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Resumo: Este artigo foi desenvolvido com foco na importância do auxílio do contador do 
escritório C B S Contabilidade LTDA - EPP para com os seus clientes, os empresários e 
gestores na tomada decisão. Os gestores de uma empresa frequentemente tomam importantes 
decisões para conseguir alcançar o pleno funcionamento e prosperidade de seu negócio. A 
Contabilidade, nos dias atuais se tornou um poderoso sistema de informações, destinado a ser 
para seus usuários base de suporte para importantes tomadas de decisões que surgem dentro de 
uma empresa. O perfil do contador vem se desenvolvendo no cenário brasileiro nos últimos 
anos. Para poder usufruir o máximo de suas habilidades, é preciso que o contador reconheça a 
magnitude de seu trabalho, e que tal trabalho permita às empresas ter uma gestão eficiente e 
eficaz. A pesquisa tem como objetivo responder o seguinte problema: os gestores/ empresários 
veem o contador como profissional que pode ajudá-los a tomar decisões dentro da empresa?  
Como objetivo verificar se as informações fornecidas pelo escritório possuem relevância para 
a tomada de decisão dos clientes. A metodologia utilizada foi através de um questionário 
aplicado para trinta empresas - clientes do escritório, abordando os temas relacionados a 
qualidade do suporte para a tomada de decisão. Observa-se que os resultados obtidos mostram 
que os gestores - empresários ainda não se deram conta que o contador não é mais aquele 
profissional arcaico. Utilizam somente resultados obtidos pelas escriturações contábeis, não 
interpretando- os com a finalidade de traçar um futuro próspero para a empresa. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Pode-se considerar a Contabilidade como sendo um sistema de informações que se 

destina a munir seus usuários de dados, dando assim suporte necessário para a tomada de 

decisões. Neste contexto a análise do auxílio do contador à tomada de decisões dentro das 
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empresas se faz necessário, pois por meio das decisões, uma empresa poderá prosperar ou terá 

um curto prazo de atuação no mercado, que nos dias atuais está cada vez mais agressivo e 

competitivo. Para tal esta pesquisa traz como tema O auxílio do contador na tomada de decisão 

das empresas: um estudo aplicado aos clientes do Escritório C B S Contabilidade LTDA - EPP, 

que tem como objetivo geral verificar se as informações fornecidas pelo escritório possuem 

relevância para a tomada de decisão dos clientes. Tendo também como objetivos específicos: 

averiguar se os clientes usufruem das ferramentas fornecidas pelo contador; verificar se os 

gestores entendem que a contabilidade é útil para a gestão econômico-financeira do seu 

negócio; diagnosticar se há fragilidades nos serviços ofertados pelo escritório; aprimorar as 

informações referentes à contabilidade e às ferramentas contábeis utilizadas no auxílio à tomada 

de decisão.  

A pesquisa se justifica por abordar como objeto de estudo o suporte que o escritório de 

contabilidade C B S Contabilidade LTDA - EPP proporciona aos seus clientes. O papel do 

contador vai muito além de apenas contabilizar custos e calcular impostos, uma vez que, nos 

dias de hoje existem diversos softwares voltados para esta área. 

 A partir dos fatos, é possível evidenciar o contador como um profissional capaz de 

administrar com perfeição uma empresa, desde sua constituição até na tomada de decisões, o que 

pode ser fundamental para a sobrevivência da mesma nesse mercado atual, tão agressivo e 

concorrido. Justifica-se ainda pelo fato de haver a necessidade em evidenciar quão valioso é o 

suporte que o contador fornece aos usuários da Contabilidade.  

 A pesquisa possui uma parte prática e uma parte teórica. Na parte prática, será levantado 

um estudo de caso através de um questionário aplicado para trinta empresas-clientes do 

escritório C B S Contabilidade LTDA - EPP, abordando os temas relacionados à qualidade do 

suporte para a tomada de decisão. Para a parte teórica foi realizado um levantamento 

bibliográfico, utilizando artigos científicos, livros e periódicos na área de Contabilidade. As 

informações obtidas estão inseridas em tabelas e ferramentas disponíveis no programa 

Microsoft Word e planilhas do programa Microsoft Excel para gerar gráficos, que ilustrarão os 

resultados obtidos. Depois desse procedimento, será analisado e apurado se os profissionais 

contábeis do escritório C B S Contabilidade LTDA - EPP prestam o devido suporte a seus 

clientes. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLOGIA 

 



 
 

A contabilidade é uma ciência muito antiga, a milênios a humanidade já se utilizava 

desta ciência que contabilizava a riqueza. Não se pode deixar de destacar que foi após a 

publicação do Frei Luca Paccioli de 1494, com a sistemática do método das partidas dobradas 

que a Contabilidade transformou-se em um dos tópicos mais intricados e difundidos no meio 

acadêmico e empresarial, e conforme opinião de estudiosos foi muito presente no 

desenvolvimento do capitalismo. 

 
A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. 
Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, 
registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de comunicados, que 
contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. (IUDÍCIBUS e MARION, 2000, 
p. 19). 

 
 

Através da Contabilidade é possível interpretar, registrar os fenômenos que afetam o 

patrimônio de uma entidade. Sua finalidade é obtida a partir dos registros e análises conexos a 

movimentação, formação e as variações do patrimônio da organização. 

Os responsáveis por uma empresa, com frequência tomam decisões, em sua maioria 

importantes para o pleno funcionamento do negócio. Para dar suporte a estas pessoas, surge a 

necessidade de informações verídicas, e que de alguma maneira contribuam para importantes 

tomadas de decisões. Dentre essas decisões pode-se destacar se é viável para a empresa alugar 

ou comprar uma máquina, se é melhor contrair uma dívida ou reduzir gastos, quanto de estoque 

de matéria prima comprar, quanto estoque de produtos acabados ter.  

Entre as décadas de 50 e 60 os contadores eram conhecidos como guarda-livros, a 

origem deste nome se deve ao fato de na época esta ser a principal função do contador, que era 

a de contabilizar e manter em ordem os livros mercantis das empresas. Nos anos 1970 essa 

expressão tornou-se arcaica, e nos dias atuais em harmonia com a evolução dos cursos de 

formação superior e o avanço na área da tecnologia dos sistemas que auxiliam os profissionais 

contábeis o perfil do contador vem se desenhando com o passar dos anos.  

 As organizações buscam por profissionais com perfil que está na área estratégica, e que 

se volta mais para os negócios. Para Consenza, Devillart e Gomes (2015), é de grande 

importância que o contador entenda a real magnitude de suas aptidões e funcionalidades, 

participando de maneira direta de todo o método de elaboração dos elementos contábeis, pois 

essas poderão proporcionar uma visão de forma globalizada da situação econômico-financeira 

das empresas. Os empresários e gestores devem estreitar o relacionamento com os contadores, 

para que possam trocar informações e montar estratégias de negócios para a empresa. 



 
 

A contabilidade se torna essencial para a tomada de decisão, tendo por base os relatórios 

contábeis, pois deles se extrai informações importantíssimas de uma empresa. Uma vez que 

para que o negócio seja próspero, independente se é de micro, pequeno, médio ou grande porte, 

a tomada de decisão deve partir do gestor, elaborando um plano de como será executada a 

estratégia a partir das informações obtidas. 

Para Sá (2008, p. 19) “conscientizou-se de que não basta escriturar, mas é preciso saber 

o que fazer com as informações obtidas, ou seja, necessário é entender o que significa e acontece 

com a riqueza patrimonial em que se evidenciam as demonstrações”. Há gestores que ainda não 

conseguem compreender de forma clara, a riqueza de informações que se pode obter através 

das ferramentas que a Contabilidade fornece, ou não se utilizam dela a seu favor. Pode-se 

visualizar e traçar, através dessas ferramentas um futuro próspero para a empresa. 
 

Relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela 
Contabilidade. Ele objetiva relatar as pessoas que utilizam os dados contábeis os 
principais fatos registrados por aquele setor em determinado período. Também 
conhecidos como informes contábeis, distinguem-se em obrigatórios e não 
obrigatórios. (IUDÍCIBUS e MARION, 2000, p. 21). 

 

Então pode-se dizer que os relatórios contábeis são a escrituração contábil feita 

mensalmente. É a exposição resumida de dados obtidos através da contabilidade, cujo objetivo 

é fornecer informações dos fatos ocorridos nos diversos períodos para os usuários. As 

demonstrações contábeis nada mais são do que o balanço patrimonial, demonstrações de 

resultado, demonstrações de lucros e prejuízos acumulados, demonstrações dos fluxos de caixa, 

demonstrações do valor adicionado e as notas explicativas.  

Os relatórios obrigatórios, estabelecidos legalmente são conhecidos como 

demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, exigidos para as sociedades anônimas. 

Existem também aqueles que não são obrigatórios pela lei, porém muito importantes para a 

administração. De acordo com Silva e Marion (2013, p.29), “à demonstração que reflete a 

posição patrimonial e financeira (DPF) denominamos de balanço patrimonial da entidade, que 

é a relação de seus ativos, passivos e patrimônio líquido de uma data específica. O balanço 

patrimonial é constituído por ativo (que são os bens, direitos e as aplicações que podem gerar 

benefícios no futuro), passivo (são as obrigações dos eventos ocorridos) e patrimônio líquido 

(são os recursos próprios das entidades e a diferença entre o ativo e passivo. Se o passivo for 

maior que ativo é chamado de passivo a descoberto assim o patrimônio líquido será substituído 

por passivo a descoberto). 



 
 

Para Iudícibus e Marion (2000, p. 123), “de forma condensada, a Demonstração de 

Fluxo de Caixa (DFC) indica a origem de todo dinheiro que entrou no Caixa, bem como a 

aplicação de todo dinheiro que saiu do Caixa em determinado período e, ainda, o Resultado do 

Fluxo Financeiro”. As demonstrações dos fluxos de caixa indicam quais foram as entradas e as 

saídas de dinheiro do período, tornando-se assim um relatório importante para a tomada de 

decisão.  

As demonstrações de resultado se destinam à análise do desempenho de uma empresa, 

a relação entre receitas e despesas do período ou exercício. Conforme a resolução do CFC 

1.285/2010, define-se por receitas a elevação de benefícios sob a forma de aumento de ativos 

ou diminuição do passivo. De acordo com Silva e Marion (2013), as despesas são justamente o 

contrário, quando a despesa aumenta diminui-se o ativo ou benefícios econômicos e se 

incrementa o passivo. As demonstrações de resultado possuem como objetivo apresentar de 

forma resumida o resultado apurado em um determinado período, normalmente entre 12 meses. 

Já as demonstrações de lucros e prejuízos acumulados mostra as alterações ocorridas no saldo 

da conta de lucros e prejuízos acumulados no patrimônio líquido.  

Segundo Marion (2009), o valor adicionado ou valor agregado (DVA) procura mostrar 

onde a entidade está concentrando os rendimentos obtidos, para quem vai, e o quanto vai das 

receitas agregadas por meio de sua atividade. Demonstrações do valor adicionado é o informe 

contábil que mostra os valores correspondentes a formação de riqueza gerada pela organização 

em um certo período. Por ser um demonstrativo contábil, é necessário extrair as informações 

da escrituração tendo como base o princípio contábil de competência. 

As demonstrações financeiras devem ter um complemento, esta complementação são as 

notas explicativas que, conforme Silva e Marion (2013, p. 59), “as notas explicativas são 

procedimentos esclarecedores das demonstrações contábeis, pois compreendem um resumo das 

políticas contábeis significativas e demais informações concernentes à evolução do patrimônio 

da entidade”. Neste contexto, as notas explicativas têm como objetivo destacar os detalhes 

importantes e esclarecer a performance da empresa, auxiliando no melhor entendimento das 

demonstrações contábeis. 

As pessoas que se interessam e usam a contabilidade são chamadas de usuários, estes 

buscam as respostas para tomar as decisões. Marion (2007, p. 135) exemplifica estes usuários:“ 

internos à empresa (gerentes, diretores, administradores, funcionário em geral) ou externos à 

empresa (acionistas, instituições financeiras, fornecedores, governo, sindicatos” .Pode-se dizer 

que os usuários internos são pessoas que tem algum tipo de relação com a empresa, ou melhor, 

aqueles que tem acesso a informação da mesma, podem se destacar entre esses usuários os 



 
 

funcionários, gerentes, acionistas, sócios, administradores e a diretoria em geral. Já os usuários 

externos são pessoas ou grupo de pessoas sem acesso direto a informação. Pode-se citar os 

bancos, que utilizam as demonstrações financeiras para fins de concessão de empréstimo e 

fornecedores interessados em como está a situação financeira da empresa. 

Na contabilidade existem princípios e características relevantes para a tomada de 

decisão. Pode-se destacar as seguintes características: Compreensibilidade, Relevância ou 

Materialidade, Representação Fidedigna ou Confiabilidade, Integridade, Prudência, 

Comparabilidade e Tempestividade. 

Conforme Crepaldi (2008, p. 6), “nenhuma decisão que envolva negócios é tomada a 

esmo, pois está em jogo o Patrimônio que não se constituiu de maneira tranquila; assim, quem 

controla o Patrimônio tem obrigação de gerar o alicerce para a decisão”. A compreensibilidade 

de uma informação não deixa dúvidas, nem dificuldade do entendimento. As demonstrações 

contábeis devem ser apresentadas de forma compreensível ou melhor, uma informação que não 

deixa dúvidas e que seja correta, relevante e de fácil entendimento para os usuários. Nas 

demonstrações contábeis se houver alguma dúvida as notas explicativas vão explicar sobre as 

possíveis alterações. 

Conforme Silva e Marion (2013), para que as informações sejam úteis nas 

demonstrações contábeis, a mesma deve ser relevante, pois influencia nas decisões econômicas 

do usuário, ajudando-o a avaliar os impactos do passado, presente e futuro. Com essas 

informações o usuário consegue prever e aproveitar as oportunidades que surgirem 

eventualmente. Essa informação possui a capacidade de confirmar dados do passado que 

possam contribuir futuramente. As informações materiais nos mostram a visibilidade, 

palpabilidade e audibilidade. Se houver a distorção da informação material, esta pode 

influenciar nas decisões econômicas com base nas demonstrações. A natureza das informações 

pode determinar o grau de relevância. As informações nas demonstrações contábeis devem ser 

confiáveis, ou melhor, para ser útil deve ser confiável, segura, verdadeira, sincera e satisfatória. 

Se a informação for relevante e não confiável pode haver distorções nos resultados das 

demonstrações contábeis. A confiabilidade é muito importante na contabilidade, pois mostra 

que a informação é verdadeira sem distorções, e faz com que os usuários tenham mais segurança 

ao tomar as decisões.  

Os contadores se deparam com algumas incertezas, como o recebimento de contas, 

liquidação duvidosa, vida útil das máquinas e equipamentos. O Princípio da prudência 

determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo. 

Segundo Crepaldi (2008, p. 13), “a aplicação do Princípio da Prudência ganha ênfase quando, 



 
 

para definição dos valores relativos às variações patrimoniais, devem ser feitas estimativas que 

envolvem incertezas de grau variável”. A prudência mostra o grau de preocupação dos 

exercícios e dos julgamentos. Ser prudente é ser cauteloso, ver com antecipação o que pode 

ocorrer, tentar prever o futuro, se prevenir e aproveitar as vantagens que podem ocorrer durante 

o a vida da empresa. 

 
Para ser confiável e ter uma representação fidedigna, a informação constante das 
demonstrações contábeis deve ser completa, total, tornar-se uma e indivisível dentro 
dos limites da materialidade e custo. Uma omissão pode tornar a informação falsa ou 
enganosa, e portanto, não confiável e deficiente em termos de sua relevância. (SILVA 
e MARION, 2013, p. 24) 
 
 

Marion (2009) ressalta que para a informação ser útil, deve haver confiabilidade, ou seja 

livre de possíveis erros ou vieses, apresentar de forma adequada aquilo que propõe apresentar. 

As informações íntegras são completas, seguras e cofiáveis, significa que as informações não 

foram alteradas. Se haverá omissão de informações ela pode se tornarão real, duvidosa e 

deficiente em relação a relevância.  

O princípio da Integridade faz menção de que uma informação íntegra é aquela que é 

completa e confiável. Coelho e Lins (2010, p. 188) afirmam que, “uma omissão pode tornar a 

informação falsa ou distorcida e, portanto, não confiável e deficiente em termos de sua 

relevância”. 

Os usuários podem comparar as informações ao longo dos anos e verificar se houve 

mudanças significativas. 

 
O termo “comparabilidade” representa confrontar, relacionar, contrapor, semelhar, 
estabelecer comparação. Assim sendo, os usuários das informações contábeis devem 
ser capazes de comparar as demonstrações da entidade ao longo do tempo, a fim de 
identificar tendências em sua posição patrimonial e financeira e no seu desempenho. 
(SILVA e MARION, 2013, p. 25). 
 
 

A comparabilidade permite mostrar a relação de uma informação e outra, sejam elas as 

semelhanças ou diferenças, como por exemplo comparando o balanço anterior e o atual de uma 

empresa. Assim pode-se notar se realmente houve alguma mudança, podendo verificar se 

existiu algum tipo aumento ou diminuição significativo de valores na empresa e até se existiram 

falhas e não alterações reais de valores.  

A tempestividade significa a agilidade, prontidão, confiança e a relevância das 

informações. As informações são capazes de influenciar nas tomadas de decisões.  Se haver 

algum tipo de atraso no repasse da informação se perde a relevância podendo se tornar não 



 
 

confiável. Segundo Coelho e Lins (2010, p. 188), “a administração da entidade necessita 

ponderar os méritos relativos entre a tempestividade da divulgação e a confiabilidade da 

informação fornecida”. O ideal é que haja equilíbrio entre o custo benefício em uma 

organização. Os benefícios recaem sobre os usuários que se utilizam das informações já 

preparadas. As entidades também são beneficiadas tendo melhor acesso ao mercado, 

possibilitando o aprimoramento da tomada de decisão. 

O contador além de transmitir informações confiáveis, deve atuar nas diversas áreas da 

empresa, ter a função de fornecer ao empresário informações para a preservação de seu 

patrimônio. Na gestão do negócio deve trabalhar com o intuito de auxiliar o gestor a tomar as 

melhores decisões, apostando na prosperidade do negócio, usufruindo das ferramentas que a 

tecnologia oferece. Os profissionais contábeis são a ligação entre a gerência da empresa e os 

sistemas de informação (SI) e sistemas de informações gerenciais (SIG). De acordo com 

Laudon e Laudon (2010), pode-se definir tecnicamente um sistema de informação (SI) como 

um conjunto de elementos inter-relacionados que tem como finalidade coletar (ou recuperar) 

processar, armazenar e distribuir informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a 

coordenação e o controle de uma organização. O SI torna-se um elemento essencial aos 

empresários, demonstrando os acontecimentos e atividades tanto externas quanto internas à 

empresa gerando informação necessária para a tomada de decisão. 

As principais características do SIG são: gerar relatórios com formato padrão, produzir 

relatórios de fácil visualização, possibilitará aos usuários a produção de seus próprios relatórios 

e trazer maior agilidade no processamento. O sistema de informação gerencial (SIG), na era da 

tecnologia em que o mundo vivencia, se torna essencial aos contadores e administradores para 

ter um melhor controle nas diversas áreas de uma empresa. Auxilia estes profissionais a cumprir 

suas metas, e na organização da entidade gerando variados tipos de relatórios, todas as 

informações são integradas, consolidadas e agregadas, melhorando o processo decisório em todos 

os setores da empresa.  

Para que uma empresa possa usufruir de um bom Sistema de Informação, a mesma 

necessita ter bons profissionais contábeis para que a partir dos resultados obtidos através do SI 

possam tomar decisões. Os escritórios de contabilidade de modo geral, possuem alguns desafios 

permanentes e importantes, como a falta de recursos humanos qualificados, necessidade de 

acompanhar as mudanças frequentes na legislação federal, estadual e municipal e acompanhar 

alterações que acontecem no modo de contabilizar. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 



 
 

 

Este estudo foi realizado junto ao escritório de contabilidade C B S Contabilidade, que 

é mais conhecido como Escritório Dimensão e iniciou suas atividades a aproximadamente 50 

anos no município de Santa Helena-PR. 

Realizou-se uma pesquisa de campo com os clientes do escritório, no município em que 

o mesmo está localizado. Foi aplicado um questionário de múltipla escolha contendo 17 

questões para 30 empresas. Dentre as empresas pesquisadas somente 01 não quis responder o 

mesmo. A partir da análise dos dados coletados observou-se que a quantidade de profissionais 

que trabalham na gerência das empresas e que possuem formação superior, é considerado baixo 

45%, pois não soma nem a metade do público pesquisado. O mercado exige do profissional 

contábil que ele domine técnicas e ferramentas de sistemas gerenciais da informação, sendo 

capaz de administra-la e usá-la a favor da empresa. Quanto ao ramo de atividade a pesquisa 

mostra que 62% das empresas são da área comercial e entre as mesmas se destacam lojas de 

roupas, materiais para construção, revendedora de bebidas, farmácias, restaurantes, vidraçarias, 

e lojas de móveis. Do ramo comercial e prestação de serviços somam 31% e comercial, 

industrial e prestação de serviços são de apenas 7%. 

Dentre as empresas pesquisadas 59% é microempresa, 21% pequena empresa seguido 

da média empresa que somam em 17%, e 3% grande empresa. As empresas que se enquadram 

no regime tributário Simples Nacional somam de 86%, apenas 7% se enquadram no Lucro Real, 

as empresas que se enquadram no Lucro Presumido também somam 7%. 

Em relação ao faturamento médio e mensal das empresas, 31% possuem faturamento de 

11 mil a 50 mil reais, 21% mais de 100 mil reais, sendo que 17% faturam de 21 mil a 50 mil 

reais e 11% até 10 mil reais, e 10 empresas não responderam a esta pergunta. Dentre as empresas 

que responderam, pode-se considerar que o município de Santa Helena possui quantidade 

significativa de empresas com faturamento considerado bom para o porte da cidade. 

Um trabalho prestado com boa qualidade é capaz de fidelizar o cliente/consumidor. 

Constatou-se que o Escritório Dimensão está conseguindo fidelizar seus clientes, conforme 

gráfico 01, representado a seguir: 



 
 

 
Gráfico 01: Tempo que a empresa utiliza os serviços contábeis prestados pelo escritório. 
Fonte: Pesquisa (2015). 
 

O escritório Dimensão possui aproximadamente 130 clientes, o questionário foi 

aplicado para 30 empresas, porém 29 empresas responderam o questionário. Boa parte é cliente 

entre 06 e 10 anos somando 35% do universo pesquisado, 21 % é cliente entre 01 e 05 anos, 

17% usufruem dos serviços prestados pelo escritório entre 11 e 15 anos, 14% entre 16 e 20 

anos, 10% a mais de 20anos e somente 3% é cliente a menos de 01 ano. Em relação a 

remuneração paga pelos serviços prestados 48% das empresas pagam de R$ 391,00 a R$ 788,00 

por mês, 24% pagam de R$ 789,00 a R$ 1.630,00 e apenas 7% mais de R$ 1.630,00 por mês. 

 A partir da análise de dados, verificou-se que os gestores das empresas avaliam o 

serviço prestado pelo contador como sendo de nível alto, que este profissional busca fornecer 

um trabalho e informações de qualidade, que os auxiliam na decisão dia a dia. O gráfico 02, a 

seguir ilustra a informação: 

 

 
Gráfico 02: Como o cliente avalia o nível de interesse do contador para sanar dúvidas. 
Fonte: Pesquisa 2015. 
  
 Constata-se que 52% consideram que o contador possui um alto nível de interesse em 

relação ao esclarecimento dos resultados obtidos nas escriturações, 35 % consideram este nível 

médio, 10% consideram razoável e apenas 3% responderam que o interesse do contador é baixo. 

A grande maioria dos clientes do escritório de contabilidade não possuem problemas em relação 

as informações contábeis repassadas, 92% responderam que não possuem nenhum tipo de 
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problema quanto ao fluxo de informações, 3% não responderam e 4% informaram que quando 

existe algum problema de comunicação é por falta de esclarecimento do escritório. 

A análise no gráfico 03, que revela o grau de importância que o contador possui no 

momento das tomadas de decisões: 
 

 
Gráfico 03: Revelação do grau de importância do contador na tomada de decisão. 
Fonte: Pesquisa 2015. 

 
Apesar do resultado apresentado no gráfico 02, onde 87%   dos gestores informaram 

que o contador é importante para sanar suas dúvidas, no gráfico 3 percebe-se que quanto ao 

grau de importância diretamente ligado a tomada de decisão, os que responderam que o 

contador possui pouca ou nenhuma importância quando se trata de tomada de decisão somou 

45%, quase a metade dos gestores do universo pesquisado, 27% responderam que possui média 

importância e somente 28% responderam muita importância. E quando se trata em decisões de 

curto prazo, normalmente decisões diárias, 55% responderam que na maioria das vezes se 

utilizam das informações contábeis para tomar decisões, 31% responderam que em todas as 

vezes, 10% a minoria das vezes e 04% informaram que não utilizam.   

Maior parte das empresas pesquisadas acham que as informações contábeis refletem a 

realidade da empresa, esse índice é de 66%, e 34% consideram que reflete parcialmente. 

Quando questionados sobre o uso de relatórios contábeis, quase metade - 45% informaram que 

utilizam mais o balanço patrimonial e DRE, 21% informaram que aproveitam de todos os 

demonstrativos contábeis, 17% se baseiam mais pelas notas explicativas, 14% pelo balancete e 

3% não responderam. Notou-se também que não há frequência quanto ao acesso aos 

demonstrativos contábeis, 38% responderam que é a cada ano, 31% a cada mês, 21% 

responderam que é somente quando é solicitado, 7% a cada 6 meses e 3% informaram que não 

possuem acesso a essas informações. 

Conforme a análise, as informações repassadas aos clientes são claras e de fácil 

entendimento, pois de acordo com as informações coletadas 93% não possuem problemas com 

fluxo de informações. Somente 4% afirmaram que há falta de esclarecimento por parte do 
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escritório, apenas 3% não responderam, sendo que os 7% representa somente 02 empresas do 

universo pesquisado. 

 Fica evidente que os gestores estão satisfeitos com as informações geradas pelo 

escritório de contabilidade, transformando-as em informações úteis, mais é necessário   algumas 

melhorias para o melhor entendimento das mesmas.  Este resultado é ilustrado no gráfico 04: 

 
Gráfico 04: Melhorias necessárias nas informações contábeis para que elas sejam úteis. 
Fonte: Pesquisa 2015. 
 

As empresas informaram que pode haver melhorias nas informações repassadas. 

Constata-se que 45% apontaram que o contador deve conhecer melhor as empresas, 24% 

responderam que deve haver maior orientação na parte legal e fiscal, 17% informaram que não 

precisa melhorar em nada, 10% precisam que as informações sejam mais claras para facilitar a 

compreensão e 4% reforçaram que deve haver maior transparências das informações quando se 

trata de regime de tributação. 

Reforçando o grau de satisfação dos clientes em relação a qualidade dos serviços 

prestados pelo Escritório de Contabilidade, nota-se que a grande maioria dos clientes estão 

satisfeitos com os serviços prestados, como é mostrado a seguir com o gráfico 05: 

 

 
Gráfico 05: Satisfação do cliente em relação ao suporte contábil ofertado pelo escritório. 
Fonte: Pesquisa 2015. 
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 Mais da metade dos clientes desta pesquisa – 69 % estão totalmente satisfeitos com a 

prestação dos serviços, mais tem 28% que está em parte satisfeito e 3% não está satisfeito. De 

acordo com esses resultados a maioria dos clientes gostam do atendimento prestado, isto é bom 

para o escritório. Em contrapartida o mesmo deve levantar o porquê do restante não estar ou 

estar parcialmente satisfeito e principalmente quando se trata no suporte à tomada de decisão, 

qual é a causa deste índice estar baixo. 

 
CONCLUSÃO 
 
 Este trabalho teve como objetivo verificar se as informações fornecidas pelo escritório 

possuem relevância para a tomada de decisões de seus clientes. Desta forma optou por dividi-

los em quatro objetivos específicos. 

 O primeiro objetivo tratou averiguou se os clientes usufruem das ferramentas fornecidas 

pelo contador. Constatou-se que os gestores das empresas se utilizam apenas dos resultados das 

escriturações contábeis somente como resultados, de uma forma mecânica. 

 O segundo objetivo teve a finalidade de verificar se os gestores/empresários entendem 

que a contabilidade é útil para a gestão econômico - financeira do seu negócio. Da mesma 

maneira em que utilizam os resultados contábeis de uma forma mecânica, os mesmos ainda não 

conseguem enxergar a contabilidade como uma ferramenta ainda mais poderosa do que pensam 

ser. Compreendem que é importante para a empresa, mas de uma maneira engessada, muito 

tradicionalista, não tem uma visão além, alguns veem o contador como um profissional que 

poderá ser extinto pela “máquina”. A partir daí se observa que por trás da máquina, que são os 

SIG’s que vem surgindo, tem um profissional altamente qualificando interpretando os dados. 

  O terceiro objetivo buscou diagnosticar se há fragilidades nos serviços ofertados pelo 

escritório. Através da análise dos dados, pôde ser observado que maior parte dos clientes estão 

satisfeitos com os serviços do escritório, porém estes usuários ainda veem o contador como 

guarda-livros. Falta o mesmo conscientizar os usuários que ele pode ajudar diretamente na 

tomada de decisão, não como uma opinião, mas como uma assessoria assertiva, auxiliando no 

controle da empresa. 

 O último objetivo destacou o aprimoramento das informações referentes a contabilidade 

e as ferramentas contábeis utilizadas no auxílio da tomada de decisão. Os usuários precisam ver 

a contabilidade não somente como meras informações, mas se aproveitarem inteiramente dela, 

principalmente para tomar decisões, se inteirar do mercado, usar as tecnologias oferecidas. 

 Conclui-se que os gestores das empresas ou os próprios empresários ainda não se deram 

conta que o contador não é mais aquele profissional arcaico, o guarda -livros que todos o tinham 



 
 

nos anos 50. Pode ser pelo fato de menos da metade não possuírem formação acadêmica e não 

terem uma visão mais clara da contabilidade gerencial. Utilizam somente dos resultados obtidos 

pelas escriturações contábeis, não interpretando estes resultados com a finalidade de traçar um 

futuro próspero para a empresa, não usufruindo dos SIG’s, ou pelo fato de o próprio contador 

não passar esta informação à eles. Deve haver um maior estreitamento do relacionamento entre 

contador e empresário, para que o profissional contábil se torne também um gestor/ assessor de 

sua empresa. 
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