 

precisa e de fácil entendimento tanto para os contadores e auxiliares quanto aos 

usuários da informação. Silva (2012, p. 49) comenta sobre a alteração: 

 

As modificações introduzidas pela Lei n° 11.638/07 e MP n° 448/08 (Lei n° 
11.941/09) na DRE estão relacionadas principalmente á eliminação da 
segregação das receitas e despesas como não operacionais, a 
contabilização das participações de debêntures, empregados e partes 
beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições 
ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se 
caracterizem como despesa, e o registro como receita das doações e 
subvenções para investimento. 

 

Marion relata que há algumas criticas referente a este modelo e DRE, que 

seria a falta de destaque do grupo chamado: Itens extraordinários. Eventos 

extraordinários necessitam de tratamento e de divulgação diferenciada. Estes itens 

são alheios às atividades ordinárias da empresa e não deveria ser demonstrado em 

comum com os demais. Extraordinários são de natureza inusitada e de rara 

possibilidade de se tornar normal e recorrente, exemplos de sinistros, grandes 

desmobilizações, execução de dívidas etc. São tratadas em vários lugares como não 

operacionais, o qual apontamos ser a melhor forma de ser tratada. (MARION, 2012, 

p. 53). 

Segue abaixo o modelo da DRE, disponibilizado pelo Portal de contabilidade 

(s/d c, s/p), o qual está sendo aplicado atualmente. 
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Quadro 2: Demonstração do resultado do exercício 

DRE- Demonstração do resultado do exercício 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Vendas de Produtos 
Vendas de Mercadorias 
Prestação de Serviços 
 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  
Devoluções de Vendas  
Abatimentos  
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas 
 
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
(-) CUSTOS DAS VENDAS 
Custo dos Produtos Vendidos  
Custo das Mercadorias 
Custo dos Serviços Prestados 
 
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 
 
(-) DESPESAS OPERACIONAIS  
Despesas Com Vendas  
Despesas Administrativas 
Despesas Operacionais 
 
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 
Despesas Financeiras 
(-) Receitas Financeiras 
Variações Monetárias e Cambiais Passivas 
(-) Variações Monetárias e Cambiais Ativas 
 
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
Resultado da Equivalência Patrimonial 
Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 
(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO 
(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro 
 
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 
 
(-) Debêntures, Empregados, Participações de Administradores, Partes 
Beneficiárias, Fundos de Assistência e Previdência para Empregados 
 
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

Fonte: Portal de contabilidade (s/dc, s/p).  

 



27 
 

    
 

 Com este demonstrativo bem elaborado e com dados verídicos, pode-se 

tomar melhores decisões e conhecer as reais necessidades da empresa. Também 

esclarece os efetivos custos de cada departamento com as vendas. Custos estes que 

podem ser avaliados e minimizados com algumas alterações administrativas. 

 

 

3.3 Informações disponíveis na DMPL 

  

 A DMPL (demonstração das mutações do patrimônio líquido), evidencia a 

movimentação de todas as contas do patrimônio líquido no exercício da empresa, tanto 

quanto os aumentos e reduções sofridas nos saldos. 

 O autor Silva (2012, p.53), define e expõe o objetivo da demonstração DMPL: 

 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) tem por 
objetivo detalhar as modificações ocorridas durante um exercício social nas 
contas do Patrimônio Líquido (Capital Social, Lucros ou Prejuízos 
Acumulados e Reservas), partindo do saldo inicial e chegando ao saldo final 
(aquele que aparece no balanço patrimonial). Ela traz informação que 
completa os demais dados constantes no Balanço Patrimonial e na 
Demonstração do resultado do exercício. 

  

 Muitas empresas tem optado pelo DMPL antes do DLPA (demonstração dos 

lucros ou prejuízos acumulados), por ser mais completa e clara em relação as 

formações e utilizações dos saldos, não sendo limitada ao campo de lucro ou prejuízo, 

abrangendo também as reservas. (IUDÍCIBUS, 1998). 

 O Portal de Contabilidade (s/db, s/p), apresenta mais detalhadamente, como 

deve ser feito o preenchimento: 

 

A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido é 
relativamente simples, pois basta representar, de forma sumária e 
coordenada, a movimentação ocorrida durante o exercício nas diversas 
contas do Patrimônio Líquido, isto é Capital, Reservas de Capital, Reservas 
de Lucros, Reservas de Reavaliação, Ações em Tesouraria e Lucros ou 
Prejuízos Acumulados. 
 

  Este demonstrativo traz maior controle aos usuários interessados em relação as 

reservas compostas e aos valores subtraídos da conta, ajudando tanto no entendimento 

do que realmente houve naquele exercício, quanto na posição econômica que a 

empresa se encontra. 

Segue baixo o modelo da demonstração referida á cima: 
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Este demonstrativo é de extrema importância para os interessados na 

empresa, em especial os que têm interesse em investir capitais. Com este relatório é 

possível constatar o quanto de reserva foi constituído, o quanto é repassado aos 

dividendos, a frequência de prejuízos e o que mais chama a atenção, que são os 

lucros, onde é composto e pra quem é distribuído. 

 

 

3.4 Informações disponíveis na DVA 

  

 A demonstração conhecida como DVA (Demonstração do Valor Adicionado), 

tem por sua finalidade constar a sua riqueza, pra onde se destina e a forma como é 

distribuída. 

  

A DVA deve evidenciar o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua  
distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa 
riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, 

bem como a parcela da riqueza não distribuída. (SILVA, 2012, p. 61). 

  

A DVA surgiu na Europa por influência da Inglaterra e demais países. Tem 

sido cada vez mais utilizada por muitos países.  

  

A DVA evidencia quanto de riqueza uma empresa produziu, ou seja, quanto 
ela adicionou de valor a seus fatores de produção, e de que forma essa 
riqueza foi distribuída (entre empregados, governo, acionistas, financiadores 
de capital) e quanto ficou retido na empresa. A DVA é uma demonstração 
bastante útil, inclusive do ponto de vista macroeconômico, uma vez que, 
conceitualmente, o somatório dos valores adicionados (ou valores 
agregados) de um país representa, na verdade, seu Produto Interno Bruto 
(PIB). (MARION, 2012, p. 59). 

 

Esta demonstração citada é de suma importância, pois as informações 

trazidas por ela são muito esclarecedoras, a ponto de demonstrar o quanto cada 

parte tem recebido dos lucros da empresa. 

Silva sugere o modelo em que a DVA deve ser montada. 
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Quadro 4: Demonstração do valor adicionado 

DEMOSNTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO- DVA 

DESCRIÇÃO SALDO EM 

20X1 

SALDO EM  

20X0 

1- RECEITAS    

1.1) Venda de mercadorias, produtos e serviços    

1.2) Outras receitas   

1.3) Receitas relativas á construção de ativos próprios   

1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa- 

reversão/construção 

  

2- INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS   

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos 

serviços vendidos 

  

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros   

2.3) Perda/Recuperação de valores ativos   

2.4) Outras (especificar)   

3- VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)   

4- DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   

5- VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PEL 

ENTIDADE (3-4) 

  

6- VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 

TRANFERÊNCIA 

  

6.1) Resultado de equivalência patrimonial   

6.2) Receitas financeiras   

6.3) Outras   

7- VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 

(5+6) 

  

8- DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)   

8.1) Pessoal   

  8.1.1- Remuneração direta   

  8.1.2- Benefícios   

  8.1.3- FGTS   
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8.2) Impostos, taxas e contribuições   

  8.2.1- Federais   

  8.2.2- Estaduais   

  8.2.3- Municipais   

8.3) Remuneração de capitais de terceiros   

  8.3.1- Juros   

  8.3.2- Aluguéis   

  8.3.3- Outras   

8.4) Remuneração de Capitais Próprios   

  8.4.1- Juros sobre capital Próprio   

  8.4.2- Dividendos   

  8.4.3- Lucros retidos/ Prejuízo do  exercício   

  8.4.4- Participação dos não controladores nos lucros 

retidos (só p/ consolidação) 

  

(*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 

7 

  

Fonte: Silva (2012, p.63) 

 

Com esta demonstração contábil o empreendedor tem maior controle sobre 

valores exatos que são transferidos para cada parte envolvida, tomando assim, 

decisões precisas e corretas com muito mais chance de acertar no futuro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao concluir esta pesquisa foi possível notar a importância do contabilista para 

os novos empreendedores. Começam a trabalhar no seu próprio negócio com muito 

pouco de informação,  com insegurança juntamente e com erros, mas mesmo assim, 

tem a possibilidade de chegar a estabilidade estabelecida para o sucesso. 

 O contabilista adquire a tarefa de auxiliar nas tomadas de decisões 

ensinando-os assim como devem fazer para alcançar o seu objetivo. Objetivo este 

que já foi definido nos planejamento, antes mesmo de abrir as portas da empresa. 

 Tendo harmonia no trabalho entre o contabilista e o empreendedor, a chance 

de tudo dar certo é muito maior do que os que fazem o contrário, que por falta de 

preparo e planejamento, fecham suas portas em menos de seis anos.   

 Também foi possível destacar a importância e as informações que as 

demonstrações contábeis trazem. Os empreendedores analisando-as, se obtêm 

maior controle sobre a empresa e entendimento de alguns procedimentos e 

destinações de valores da empresa no final de cada exercício. 

Contudo, faz-se cada vez mais necessário a apuração da aptidão e o 

conhecimento das ferramentas da contabilidade para que as duas principais peças 

chaves da empresa sempre trabalhem em conjunto, rumo ao sucesso e realizações. 
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