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Resumo: O presente artigo tem por objetivo evidenciar a importância da Consultoria 
Contábil no auxílio ao desenvolvimento das empresas. Nesse sentido, deve-se 
relatar as constantes mudanças da legislação contábil, que precisam ser 
acompanhadas por profissionais capazes; identificar possíveis erros que as 
empresas em desenvolvimento possam sofrer; analisar através de um estudo de 
caso, como a Consultoria Contábil auxilia a empresa X em seu desenvolvimento. A 
pesquisa será desenvolvida através da abordagem qualitativa, uma vez que há 
relação entre a realidade e o indivíduo. Para facilitar o entendimento sobre o 
assunto, será desenvolvido uma pesquisa de natureza exploratória. Como técnica de 
coleta de dados será utilizada a pesquisa bibliográfica. O estudo de caso será 
desenvolvido na forma de entrevista com um Contador Consultor e com a 
proprietária da empresa consultada, com o objetivo de demonstrar de forma clara o 
trabalho do profissional e comprovar a sua importância para as empresas. Diante do 
exposto o presente artigo mostra-se relevante por abordar um tema atual que fará 
parte do mundo do empreendedorismo, visto que as mudanças e evoluções das 
empresas possam ser auxiliadas por profissionais capazes de se manter 
atualizados, o que influencia para o melhor desenvolvimento do empreendedor. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 No mundo empreendedor, saber usar as informações contábeis no 

auxílio ao desenvolvimento da empresa é fundamental para o sucesso do negócio.  

Manter a empresa bem assessorada, contando com o apoio e a proteção de um 

consultor contábil se torna fundamental diante das mudanças constantes das leis. É 

preciso um profissional que se mantenha atualizado para evitar falhas no processo 

da empresa, visando diminuir os erros que possam prejudicar o futuro da empresa. 

 Para Crocco e Guttman (2010, p.22), em um ambiente cada vez mais 

complexo, a necessidade de aquisição de conhecimento, atualização e adaptação 

está cada vez mais intensa e rápida, garantindo que a função ou profissão de 

consultor seja necessária e adequada, pois as pessoas não têm condição nem 

tempo para conhecer o mercado e se atualizar sobre tudo que é necessário para a 

condução de suas atividades. 

O consultor contábil e tributário é o profissional que oferece suporte contábil, 

tributário e etc, aos clientes. Com base em sua experiência e em seu aprendizado, o 

consultor aconselha os clientes para a possível resolução dos problemas ou bom 

desenvolvimento das tarefas (SOUZA, 2014). Segundo Figueiredo e Sampaio 

(2003), um dos pontos fortes na consultoria contábil é que através das informações 

geradas pela contabilidade, podem ser detectados vários problemas que 

normalmente, não são fáceis de serem identificados, facilitando em muito o trabalho 

do administrador.  

O trabalho justifica-se por demonstrar a importância da Consultoria Contábil 

nas empresas em crescimento, visto que esse serviço se dispõe em identificar e 

recomendar, através de diagnósticos e processos, todas as necessidades contábeis 

e financeiras da empresa. Com assessoramento adequado, as empresas em 

crescimento podem otimizar o processo decisório e serem conduzidas à eficácia 

gerencial se tornando competitivas no mercado. 

Diante desse contexto busca-se responder a seguinte problemática: Como a 

Consultoria Contábil pode contribuir no desenvolvimento de empresas que estão em 

crescimento?  

A relevância do mesmo se dá por abordar um tema atual que fará parte do 

mundo do empreendedorismo, visto que as mudanças e evoluções das empresas 
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podem ser auxiliadas por profissionais capazes de se manter atualizados, o que 

influencia para o melhor desempenho do empreendedor. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo geral evidenciar a importância 

da Consultoria Contábil no auxílio ao desenvolvimento das empresas. Os objetivos 

específicos são:  apresentar a importância de uma boa Contabilidade nas empresas; 

relatar as constantes mudanças das leis, que precisam ser acompanhadas por 

profissionais capazes; identificar os possíveis erros que as empresas em 

desenvolvimento possam sofrer; analisar através de um estudo de caso como a 

consultoria contábil auxilia a empresa X em seu desenvolvimento. 

Para tanto, a metodologia do presente artigo será feita de forma qualitativa e 

descritiva, fundamentada tanto na pesquisa bibliográfica quanto em estudo de caso 

aplicado na forma de entrevista com um consultor e com a proprietária de uma 

empresa consultada, tendo como foco analisar como a consultoria contábil auxilia a 

Empresa X em seu desenvolvimento, demonstrando de forma clara o trabalho do 

profissional e comprovando sua importância para as empresas. 

O conteúdo deste artigo será dividido em diversas partes onde serão 

abordados assuntos relacionados com a Consultoria Contábil, dentre eles: conceitos 

de Contabilidade, Alterações Legislativas, Erros Contábeis e Consultoria, de forma 

que o embasamento teórico e necessário para dar suporte a problemática da 

pesquisa. 

 Pretende-se proporcionar fonte de consulta e pesquisa, e servir de apoio a 

empresas que estão em crescimento e precisam evitar a possibilidade de erros 

prejudiciais ao seu desenvolvimento e sobrevivência. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 

2.1. Contabilidade 

 

 Desde os povos mais primitivos, a Contabilidade já existia em função da 

necessidade de controlar, medir e preservar o patrimônio familiar. A contabilidade é 

uma ciência concebida para coletar, registrar, resumir e interpretar dados e 
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fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de 

qualquer entidade. (CREPALDI, 2010, p.03) 

 A contabilidade não é uma ciência exata. Ela é uma ciência social aplicada, 

pois é a ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial. Todavia, a 

Contabilidade utiliza os métodos quantitativos (matemática e estatística) como sua 

principal ferramenta. (IUDÍCIBUS et al.,2009, p.10) 

 De acordo com a Equipe de Professores da FEA (2010), o administrador 

inteligente, que sabe usar a informação contábil e que conhece suas limitações, tem 

em suas mãos um poderoso instrumental de trabalho que lhe permite tomar 

decisões visando ao futuro com maior segurança, bem como conhecer a situação 

atual e o grau de acerto ou desacerto de suas decisões passadas. 

 Segundo CREPALDI (2010, p.04): 

A Contabilidade, dentro do sistema de informações da empresa, 

auxilia sobremaneira na geração de informações para o 

planejamento e o controle das atividades e, por conseguinte, sua 

estrutura, quer seja apresentação das informações, quer seja o 

registro e a avaliação, deverá atender a essa finalidade.  

 

 Para Iudícibus et al. (2009, p.07), frequentemente, os responsáveis pela 

administração estão tomando decisões, quase todas importantes, vitais para o 

sucesso do negócio. Por isso, há necessidade de informações corretas, de 

subsídios que contribuam para uma boa tomada de decisão.  

 Diante do exposto, é possível perceber a importância das informações 

contábeis. Problemas surgem a todo momento dentro de uma empresa, e devem 

ser resolvidos por profissional habilitado que sobreviva não só de técnica, mas 

também de muita ética profissional e pessoal, e de uma capacidade de 

comunicação, de resistência a pressões. Daí a importância da consultoria 

especializada nesse sentido, visando apoio e proteção à empresa. Os trabalhos 

desenvolvidos pelo consultor contábil devem ser confiáveis, pois serão fontes de 

tomadas de decisões fundamentais para que a empresa se torne competitiva no 

mercado. 
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2.2  Alterações Legislativas 

 As constantes atualizações dos órgãos de normatização contábil, 

reguladores e autoridades fiscais exigem que as empresas tenham atenção nos 

mínimos detalhes para uma contabilidade eficiente. (VERSCONTABILIDADE, 

2013) 

 A pesquisa FISCOSOFT (2011) aponta os impactos das mudanças na 

legislação tributária na rotina das empresas. Relatando que é necessário alocar 

profissionais para manter seus sistemas atualizados as regras tributárias, o que 

gera custo nessa atividade. Além de recursos humanos, ainda precisam investir 

em recursos tecnológicos para controlar as alterações normativas. Também se 

vê necessário a assessoria externa para adaptar a legislação ao formato 

adequado para alimentar o sistema e interpretar a legislação. Devido a 

complexidade do sistema tributário, ainda existem falhas no processo de 

atualização as mudanças legais, o que impacta no recolhimento a maior de 

tributos, além de ficarem sujeitos a multas. 

 Segundo Stavis e Veiga (2014): 

A alta carga tributária está fazendo com que o profissional contábil 

mantenha-se atualizado para as obrigações e direitos de seus 

usuários. As possíveis mudanças trazem questões como o futuro da 

profissão, novos mercados e o próprio conhecimento em questão. A 

globalização está trazendo transformações constantes que levarão 

as novas necessidades da sociedade quanto à utilização dos 

serviços contábeis. 

 A Consultoria acaba sendo uma área onde o profissional deve estar em 

constante atualização, reciclagem e pesquisa, e por isso, devem estar sempre 

aprimorando seus conhecimentos. (GONÇALVES, 1991, p.94) 

 Observa-se que nesse cenário de constantes mudanças, as empresas 

precisam investir em mecanismos para se manterem atualizadas, assim ficando 

menos expostas aos erros. 
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2.3     Erros contábeis 

 Para evitar que a empresa se exponha a riscos como: problemas com fisco, 

processos trabalhistas, dentre outros é necessário manter uma contabilidade 

eficiente, precisa e em conformidade com a inconstante legislação, visto que são 

identificados alguns deslizes internos ou junto à contabilidade que prejudicam o 

desenvolvimento da empresa. (REDE JORNAL CONTABIL, 2016) 

 Segundo Igurashi (2014): 

A contabilidade está para as empresas assim como a medicina está 

para a saúde. Ela é o coração de uma empresa e qualquer erro neste 

setor pode custar o próprio patrimônio do empreendedor. Além de 

imprescindível perante as exigências legais e fiscais do país, a 

contabilidade é hoje um braço estratégico dentro das corporações, já 

que reúne informações valiosas para a tomada de decisões 

estratégicas, como investimentos ou aplicações. 

 

 O maior problema é que erros financeiros podem prejudicar o crescimento, 

afetar negativamente os resultados, emperrar o fluxo de caixa, atrair 

desnecessariamente a atenção da autoridade fiscal ou prejudicar a reputação 

com fornecedores, clientes e funcionários. (QUICKBOOKS, 2016) 

 Observa-se que para garantir o sucesso no desenvolvimento de empresas, é 

preciso que ela esteja bem assessorada. Cabe ao consultor, intensificar os 

serviços, para que a possibilidade de erros seja minimizada, visto que 

informações reais e confiáveis são fatores decisivos que garantem a eficácia da 

empresa. 

2.4     Consultoria 

 O profissional contábil se torna um assessor e um conselheiro para assuntos 

da gestão, visto que o conhecimento é fundamental para o sucesso diante da 

competitividade. O consultor dá conselhos e sugere mudanças e melhores 

práticas, indica o caminho e dá as respostas ao cliente. (ALMEIDA, 2015). 

 O profissional da área de contabilidade é responsável pelo controle do 

movimento financeiro de empresas no que se refere a apuração de impostos e 
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de taxas referentes a prestação de serviços e produtos. A consultoria contábil 

pode se dirigir a aconselhar empresas quanto à forma de administrar seus 

recursos financeiros, em função de recolhimento de impostos. (GUIA DO 

ESTUDANTE, 2016) 

 De acordo com Almeida (2015): 

O consultor tem a função de orientar seu contratante (cliente) 

conforme o escopo do trabalho contratado que pode ser a revisão de 

alguma atividade, a análise de impactos financeiros das decisões 

que serão tomadas, cálculos financeiros e tributários, mapeamentos 

do fluxo de informações dentro das empresas, orientação em 

processo de fusões e aquisições de empresas, elaboração de 

pareceres técnicos, laudo de avaliação de empresas entre uma 

infinidade de possibilidades. 

 A Equipe de profissionais da FEA\USP (2010, p.08) afirma que todo trabalho 

de natureza contábil tende, como em todos os demais ramos do conhecimento, a 

especializar-se ou sintetizar-se em várias ramificações, exigindo habilidades e 

treinamentos que levam a especializar-se neste ou naquele ramo. Segundo 

Souza (2014), com base em sua experiência e aprendizado, o consultor 

aconselha os clientes para a possível resolução dos problemas, oferecendo 

suporte contábil e tributário.  

 Segundo Crocco e Guttman (2010, p.08) 

 A consultoria é um processo interativo, executado por uma ou 

mais pessoas, independentes e externas ao problema em análise, 

com o objetivo de fornecer aos executivos da empresa-cliente um ou 

mais conjuntos de opções de mudanças que proporcionem a tomada 

de decisão mais adequada ao atendimento das necessidades da 

organização. 

 Jacintho (2014, p.30) afirma que o objetivo do consultor é efetuar um 

trabalho de qualidade, ajudando a empresa-cliente na solução dos problemas 

enfrentados, pois esta é sua missão de vida profissional e sua forma de sustento e 

manutenção no mercado. Segundo Crocco e Guttmann (2010, p.12), a procura por 

um consultor é necessária porque a empresa está percebendo a existência de um 

problema que não está sendo tratado de forma adequada pelos processos 

organizacionais normais e\ou pelas pessoas envolvidas. A consultoria sempre vai 

lidar com mudanças, turbulências e muitas vezes com o desconhecido. 
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 Segundo Oliveira (2014, p.10), esse processo evolutivo da administração é 

necessário para as empresas enfrentarem a globalização da economia, portanto 

devem estar atualizadas com as modernas metodologias e técnicas administrativas 

que estão sendo utilizadas no mundo empresarial; e os consultores competentes 

podem auxiliar nesse processo. 

 Portanto, o serviço de Consultoria Contábil está em identificar e recomendar 

as empresas, todas as necessidades contábeis e financeiras. Assim, possibilitando a 

implementação de melhorias, redução de gastos com impostos e eficiência na 

administração financeira, ajudando no desenvolvimento da empresa. O profissional 

deve ser especializado, de modo a se manter sempre atualizado para acompanhar 

as inovações, diante de tantas mudanças no mundo empreendedor, sua função será 

de apoio para que as empresas se desenvolvam devidamente protegidas. 

 

3. METODOLOGIA: 

 

Esse trabalho se desenvolve em uma pesquisa de natureza exploratória com 

a intenção de facilitar o entendimento sobre o assunto explorado. Segundo Severino 

(2007, p.123), “a pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto”. O objetivo da pesquisa exploratória é situar-se em um 

problema sobre o qual o pesquisador não tem informações ou conhecimentos 

suficientes para elaborar hipóteses pertinentes ou para traçar estratégicas mais 

sofisticadas que permitam atingir objetivos precisos. (Migueles, 2004, p.135). 

A pesquisa será desenvolvida através da abordagem qualitativa, uma vez que 

há uma relação entre a realidade e o indivíduo. Segundo Marconi e Lakatos (2011, 

p.269), “a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece 

análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 

comportamento etc”.   Como técnica de coleta de dados será utilizada a pesquisa 

bibliográfica que, segundo Severino (2007, p.122), “a pesquisa bibliográfica é aquela 

que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de 
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categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente 

registradas”. Quanto aos meios, a pesquisa será um estudo de caso, que de acordo 

com Marconi e Lakatos (2011, p.277), “refere-se ao levantamento com mais 

profundidade de determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos”. 

Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2010, p. 37). 

O estudo de caso será desenvolvido na forma de entrevista com um Contador 

Consultor da cidade de Lagoa Dourada - MG e com a proprietária de uma empresa 

consultada. O objetivo de demonstrar de forma clara o trabalho do profissional e 

comprovar a sua importância para as empresas. Tal coleta de dados na forma de 

entrevista se define, segundo Severino (2007, p.125) “uma técnica de coleta de 

informações sobre um determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos 

pesquisados. Trata-se, portanto, de uma interação entre pesquisador e pesquisado. 

O pesquisador visa apreender o que os sujeitos pensam, sabem, representam, 

fazem e argumentam”. A atuação do especialista é fundamental para lapidar o 

grande volume de informações e interpretar da melhor forma possível. 

 

 

4.  ESTUDO DE CASO: 

 
 Será apresentado neste capítulo um estudo de caso no qual foi feito uma 

entrevista com um Consultor Contador, sócio proprietário de um escritório de 

contabilidade e também outra entrevista com a proprietária da empresa consultada, 

com o intuito de entender como é feito o processo de consultoria contábil. Além de 

descrever o histórico das empresas e apresentar a análise da entrevista. 

 O Consultor tem 56 anos, é contador responsável e sócio administrador de 

um escritório de contabilidade fundado em 1993 na cidade de Lagoa Dourada - MG. 

É Bacharel em Ciências Contábeis pela UNIPAC - Universidade Presidente Antônio 

Carlos, Barbacena-MG, Pós-Graduado em GMP - Gerenciamento de Micro e 

Pequena Empresa na UFLA - Universidade Federal de Lavras - MG, e possui o 

Curso de Risco de Agronegócio na UFLA - Universidade Federal de Lavras - MG.  

 Há 07 anos atua como Consultor e realiza consultoria contábil e financeira em 

várias empresas. Enquanto contabilista se reúne com seus clientes pelo menos uma 

vez por semana, prestando serviços na área contábil, fiscal e trabalhistas. 
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 A empresa consultada é uma fábrica de artesanato em ferro e madeira, 

fundada em 2015 na cidade de Prados - MG. Os produtos fabricados são vendidos 

para todo o país. Atualmente é gerida pelo marido da proprietária sendo o 

responsável pela parte operacional e de vendas. A proprietária trabalha na parte 

administrativa e financeira. Além disso, a empresa possui 38 funcionários 

distribuídos nas áreas de produção, vendas e administrativo. É uma microempresa 

optante pelo Simples Nacional. 

 Há 3 meses iniciou a consultoria pela necessidade de apoio no enfretamento 

das dificuldades para lidar com situações que ofereçam riscos ou que exijam algum 

tipo de mudança, visto que a empresa encontra-se em crescimento. 

 As entrevistas foram feitas na sede da empresa consultada, onde foi possível 

verificar algumas informações sobre a consultoria e a empresa consultada. 

 A primeira pergunta feita ao Consultor foi como ele acompanha a atividade 

empresarial de clientes enquanto contabilista, ele respondeu que são feitas visitas 

semanais e reuniões periódicas com os responsáveis dos setores e ainda são 

implantadas planilhas no escritório para que se possa obter informações em todos 

os sentidos. A proprietária da empresa consultada foi entrevistada e confirmou esse 

acompanhamento. Na visão de Oliveira (2010, p. 21) a consultoria empresarial é 

definida como um processo interativo de um agente de mudanças externo à 

empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais 

da referida empresa nas tomadas de decisões, entretanto, o controle direto da 

situação. 

 Foi perguntado se o escritório divulga ou não o serviço de consultoria 

contábil/financeira. O consultor respondeu que sim, a divulgação é feita por meio 

propagandas em rádio locais, site, redes sociais, mas principalmente com visitas de 

demonstrações de resultados de seus serviços para conquistar clientes alvos, que 

são aqueles que se encontram em crescimento e não tem o devido auxilio. A 

proprietária da empresa consultada confirmou que o escritório divulga o serviço, pois 

foi dessa forma que a contratou, pois o serviço que estava oferecendo era 

exatamente o que necessitava.  

 A empresa consultada foi questionada se necessita de algum 

acompanhamento contábil ou financeiro. A proprietária respondeu que sim, 
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principalmente nos setores administrativo e financeiro, pois a empresa está 

crescendo e não se pode perder o controle dela. 

 Segundo Orlickas (1998, p.22) 

 [...] o serviço de consultoria oferecido ao cliente, acontece por 

meio de diagnostico e processos e tem o propósito de levantar as 

necessidades do cliente, identificar soluções e recomendar ações. 

De posse dessas informações, o consultor desenvolve, implanta e 

viabiliza o projeto de acordo com a necessidade de cada cliente. 

 

 Foi perguntado à sócia da empresa consultada se ela acredita que o seu 

contador pode contribuir em sua atividade empresarial, servindo-lhe de consultor 

para orientá-la na tomada de decisão dos rumos da empresa. A entrevistada 

respondeu que sim, pois ele é um profissional com habilidades para compreender os 

relatórios, podendo identificar problemas e aconselhar de forma adequada e no 

momento certo, ajudando a empresa a atingir objetivos. 

 A próxima pergunta foi se a empresa consultada já obteve ou contratou 

alguma orientação contábil ou financeira voltada para a gestão empresarial. A 

proprietária afirmou que já havia contratado um consultor empresarial há uns 5 anos, 

mas houve uma rejeição por parte do marido dela que é responsável pela gerência 

operacional e setor de vendas. Este não aceitava certas mudanças que o consultor 

queria implantar, o que fez o consultor desistir do serviço pois não chegaria nos 

resultados.  

 Nesse sentido, ressalta-se a advertência de Greeembaum (1991) quanto à 

determinação de que a consultoria não se baseia no principio de que o cliente está 

sempre certo. Assim, o consultor deve dizer o que é bom para o negócio, mesmo 

que esta posição possa prejudicar a relação cliente-consultor. 

 Foi perguntado ao Consultor se ele acha que existe dificuldade para a 

contratação de consultoria contábil pelas empresas. A resposta foi sim, pois nem 

sempre os empresários estão dispostos a aceitar opiniões ou mudanças na forma de 

trabalhar. A maioria acha que podem resolver os problemas sem ajuda. A sócia 

proprietária confirmou que a dificuldade para essa contratação existe, pois não é 

fácil confiar totalmente em outro, nem mesmo aceitar mudanças mesmo sabendo 

que pode ser para o bem da empresa. Para o empresário existe a dúvida se 

realmente todo esforço dará certo, se realmente deve-se colocar os negócios nas 

mãos de um estranho ou tentar resolver o problema sem ajuda ou maiores gastos. 
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 Ao ser perguntado como é feita a comunicação com os clientes, o Consultor 

respondeu que é feito por telefone, email, whatsap, e se preciso, caso seja alguma 

informação muito grave, deve ser feita pessoalmente. 

 Foi questionado se o consultor analisa a rotina dos clientes. A resposta do 

consultor foi sim, pois para fazer um diagnóstico, é necessário saber todos os 

processos da empresa para obter informações e poder dar soluções a possíveis 

problemas, recomendando ou preservando. A proprietária da empresa consultada 

confirmou que o consultor analisa a rotina da empresa com visitas para 

observações, reuniões para que obtenha informações ou sugestões, implantação de 

planilhas para acompanhamento por meio de relatórios. 

 Segundo Oliveira (2010, p.02) a atividade de consultoria consiste em 

pesquisar, entender, subsidiar e apoiar as pessoas que atuam diretamente na 

coordenação de equipes ou lideranças dos diversos segmentos organizacionais. 

 O consultor foi questionado se ao se manter atualizado, ele informa as 

novidades ao seu cliente. Respondeu que ao participar de curso e palestras, a 

empresa é avisada, e todas as atualizações legislativas recebidas no escritório, são 

repassadas para e empresa por meio de email ou boletins informativos. A 

proprietária confirmou essa pergunta, afirmando que recebe todas as noticias 

importantes por email. E qualquer mudança ou atualização de leis é repassada e 

acompanhada no momento de implantação. 

 Foi questionado se é feito uma prevenção ou espera o problema acontecer 

para combatê-lo. O consultor respondeu que trabalha com a prevenção, visto que 

com sua experiência, consegue ler o cenário, prescrevendo medidas corretivas, 

buscando medidas preventivas e soluções para possíveis problemas. A proprietária 

da empresa consultada confirmou a questão dizendo que o consultor está sempre 

ajudando a traçar estratégias, formulando objetivos, identificando recursos para o 

desenvolvimento da empresa. Segundo Jacintho (2017, p. 35), o consultor é a 

pessoa a quem você recorre não durante tempos de crise - isso seria tarde demais - 

mas sim para uma perspectiva de visão futura, enquanto construindo sua empresa. 

 Um outro questionamento feito ao consultor foi se sua empresa tem protocolo 

de entrega ou se é feito informalmente. Respondeu que tem protocolo de entrega 

sim, o qual é feito no sistema do escritório, impresso e quando assinado é 

arquivado.  
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 A próxima pergunta feita ao consultor foi qual o diferencial de sua empresa 

para que ela se destaque.  O entrevistado respondeu que a empresa vem se 

destacando pela capacidade de buscar os conhecimentos adequados para seus 

clientes, utilizando o conhecimento conscientemente e compartilhado em prol do 

crescimento de seus clientes. Conciliando capital e trabalho, realização profissional 

e lucro, sucesso e integridade. Ainda, utilizando os recursos disponíveis com 

discernimento e eficiência, buscando sempre a excelência operacional. A 

proprietária da empresa consultada confirma que o diferencial do consultor é sua 

capacidade de estar sempre buscando atualizações e inovações para apoiar seus 

clientes. Seu otimismo e segurança, transmitem confiança. Trabalha com realismo, 

assumindo responsabilidades, o respeito e sua capacidade de resolver conflitos são 

qualidades que o fazem destacar. 

 Foi perguntado ao consultor se há uma forma de detectar o problema para 

evitar perdas. A resposta foi sim, pois é preciso ter uma percepção ampliada para 

entender as causas dos problemas, assim prevenindo e diminuindo possíveis 

desperdícios, gastos desnecessários, juros, multas, dentre outros prejuízos que a 

empresa pode vir a ter. Jacintho (2017, p.27), afirma que o processo de consultoria é 

a construção de uma relação de ajuda. Divide ainda o processo em três partes: a 

definição do problema, o desenvolvimento de possíveis soluções e a proposta para 

uma recomendação final. 

 A última pergunta feita ao consultor foi como minimizar os erros, visto que não 

existe empresa 100% correta. O entrevistado respondeu que é preciso analisar a 

empresa como um todo, verificando se está procedendo da forma correta, dentro da 

legislação, acompanhando e adaptando a mudanças e inovações. Com isso, verifica 

que é necessário o apoio de profissionais competentes, com conhecimentos e 

habilidades úteis ao cliente que deve também estar aberto a colaboração e 

implantação mudanças necessárias para soluções. 

 Em uma última pergunta a proprietária da empresa consultada foi questionada 

qual o grau de satisfação da orientação contábil/financeira prestada a sua empresa. 

A entrevistada respondeu que está muito satisfeita pois mesmo que ainda em pouco 

tempo de consultoria, já conseguiu ver alguns resultados. Isso pelo fato do consultor 

estar instruindo a tomar as medidas corretas, de modo certo, apontando alternativas 

criativas para resolução de problemas, auxiliando no uso de recursos, baixando os 
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custos. Já é possível ter confiança no profissional, visto que ele está sendo um apoio 

de todas a ações da empresa. 

 De acordo com as respostas pode-se perceber a importância da consultoria 

contábil na vida da empresa, visto que o consultor dá conselhos, sugere mudanças e 

melhores praticas de acordo com as necessidades da empresa. Por outro lado, é 

constatado a satisfação do cliente, mas ainda existem dificuldades em aceitação de 

se contratar os serviços de consultoria. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
 A partir do estudo realizado verificou-se que uma contabilidade de qualidade 

nas empresas é fundamental, pois é através dela que serão geradas informações 

para que sejam feitas as recomendações adequadas. Com a consultoria contábil, é 

possível fazer um acompanhamento das atividades dos clientes para se obter 

maiores informações que podem ajudar nas tomadas de decisões.  

 O consultor contábil contribui para atividade da empresa servindo de 

orientador dos rumos a tomar. Com a comunicação direta com a empresa, é possível 

analisar as rotinas para se obter informações certas para das sugestões e fazer a 

prevenção de problemas, além disso fazer com que as atualizações sejam 

devidamente acompanhadas. Dessa forma, trabalhando com a prevenção, buscando 

medidas de correção é possível detectar o problema antes que se torne um prejuízo. 

Com isso, fazendo essa análise da empresa, pode-se proceder da forma mais 

correta possível para que os erros sejam minimizados.  

 Quanto a realização da entrevista com o consultor e com a empresa 

consultada, foi constatado que a consultoria vem trazendo benefícios para a 

empresa, visto que com o suporte de um profissional qualificado e competente, a 

empresa se desenvolve protegida, conseguindo se manter competitiva no mercado. 

Foi possível verificar que a procura ao consultor se dá quando a empresa percebe 

que está sujeita a erros ou falhas, e precisa de um acompanhamento, mesmo assim, 

ainda há uma dificuldade de se contratar um consultor, visto que é difícil confiar a 

empresa na mão de estranhos. Sugere-se que o consultor faça um trabalho de 

divulgação do seu serviço para conquistar a confiança dos clientes alvo. 
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 Com o intuito de dar continuidade neste trabalho, sugere-se a futuros 

pesquisadores dar prosseguimento neste estudo como forma de incentivar e mostrar 

para as empresas a importância de se ter um Contador Consultor para auxiliar no 

planejamento e desenvolvimento, e suporte para enfrentar possíveis erro ou falhas, 

superando com eficiência para se tornar uma empresa mais competitiva com intuito 

de alcançar todos os seus objetivos. 
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