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RESUMO 

O presente artigo buscou levantar dados a respeito do papel do contador no 
processo de gestão e de tomada de decisões empresariais, bem como 
demonstrar o quanto a presença de um profissional contábil qualificado pode 
influenciar no desenvolvimento das empresas. A pesquisa é um estudo de 
caso, realizado na cidade de Lagoa Dourada - MG e possui característica 
bibliográfica baseada em artigos e documentos e posteriormente abordagem 
descritiva e qualitativa com coleta de informações através de questionários que 
foram distribuídos aos responsáveis pela gestão em diferentes ramos de 
atuação e simultaneamente a determinados escritórios contábeis. Percebe-se 
que há uma mudança em relação à visão equivocada que muitos gestores 
possuem em relação ao profissional de contabilidade, mas ainda há muito que 
se fazer para que essa imagem de parceiro do fisco acabe por completo. 

Palavras-chave: Contador; Gestão; Tomada de Decisão. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As empresas buscam cada vez mais meios que possibilitem a expansão 

de seus negócios. A Contabilidade realizada de forma minuciosa aparece neste 

cenário com bastante intensidade, pois a evolução econômica e o mercado 

competitivo obrigam as empresas a darem uma atenção maior às informações 

contábeis e a perceberem que a contabilidade, vai muito além do simples 
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atendimento dos requisitos legais exigidos pelo fisco. São constantes as 

mudanças que ocorrem no ambiente empresarial e para que as empresas 

consigam alcançar seus anseios, duas ferramentas são essenciais: uma 

contabilidade voltada a fornecer subsídios que auxiliem a tomada de decisão 

da alta administração e uma gestão que se preocupe com todos os aspectos 

da empresa, considerando desde os recursos financeiros até os recursos 

humanos, que na atual conjuntura são o diferencial das entidades. 

Perante o que foi apresentado, procura-se apurar a seguinte questão: 

como se dá o papel do contador no processo de gestão e de tomada de 

decisões empresariais? 

Diante deste contexto o objetivo geral deste artigo é apresentar o papel 

do contador no processo de gestão e de tomada de decisões empresariais, 

bem como demonstrar o quanto a presença de um profissional contábil 

qualificado pode influenciar no desenvolvimento das empresas. Os objetivos 

específicos são: apresentar a origem e conceito da ciência contábil, identificar 

historicamente o perfil do contador e suas bases modernas inserido na gestão 

das empresas e analisar a relação existente entre gestão empresarial e os 

resultados organizacionais. 

O estudo do papel do contador como apoiador da gestão e a tomada de 

decisões em empresas justifica-se pela importância da presença de um 

profissional contábil qualificado nas mesmas, para auxiliar de forma direta nas 

negociações empresariais fornecendo informações primordiais. Para averiguar 

o proposto foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, buscando 

complementar os objetivos específicos foi realizado também um estudo de 

caso na cidade de Lagoa Dourada – MG, com o desígnio de corroborar a 

avaliação da relação entre gestores e contadores. 

Mediante o exposto a abordagem desse tema tem sua relevância 

voltada à quebra de paradigmas, onde acredita-se que as finalidades do 

contador sejam baseadas apenas em escrituração e emissão de guias 

tributárias, outro fator a ser considerado é que uma melhor gestão proporciona 
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melhores resultados que podem levar a perpetuidade das empresas e geração 

de empregos reduzindo o “caos” social. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A ORIGEM E O CONCEITO DA CIÊNCIA CONTÁBIL 

 O homem sempre almejou controlar e aumentar seu patrimônio, de 

forma natural sempre desenvolveu sua “Contabilidade” mesmo que de forma 

precária e empírica, isto é, sem nenhum fundamento científico, baseada 

apenas em experiências diárias e a necessidade de controle. (PINTO, 2002, 

p.6) 

Essa necessidade natural pelo controle patrimonial originou o que hoje 

conhecemos como Contabilidade.  

Sabe-se que a Contabilidade tem sua origem desde os povos mais 

primitivos, por volta de 4000 anos a.C onde já existia a necessidade de 

controlar suas riquezas, que na época eram seus rebanhos e a “contabilização” 

dos mesmos era feita por meio de pedrinhas que juntas simbolizavam seu 

patrimônio naquele momento. (IUDÍCIBUS, 2009 p. 4) 

 Ainda o autor afirma que: 

Não é descabido afirmar-se a noção intuitiva de conta e, 
portanto, de Contabilidade seja, talvez, tão antiga quanto a 
origem do Homo sapiens. Alguns historiadores fazem remontar 
os primeiros sinais objetivos da existência de contas a 
aproximadamente 2.000 anos a.C. Entretanto, antes disto, o 
homem primitivo, ao inventariar o número de instrumentos de 
caça e pesca disponíveis, ao contar seus rebanhos, ao contar 
suas ânforas de bebidas, já estava praticando uma forma 
rudimentar de Contabilidade. (IUDÍCIBUS, 2009 p.15). 

Como já foi visto até aqui nota-se que a trajetória da história da 

Contabilidade é tão antiga quanto da civilização, e desde os tempos mais 

antigos o homem manifestava a necessidade de proteção e posse pelo bem 

adquirido, mas não bastava apenas proteger esse patrimônio, era necessário 
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também ter conhecimento de sua qualidade e quantidade e a divisão desses 

bens davam a noção do que hoje é denominado conta. 

Antes mesmo da habilidade do homem em escrever e calcular, 
ele já manifestava, por meio de inscrições e pinturas, as suas 
noções de qualidade e quantidade das coisas. Através de 
provas arqueológicas que denunciavam a existência de 
registros em grutas, ossos e outros materiais, de 
manifestações da inteligência humana na percepção de meios 
patrimoniais, qualitativa e quantitativamente, construindo assim 
a conta primitiva. (SÁ apud SANTOS, 2010, p.6)  

 Por meio desta conta primitiva durante tempos a Contabilidade foi 

executada de forma rudimentar, o grande marco no processo evolutivo da 

Contabilidade se deu com a introdução do método de escrituração contábil 

denominado método das partidas dobradas. 

Com a publicação do livro sobre Conhecimentos de Aritmética, 

Geometria, Proporção e Proporcionalidade por Luca Pacioli em 1494, onde 

descreveu o Método das Partidas Dobradas, neste enfatizava que todo valor 

lançado a débito deve haver o de igual valor lançado a crédito, ou seja, não há 

devedor sem credor correspondente. Ele é considerado o pai da contabilidade 

moderna, sua obra propagou a contabilidade e este método é utilizado até os 

dias de hoje. (SÓ CONTABILIDADE, 2017) 

Luca Pacioli ao introduzir o método das partidas dobradas contribui 

significativamente para a evolução da Contabilidade. 

Apesar de não ter sido o criador das Partidas Dobradas suas obras 

discorriam sobre livros mercantis que sistematizou a Contabilidade e também 

abriram caminho para novas obras sobre o assunto. (PORTAL DE 

CONTABILIDADE, ZANLUCA, 2017) 

Mediante o exposto nota-se que foi Luca Pacioli quem propagou o 

método das partidas dobradas e ao difundir esse instrumento de registro tão 

eficaz, que hoje conhecemos como Contabilidade, permitiu que o homem 

administrasse seu patrimônio conforme seus anseios.  

Marion explana a respeito de Contabilidade da seguinte forma: 
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A Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de 
informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 
empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as 
pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo, o 
governo começa a utilizar-se dela para arrecadar impostos e a 
torna obrigatória para a maioria das empresas. (MARION, 2008, 
p.26) 

Ainda de acordo com o autor é possível afirmar que a Contabilidade 

contribui impetuosamente para a tomada de decisão ao traduzir de forma clara 

e objetiva os dados por ela coletados e registrados. (MARION, 2009, p. 25) 

Nas palavras da Equipe de Professores da FEA/ USP (2010, p. 1) 

A Contabilidade, na qualidade de ciência social aplicada, com 
metodologia especialmente concebida para captar, registrar, 
acumular,resumir e interpretar os fenômenos que afetam as 
situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer 
ente, seja este pessoa física, entidade de finalidades não 
lucrativas, empresa, seja mesmo pessoa de Direito Público, 
tais como Estado, Município, União, Autarquia etc., tem um 
campo de atuação muito amplo.   

Devido a essa necessidade de crescer, ter lucratividade e saber qual a 

melhor forma de aprimorar seus negócios, hoje é impossível pensar em uma 

organização sem uma contabilidade eficiente que ofereça ao seu gestor todas 

as possibilidades para uma tomada de decisão acertada. 

Após ter apresentado conceitualmente Contabilidade e sua origem, 

pretende-se no próximo item apresentar o perfil histórico do contador, entre 

outros pontos ligados a gestão. 

 

2.2 PERFIL HISTÓRICO DO CONTADOR E SUAS BASES MODERNAS 

INSERIDOS NA GESTÃO DAS EMPRESAS 

A necessidade eminente do homem em controlar seu patrimônio, acabou 

por desencadear desde a época primitiva a profissão contábil, transformando-a 

em umas das profissões mais antigas e importantes para a sociedade como um 

todo, pois o profissional contábil contribui de forma significativa para o 

progresso de um país. (NONATO, 2014)  
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Essa profissão tão antiga que surge desde os tempos primitivos foi 

evoluindo ao longo dos anos, segundo a afirmação de ROVEDA, 2015, s.p. 

“Entre os anos 50 e 60, os contadores e profissionais contábeis no Brasil eram 

conhecidos como “guarda-livros”, tendo maior reconhecimento a partir dos 

anos 70, quando a expressão se tornou obsoleta.” 

Ainda de acordo com o autor (ROVEDA, 2015, s.p.):  

Na década de 80, começaram a surgir os primeiros 
microcomputadores e primeiros sistemas de troca de 
informações. Foi o início da revolução nas contabilidades. 
Havia mais velocidade e exatidão em seus números, mas a 
pilha de papéis continuava sobre as escrivaninhas.A década de 
90 foi um salto para os escritórios contábeis. Com sistemas de 
gestão de empresa, também conhecido como ERPs, mais 
sofisticados, as contabilidades começaram a ter cada vez 
mais importância estratégica e passaram a exercer um papel 
mais efetivo no dia a dia de qualquer empresa. 

Devido a essa importância estratégica nos dias atuais é impossível 

pensar no contador como aquele profissional que apenas emite guias 

tributárias e elabora as folhas de pagamento, suas funções e contribuições 

para as empresas vão muito além. 

O vasto conhecimento que este profissional detém em relação ás 

empresas, lhe permite ter um controle direto sobre seu crescimento e sua 

perpetuidade ao longo do tempo. É dele a incumbência de explicar de forma 

clara e objetiva o que representa os dados constantes nas demonstrações e 

nos relatórios, de forma que os gestores se orientem com significativa 

segurança sobre os riscos e oportunidades que a entidade oferece.  (SANTOS 

e MARION, 2000) 

 Portanto o contador é parceiro da organização e precisa ter bem 

desenvolvida sua habilidade de negociação, ter um vasto conhecimento da sua 

área de atuação que o possibilite interpretar e analisar os fatos e/ou dados 

dando suporte à tomada de decisão e continuidade das empresas, além de ter 

suas ações sempre pautadas por uma sólida conduta ética.  

 O mercado está em constante mudança e exige cada vez mais 

versatilidade do profissional contábil, fazendo necessário à observância de 
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algumas habilidades como: constante qualificação e especialização para 

solucionar com mais eficiência possíveis adversidades, agir de acordo com o 

código de ética da classe e atentar para situações que, embora não sejam 

consideradas antiéticas possam ser de alguma forma imoral e por fim, ter um 

vasto conhecimento da teoria contábil e da legislação vigente, permitindo assim 

a realização da prática com excelência. (JORNAL CONTÁBIL, 2016) 

Neste contexto, o atual perfil do contador traz consigo uma análise 

crítica, deixando de agir apenas de forma técnica e valorizando a essência de 

cada operação, fazendo com que os fatos prevaleçam sobre as formas 

jurídicas quando não há harmonia entre elas. 

No mundo contemporâneo, o perfil do novo Profissional 
contábil, estará ligado á sua formação cultural humanística, 
fortemente social e desenvolvida a saber pensar, com vistas a 
proporcionar condições de orientar as empresas para 
prosperidade, para eficácia da riqueza. (PORTAL DA CLASSE 
CONTÁBIL, RIBEIRO, 2007) 

Feito uma apresentação sobre o perfil do contador e suas bases 

modernas voltadas para os processos gerenciais, destacaremos a seguir a 

gestão empresarial e sua relação com os resultados organizacionais.  

 

2.3 A GESTÃO EMPRESARIAL E SUA RELAÇÃO COM OS RESULTADOS 

ORGANIZACIONAIS 

Cada vez mais as empresas almejam melhorar seus resultados, no 

entanto, conquistar esse objetivo não é uma tarefa nada fácil diante de um 

mercado extremamente competitivo e em constantes mudanças. 

Diante dessa dificuldade surge então a necessidade incontestável de 

adotar uma boa gestão empresarial, no intuito de aprimorar os processos 

operacionais e gerenciais, de modo que as metas pré-estabelecidas sejam 

alcançadas e também auxiliar na elaboração do planejamento estratégico, 

visando reduzir os custos e maximizar os lucros, assim Marques conceitua a 

gestão empresarial da seguinte forma: 
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Gestão empresarial é o conjunto de ações e estratégias 

aplicadas em um negócio, utilizando de seus recursos 

financeiros, estruturais e humanos. O sistema de uma 

organização é elaborado a partir de diferentes partes que a 

compõem, sempre com foco em crescimento e alcance de 

resultados maiores e melhores. (JRM COACHING, MARQUES, 

2015). 

Para alcançar melhores resultados toda empresa necessita de uma 

boa gestão para que possa realizar seu planejamento estratégico e a partir dele 

conquistar os objetivos e metas traçados anteriormente. Cada empresa deve 

implantar um modelo de gestão que se adapte a sua realidade e que esteja de 

acordo com seus valores e sua cultura organizacional. 

Natal relata brevemente sobre a implantação de um modelo de gestão:  

Os processos da Gestão Empresarial visam organização da 
rotina, definição de objetivos e metas, planejamento e 
execução das estratégias, redução de custos, prestação de 
contas em relação às metas traçadas e desenvolvimento das 
lideranças.A implantação de um modelo de gestão é baseada 
nos oito princípios da Gestão da Qualidade:Foco no cliente, 
Liderança, Envolvimento das pessoas, Abordagem por 
processo, Abordagem sistêmica para Gestão, Melhoria 
continua, Abordagem factual para tomada de decisões e 
Benefício mutuo na relação com fornecedores. (NATAL, 2011, 
s.p.) 

As empresas quando bem geridas afastam da sua realidade a 

possibilidade de falência, fortalecendo suas bases para se perpetuarem no 

tempo e contribuírem para o desenvolvimento do país. As ações desenvolvidas 

pela gestão vão ser confirmadas por meio das análises dos resultados obtidos 

pelas empresas: se o resultado for positivo é válido dizer que a gestão 

empresarial foi realizada com êxito. (BLOG EGESTOR, 2015) 

Perante a possibilidade de obter resultados, positivos ou não, devido à 

gestão realizada das entidades, cabe salientar a importância que há em estar 

sempre fortalecendo esta ação: 

Gerir a aplicação dos recursos é crucial, sejam recursos 
materiais, financeiros, de informação, humanos, de 
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comunicação ou tecnológicos. A ênfase na gestão vem da 
necessidade de aperfeiçoar continuamente os processos de 
negócio, pelo aprendizado e inovação permanentes. 
(COLEÇÃO GESTÃO EMPRESARIAL, 2002, p. 3) 

Ao adotar a gestão empresarial a organização consegue obter um 

potencial competitivo mais elevado em relação as suas concorrentes, pois 

conseguem agir de forma contínua em busca do aperfeiçoamento de seus 

negócios, gerindo não só os recursos financeiros, mas considerando também, 

os colaboradores, que são parte integrante e fundamental das organizações, 

logo: 

Uma boa gestão inevitavelmente gera resultados eficazes em 
todas as esferas do negócio, a começar pela produtividade dos 
colaboradores, que é estimulada por meio de 
uma liderança altamente qualificada. Vale lembrar que o gestor 
também tem como função acompanhar equipes e identificar 
adequações — tanto processuais como de função — que 
favoreçam os resultados do negócio. (BLOG EGESTOR, 2015) 

Para que essa eficácia nos resultados ocorra em todas as esferas do 

negócio é importante evidenciar que o gestor da atualidade precisa estar apto a 

mudanças e aberto para o novo, atentando para a estrutura formal das 

empresas, as inovações e necessidades do mercado, e principalmente, para o 

capital humano que é na atualidade o diferencial competitivo das organizações. 

Assim segundo Paula (2015, s.p.):  

 “[...] os profissionais envolvidos com a Gestão Empresarial 
precisam desenvolver habilidades para lidar com pessoas, a 
capacidade de realizar uma comunicação efetiva, trabalhar em 
equipe, liderar, negociar, buscar informações e tomar decisões 
em contextos econômicos, políticos, culturais e sociais 
distintos.”  

Ao mencionarmos de forma breve o surgimento da Contabilidade como 

ciência, iniciamos uma análise da evolução da profissão ao longo da história, a 

sua relevância nas organizações para tomada de decisões e por fim a conduta 

do profissional contábil diante dos anseios das empresas contemporâneas.  

Em virtude dos fatos mencionados pode-se dizer que a gestão 

empresarial alinhada a uma boa contabilidade são fatores determinantes para o 

sucesso do negócio. A seguir é apresentada a metodologia utilizada neste 

artigo. 

 

3. METODOLOGIA 

http://blog.egestor.com.br/como-ser-um-bom-lider/
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Este tópico evidencia a metodologia utilizada nesta pesquisa 

mostrando de forma clara e objetiva os procedimentos e métodos adotados no 

desenvolver deste artigo. 

A pesquisa que será realizada terá uma abordagem qualitativa, que tem 

a finalidade de investigar situações que apresentam um grau mais elevado de 

complexidade, haja vista que, a interação entre contador e gestor é muitas 

vezes não aproveitada da forma que deveria. Nessa linha de pensamento 

Rodrigues discorre sobre esse tipo de pesquisa da seguinte forma:  

“Por meio da abordagem qualitativa, o pesquisador tenta descrever a 

complexidade de uma determinada hipótese, analisar a interação entre as 

variáveis e ainda interpretar os dados, fatos e teorias.” (RODRIGUES, 2006, p. 

90) 

Já em relação aos fins a pesquisa será exploratória, pois tem o propósito 

de explorar a importância do profissional contábil na tomada de decisões, 

caracterizando uma relação entre a realidade e o indivíduo. 

Cervo e Bervian (2002, p. 69) afirmam que: “A pesquisa exploratória 

realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes 

entre os elementos componentes das mesmas.” 

A forma de coleta das informações do estudo de caso será por meio de 

questionários. Segundo Marconi e Lakatos (2005, p.203), “Questionário é um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador.” 

Finalizando esse contexto metodológico utilizaremos como meio de 

desenvolvimento a pesquisa bibliográfica, onde será realizada uma revisão 

bibliográfica dos assuntos relacionados à origem e conceito da Contabilidade e 

sua ligação com o bom desempenho nas organizações. Gil declara que: 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 

livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. 

Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de informação, estas 

pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas 

magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado pela Internet. (GIL, 

2010, p.29) 

Dessa forma, por meio das metodologias adotadas é possível a 

realização desta pesquisa que visa fazer uma revisão bibliográfica acerca de 

como se dá o papel do contador no processo de gestão e de tomada de 

decisões empresariais. 
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Na próxima seção apresentam-se os dados analisados após a 

realização da pesquisa. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS  

A pesquisa foi realizada mediante a aplicação de questionário a 31 

gestores de empresas e concomitantemente a 6 profissionais de contabilidade 

da cidade de Lagoa Dourada – MG.  

Posteriormente, ao reunir todas as informações necessárias 

constatamos algumas peculiaridades dos entrevistados: dentre os gestores, a 

faixa etária está entre 23 e 58 anos, grau de escolaridade varia do ensino 

fundamental ao superior completo, as funções que exercem nas empresas se 

diversificam da seguinte forma: sócio administrador, proprietário, gerente e 

diretor, quanto ao tempo de atuação na empresa temos gestores com apenas 4 

anos à frente da entidade e outros que exercem esse papel há 29 anos, por fim 

em relação ao ramo de atuação das empresas em questão há uma vasta 

diversificação. 

A seguir, será demonstrado através de gráficos e análises o 

posicionamento dos gestores quanto às questões aplicadas no estudo de caso. 

O primeiro gráfico representa a constatação dos entrevistados quanto ao 

tempo de atuação das empresas no mercado. 

Gráfico 01: Tempo de atuação da empresa no mercado 

0% 3%

23%

74%

ATÉ 03 ANOS

ACIMA DE 03 ANOS ATÉ 10 
ANOS

ACIMA DE 05 ANOS ATÉ 10 
ANOS

ACIMA DE 10 ANOS

                 Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Pode-se observar que à maioria das empresas atua no mercado por 

mais de 10 anos, representando assim 74% do universo analisado, 23% atuam 

há pouco mais de 5 anos e apenas 3% estão no mercado há menos de 5 anos. 

O Gráfico de número 02 apresenta o número de funcionários das 

empresas. 
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Gráfico 02: Número de funcionários nas empresas 

65%

23%

3%
6%

3%

ATÉ 10

ACIMA DE 10 ATÉ 20

ACIMA DE 20 ATÉ 50

ACIMA DE 50 ATÉ 100

ACIMA DE 100

 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Quanto ao número de funcionários 65% dos gestores afirmam ter até 10 

funcionários, o que representa a maioria, 23% possuem entre 10 e 20, 3% 

acima de 20 até 50, 6% empregam acima de 50 até 100 e apenas 3% tem mais 

de 100 funcionários. 

O gráfico de número 03 mostra o faturamento anual das empresas em 

questão. 

Gráfico 03: Faturamento anual 

41%

29%

0%

12%

9%

9%

ATÉ 360.000,00 

ACIMA DE 360.000,00 ATÉ 
3.600.000,00

ACIMA DE 360.000,00 ATÉ 
5.000.000,00

ACIMA DE 5.000.000,00 
ATÉ 10.000.000,00

                
Fonte: dados da pesquisa, 2017 

A questão do faturamento foi analisada anualmente e nos apresenta a 

seguinte situação: 45% das empresas se enquadram no valor de R$ 

360.000,00, 32% estão acima de R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00, 13% 

superam R$ 5.000.000,00, mas não ultrapassam R$ 10.000.000,00 e outros 

10% faturam acima de 10.000.000,00 até R$ 78.000.000,00. 
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O gráfico de número 04 demonstra o local onde é realizada a 

contabilidade da empresa. 

 

Gráfico 04: Local onde é realizada a contabilidade da empresa 

94%

6%

ESCRITÓRIO DE 
CONTABILIDADE

PRÓPRIA EMPRESA

              Fonte: dados da pesquisa, 2017 

Indagados sobre o local onde é realizada a contabilidade da empresa 

94% afirmam ser no escritório de contabilidade e apenas 6% a fazem na 

própria empresa.  

O gráfico de número 05 demonstra o quanto às informações contábeis 

são utilizadas pelas empresas. 

Gráfico 05: Uso das informações contábeis pelas empresas 

84%

16%

SIM

NÃO

Fonte: dados da pesquisa, 2017 

De acordo com o gráfico acima 84% dos gestores afirmam fazer uso 

das informações contábeis no processo decisório, todavia 16% ainda não 

aderiram esta boa prática que tanto auxilia no bom desenvolvimento das 

empresas. 

Por fim o gráfico de número 06 traz informações relacionadas à 

avaliação dos gestores em relação à importância dos contadores e da 

contabilidade em suas empresas, onde os entrevistados preencheram uma 
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tabela de acordo com uma escala com variação de 1 a 5 (onde 1 significa nada 

importante e 5 muito importante). 

Gráfico 06: Avaliação dos gestores 
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               Fonte: dados da pesquisa, 2017 

Constatou-se que dos 31 entrevistados 22 consideram importante a 

presença do contador na empresa, apenas 11 utilizam com freqüência as 

informações contábeis, 22 acreditam que a empresa e a contabilidade juntas 

são fatores determinantes para o sucesso do negócio, 16 enxergam o contador 

como parceiro da organização e apenas 9 o veem como mais uma obrigação 

da empresa, 25 possuem bom relacionamento com seu contador e 21 sentem 

necessidade de apresentação das demonstrações contábeis. 

Houve também um questionamento sobre em qual situação à empresa 

procura o auxílio do contador e neste caso ficou nítido que grande parte dos 

gestores entrevistados, cerca de 61%, procuram o auxílio do contador para 

esclarecer dúvidas relacionadas à questões trabalhistas, como admissão e 

demissão de funcionários, mudanças na CLT e folha de pagamento. Outro 

retorno que se obteve ainda relacionado à mesma questão é que 77% buscam 

o contador para tratar de situações ligadas a impostos e fiscalização, 

preocupam-se muito com o pagamento de tributos e a obrigação acessória que 

envolve a emissão de notas fiscais, no entanto apenas 19% preocupam-se em 

buscar auxílio do contador para que o mesmo possa fornecer subsídios que 
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possibilitem uma tomada de decisão mais acertada de acordo com a realidade 

da empresa. 

Outra interpelação importante foi sobre qual o papel do contador na 

empresa desses gestores, onde alcançou-se o seguinte feedback: 35,48% 

relataram que o contador exerce o papel de auxiliar na tomada de decisão por 

meio de fornecimento de relatórios, atuando de forma gerencial junto aos 

gestores, oferecendo assim um maior controle financeiro e econômico da 

empresa e os ajudam também na elaboração de um planejamento estratégico, 

todavia 64,52% afirmaram que o papel do contador em suas empresas está 

relacionado a outros fatores que não vão de encontro com a tomada de 

decisão, ou seja, continuam enxergando este profissional como o simples 

emissor de guias tributárias e o responsável pela elaboração da folha de 

pagamento. 

Já em relação aos profissionais de contabilidade, foram 6 os 

entrevistados, onde pode-se averiguar que o nível de formação se divide entre 

técnico e superior, a faixa etária oscila entre 27 e 55 anos e o tempo que 

exercem a profissão alterna-se entre 3 e 26 anos. 

Esses profissionais quando submetidos a alguns questionamentos 

objetivos nos apresentaram as seguintes respostas que serão ilustradas nos 

gráficos que seguem. 

O primeiro gráfico demonstra a importância do trabalho do contador para 

as empresas as quais eles prestam serviço. 

Gráfico 01: Importância do trabalho do contador para as empresas as 

quais prestam serviço. 
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             Fonte: dados da pesquisa, 2017 

Observa-se que neste questionamento todos os profissionais são 

unânimes em afirmam que o serviço que prestam a seus clientes é se suma 

importância. 
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O gráfico de número 02 ilustra a freqüência com que as empresas 

usam as informações contábeis para tomar decisões. 

Gráfico 02: Frequência com que as empresas usam as informações 

contábeis para tomar decisões 
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Neste quesito os profissionais de contabilidade afirmam que 40% fazem 

uso das informações contábeis quase sempre, e os demais 60% se dividem 

equiparadamente entre: nunca às utilizam, ás vezes as utilizam e sempre as 

utilizam. 

O gráfico de número 03 simboliza o questionamento acerca da gestão 

empresarial e a contabilidade, buscando analisar se juntas são fatores 

determinantes para o sucesso do negócio. 

Gráfico 03: Gestão empresarial alinhada a uma boa contabilidade são 

fatores determinantes para o sucesso do negócio  
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Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Analisando o gráfico acima é nítida a concordância de todos os 

profissionais entrevistados que ao alinhar a contabilidade com a gestão 

empresarial o sucesso do negócio pode sim ser alcançado. 
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Dando continuidade a explanação dos profissionais contábeis, os 

mesmos afirmam, em sua maioria, que se sentem parceiros das empresas em 

que atuam, embora a recíproca nem sempre seja verdadeira. Sentem na 

verdade que ainda há uma visão equivocada do contador como sendo parceiro 

do fisco e não das empresas, outros alegam não sentir essa reciprocidade 

justificando que os gestores os procuram apenas para questões relacionadas 

aos impostos, apesar de sempre tentarem mostrar a importância dos mesmos 

para a tomada de decisões. Muito se tem mudado em relação à visão que se 

tem dos contadores, mas alguns gestores ainda o enxergam como mais uma 

obrigação da empresa, mais uma despesa simplesmente. Por outro lado 

existem aqueles gestores que valorizam o profissional e reconhecem que ele é 

fundamental para o bom desempenho de sua empresa. 

Quando o assunto é o uso das informações contábeis pelas empresas, 

todos os profissionais acreditam que elas sejam utilizadas pelos gestores, mas 

possuem a consciência de que ainda não são tão utilizadas como deveria, no 

entanto já é possível perceber uma mudança positiva nesse sentido, as 

empresas estão recorrendo às informações contábeis para uma melhor gestão. 

Na busca pelo auxílio do contador o motivo mais freqüente ainda é a questão 

tributária, os impostos e parcelamentos de dívidas, em seguida temos os 

assuntos relacionados ao departamento  pessoal e suas variações. 

Por fim os contadores expuseram seu ponto de vista sobre qual é o 

papel do contador em uma empresa, desta forma todos acreditam que é 

fundamental que exista uma parceria entre o contador e seus clientes onde 

eles possam interagir em busca de propiciarem formas que permitam traçar o 

melhor caminho para que as empresas de se desenvolvam com êxito, 

preocupam-se também em fornecer uma escrituração contábil fidedigna e 

condizente com a realidade das organizações, a parte relacionada à legislação 

e tributação também fatores consideráveis, haja vista que, o Brasil é um país 

que possui uma legislação complexa. Os mesmo demonstram que a saúde 

financeira merece um cuidado especial, sendo necessário mensurar de fato o 

patrimônio existente fazendo sempre um paralelo entre as receitas e despesas 

para que o resultado seja positivo e por fim citam o departamento pessoal 

como uma área de grande importância para as empresas, sendo o responsável 

por administrar as relações interpessoais, relações essas que exigem um 
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extremo cuidado, pois as pessoas são componentes essenciais para o bom 

desenvolvimento das empresas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou realizar algumas ponderações sobre o 

profissional contábil e a sua relação com a gestão empresarial, para isso houve 

uma análise dos resultados obtidos através de um estudo de caso realizado na 

cidade de Lagoa Dourada – MG, onde aplicou-se um questionário para os 

gestores e um para os contadores simultaneamente, visando responder ao 

problema que impulsionou a realização desta pesquisa.  

Constatou-se diante da análise dos dados que para a maioria dos 

gestores (64,52%) o papel do contador em suas empresas está relacionado a 

outros fatores que não vão de encontro com a tomada de decisão, ou seja, 

continuam enxergando este profissional como o simples emissor de guias 

tributárias e o responsável pela elaboração da folha de pagamento, no entanto 

para os outros 35,48% o contador exerce o papel de auxiliar na tomada de 

decisão, atuando de forma gerencial e contribuindo também para a elaboração 

de um planejamento estratégico. Na visão dos profissionais contábeis o papel 

do contador nas empresas é de parceria e interação, provendo aos gestores 

todos os aportes necessários para a perpetuidade das mesmas no mercado. 

Apesar dos gestores afirmarem em sua maioria que fazem uso das 

informações contábeis, os contadores ressaltam que as mesmas ainda não são 

utilizadas como deveria, isto é, numa abordagem proativa. 

As situações em que os gestores comumente procuram o auxílio do 

contador estão relacionadas a questões trabalhistas e tributação. Quanto 

questionados sobre o mesmo assunto os contadores confirmam essa afirmativa 

dos gestores, dizendo que os mesmo os procuram apenas para solucionar 

questões relativas a impostos. 

Em vista do que foi exposto é perceptível que está havendo uma 

mudança em relação à visão equivocada que muitos gestores possuem em 

relação ao profissional de contabilidade, mas ainda há muito que se fazer para 

que essa imagem de parceiro do fisco acabe por completo. Propõe-se neste 
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caso que o profissional em questão adquira uma posição proativa frente aos 

seus clientes e propague seu potencial, mostrando-lhes que juntos podem 

edificar as entidades e diminuir significativamente o grau de letalidade 

organizacional. É preciso que o contador hoje seja empreendedor, identifique 

as oportunidades de inovação para ter um diferencial e agregar valor aos seus 

serviços.  
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