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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo principal relacionar quais os servicos contabeis necessaries 
as empresas do comercio varejista de Sousa/PB para facilitar a gestao das mesmas. Para tanto, 
utilizou-se como metodologia, pesquisa bibliografica e de campo, e nesta ultima buseou-se 
definir, primeiramente, a amostra, composta por 10% do universo de empresas de comercio 
varejista da cidade de Sousa. Para obtencao destes dados, utilizou-se questionario com 
perguntas abertas e fechadas dirigidas aos empresarios ou administradores das empresas 
participantes da amostra. A seguir, foi identificado o perfil das empresas e de seus gestores, e 
posteriormente, foram relacionados os servicos que as empresas recebem atualmente, os 
servicos que gostariam de receber, e os resultados esperados apos a pereepcao destes novos 
servicos indicados como necessarios a gestao das empresas atuais. Tambem, foram levantados 
dados com o intuito de descobrir se os resultados econdmicos realizados no ano de 2005 
foram satisfatorios e as perspectivas futuras. Observou-se que as empresas prestadoras de 
servicos contabeis da cidade de Sousa/PB se restringem, em sua maioria, a oferecer apenas os 
servicos obrigatorios, mas que, as necessidades do comercio varejista desta cidade apontam 
para novos servicos considerados necessarios para sua gestao, tais como: consultoria 
empresarial, calculo do preco de venda e margem de lucro, orientacao na formacao do 
estoque. 

Palavras-chave: servicos contabeis. gestao de empresas. comercio varejista. 



RESUMEN 

Este trabajo tuvo como objetivo principal relacionar cuales son los servicos contables 
necesarios a las empresas del comercio al por menor de Sousa/PB para facilitar la gestion de 
las mismas. Para tanto, se utilizo como metodologfa, una investigation bibliografica y de 
campo, y en esta ultima, se busco definir, primeramente, la muestra, compuesta por 10% del 
universo de empresas del comercio al por menor de la ciudad de Sousa. Para obter estos datos, 
se utilizo un cuestionario con perguntas abiertas y cerradas dirigido a los empresarios o 
adirtinistradores de las empresas participantes de la muestra. A seguir, foe identificado el 
perfil de las empresas y de sus gestores, posteriormente, foeron relacionados los servicos que 
las empresas reciben actualmente, los servicios que les gustaria recibir, y los resultados 
esperados despues de la perception de estos nuevos servicios indicados como necesarios a la 
gestion de las empresas atuales. Tambien, fueron levantados datos con el intuito de descubrir 
se los resultados economicos realizados en el ano 2005 fueron satisfactorios y las perspectivas 
futuras. Se observo que las empresas prestadoras de servicios contables de la ciudad de 
Sousa/PB se restringen, en su mayoria, a ofrecer apenas los services obrigatorios, pero que, 
las necesidades del comercio al por menor de esta ciudad apuntan para nuevos servicios 
considerados necesarios para su gestion, tales como: consultoria empresarial, ealeulo del 
precio de venta, margen de lucro y acompanamiento y orientation en la formation del 
estoque. 

Palabras-elave: servicios contables. gestion de empresas. comercio al por menor. 
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1INTRODUCAO 

As empresas, de todos os ramos, estao em mudanca constante, sempre em busca da 

gestao perfeita para os tempos atuais. Esta realidade vem gerando o surgimento de grandes 

empresas que cada vez mais aglomeram capitals, 

Em busca de satisfazer as novas necessidades destas empresas e conglomerados de 

empresas em ascensao constante, o profissional de contabilidade esta se reciclando, em busca 

de novos conhecimentos para aumentar o leque de oferta de servicos. 

No contexto atual, podemos observar a importancia dos servicos contabeis, uma vez 

que todas as empresas necessitam destes, estando, desta forma, este profissional inserido no 

contexto operacional de forma ampla. 

O profissional de contabilidade conhece promndamente as empresas para as quais 

presta servicos, logo, torna-se facil para ele identificar problemas e apontar solucoes. 

Podendo, orientar estas empresas em varios setores, tais como: acompanhamento e orientacao 

da contribuicao previdenciaria; acompanhamento e orientacao na formaeao do estoque; 

caleulo do preeo de venda e margem de lucro; consultoria empresarial; orientacao no 

arquivamento de documentos na empresa; planejamento tributario, etc. 

Neste sentido os profissionais desta area devem estar em constante atualizacjio, e cada 

vez mais sera destacada sua importancia na vida das empresas. 

Partindo das consideracoes expostas, o presente estudo se propoe realizar um 

levantamento do leque de servicos que as empresas do comercio varejista de Sousa-PB 

necessitam atualmente e que nao sao oferecidas pelos contadores desta cidade. Logo, este 

trabalho propoe-se a responder a seguinte indagacao: Quais os servicos que as empresas do 

comercio varejista de Sousa/PB necessitam e os profissionais da contabilidade nao oferecem 

atualmente? 

1.1 Objetivos da Pesquisa 

1.1.1 Objetivo Geral 

Pesquisar e relacionar quais os servicos contabeis necessarios as empresas do 

comercio varejista de Sousa/PB para facilitar a gestao das mesmas. 
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1.1.2 Objetivos Especificos 

Para entendermos a importancia dos servicos necessarios, apresentamos o que 
pretendemos como objetivos especificos: 

1. Caracterizar o perfil das empresas que necessitam de servicos diferenciados para 
sua gestao. 

2. Identificar de que se compoe o leque de servicos oferecidos hoje; 

3. Verificar a necessidade dos novos servicos a partir das caracteristicas das empresas 
estudadas; 

4. Comparar os servicos fornecidos X necessidade de servicos, das empresas 

comerciais; 

1.2 Justificativa 

Diante das constantes mudancas ocorridas no setor comercial que ocaslona uma 

constante necessidade de atualizayao e inovacao, observamos a earencia no leque de servicos 

contabeis oferecidos na cidade de Sousa/PB, e decidimos levantar dados para identificar quais 

sao estes serviyos, hoje necessarios, para o crescimento do comercio varejista desta cidade, 

uma vez que este segmento representa 71,82% das empresas cadastradas na Secretaria de 

Finaneas do Estado da Paraiba. 

A contabilidade e uma ciencia com finalidades amplas, D'Auria apud Fabretti (2003, 

p.26) a define como sendo "a ciencia que estuda e pratica as funcoes de orientacao, controle e 

registro relativo aos atos e fatos da administrayao economica". 

Ainda, segundo Fabretti (2003, p.28) "a contabilidade, entre outras funcoes, e 

instrumento gerencial para a tomada de decisoes. Por isso, deve estar atualizada e emitir 

relatorios simples e claros para o administrador". 

Verifica-se que segundo o conceito de Fabretti um dos principals papeis da 

contabilidade e o de orientacao na gestao das empresas pelos profissionais da contabilidade, e 

na tomada de decisoes. 

A relevancia deste tenia recai na prestacao dos servicos contabeis. 

Para Sa (1995, p.440) servicos contabeis sao conceituados como: "trabalho de 

contabilidade; tarefas da profissao do contador; trabalhos que se aplicam no sentido do estudo 

e do registro dos fatos patrimoniais das aziendas". 
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Este tenia pesquisado visa contribuir para um destaque no que se refere aos servicos 

contabeis, por parte dos profissionais da area e desaperta-los para o suprimento das 

necessidades gerenciais das empresas. 
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CAPITULO 1 CONTABILIDADE: CONCEITOS E EVOLUCAO 

O objetivo deste eapitulo e apresentar uma base teorica para fundamentar os estudos 
sobre servicos contabeis. 

Em um primeiro instante apresentamos o levantamento conceitual, historico e 

finalidade da contabilidade e sua nornratizayao no Brasil, em seguida caracterizamos serviyos 

e empresas de servicos contabeis. Por ultimo enfocamos a qualidade na prestacao de servicos. 

1.1 Contabilidade: conceitos basicos 

A contabilidade e considerada uma ciencia social que estuda o patrimonio das 

empresas e suas variayoes. Para Sa (2002, p. 94) "a Contabilidade, sendo a ciencia apta para 

contribuir, por meio de modelos a prosperidade das aziendas, pode ensejar a prosperidade do 

todo social, ou seja, e a ciencia competente para construir a prosperidade social a partir da 

somatoria das unidades". 

Ja Franco apud Rosa (2005, p. 77) considera: 

A Contabilidade uma ciencia que estuda e controla o patrimonio das 
empresas, mediante registro, a demonstracao expositiva e a demonstraeao 
dos fatos nele ocorridos, com o ftm de oferecer informacoes sobre sua 
eomposiyao e suas variayoes, como sobre o resultado economieo decorrente 
da gestao da riqueza patrimonial. 

Walter apud Rosa (2005, p.77) lembra que: 

Em relacao a qualquer atividade economica, com ou sem fins lucrativos, a 
Contabilidade assume importancia relevante no contexto da administracao 
do patrimonio. Os postulados da Contabilidade, compreendendo os 
principios, convenyoes, normas e procedimentos, geram instrumentos liteis 
para registro e analise das informacoes destinadas a avaliayao do patrimonio 
e de suas mutacoes durante o periodo. 

Segundo Iudicibus et all (2003, p. 48), a Contabilidade e, obrigatoriamente, "um 

sistema de informayoes e avaliayao destinado a prover seus usuarios com demonstrayoes e 

analises de natureza economica, financeira, fisica e de produtividade, com relayao a entidade 

objeto de contabilizayao". 
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O mesmo manual, cita, tambem, que a contabilidade tem objetivo cientifico, e este se 

manifesta na correta apresentayao do Patrimonio e na apresentayao e analise das causas das 

suas variayoes. 

Ja em relayao a pratica, na vida das empresas, a aplicacao da Contabilidade busca 

prover os usuarios com informaydes sobre aspectos de natureza economica, financeira e ffsica 

do Patrimonio da Entidade e suas mutaySes, o que compreende registros, demonstrayoes, 

analises, diagnosticos e prognosticos expressos sob a forma de relatorios, pareceres, tabelas, 

planilhas e outros meios. 

1.2 Historia e evoluyao da contabilidade 

Para compreendermos a contabilidade, como ramo importante do saber humano, 

necessario se faz remontar as suas profimdas origens, que iniciaram-se com o 

desenvolvimento do homem. 

Segundo Sa (2002, p.21): 

Antes que o homem soubesse escrever e antes que soubesse calcular, criou 
ele a mais primitiva forma de inscriyao, que foi a artistica, da qual se valeu 
para, tambem, evidenciar seus feitos e o que havia conseguido para seu uso. 
Meio pelo qual iniciou suas observaeoes em relayao a suas provisoes, que 
eram sua riqueza patrimonial. 

Constam registros ha mais de 20.000 anos referentes a observayoes do homem em 

relayao a riqueza patrimonial, isto quando ainda era primitiva a civilizayao, mas ja havia a 

industria de instrumentos, para os quais existia a necessidade de quantificayao e controle. 

Estes registros primarios descreviam a quantidade e a qualidade das reservas ou lucros 

obtidas pelos homens daquela epoca, sendo mais comum o controle da caya e da colheita. Sa 

(2002, p.21) explica que: 

As inscriyoes nas paredes das grutas e tambem em pedayos de ossos (por 
meio de riscos ou sulcos), onde o desenho animal representava a natureza 
da utilidade que havia conquistado e guardado e os riscos que quase sempre 
se seguiam ao desenho da coisa ou objeto denuneiava a quantidade existente. 

Ja Schmidt (2000, p. 13) esclarece que: "em sftios arqueologicos do Oriente, foram 

encontrados materials utilizados por civilizayoes pre-historicas que caracterizam um sistema 

contabil utilizado entre 8.000 e 3.000 a.c, constitmdo de pequenas fichas de barro". Estas 
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fichas eram em formato de esferas, discos, cilindros, triangulos, cones, etc, tornando-se mais 

complexas com uso de cortes em formas de linhas ou pontuacao. As escavacoes revelaram 

fatos importantes para o conhecimento contabil. 

Estes foram os primeiros registros de uma escrituracao contabil, porque se 

quantificava e evidenciava a riqueza patrimonial do individuo ou de sua familia. Tendo, com 

este fato, o inicio de um conhecimento que haveria de tornar-se cada vez mais complexo e 

indispensavel para vida pessoal, empresarial e estatal. 

Com o passar dos anos surgiu, com o desenvolvimento da sociedade e das atividades 

economicas, a necessidade de controlar o resultado obtido pelo esforeo do homem. Sa (2002, 

p.22), enfatiza que: 

A medida que mais coisas comeearam a formar a riqueza, com maior 
variedade, tambem mais complexos foram ficando as inscricoes, forcando a 
aprimorar o criterio de registrar as contas (conjunto explicativo de memoria 
de coisas e quantidade de las). 

Foi identificado que de 454 a 90 a.c. a contabilidade teve como mola propulsora, na 

Grecia, o desenvolvimento desta, que trouxe uma maior necessidade de controle sobre o 

recebimento de impostos e a prestacao de contas apopulacao. 

Segundo pesquisas, o surgimento do papiro, no Egito, deu origem aos livros contabeis 

e facilitou a pratica dos atos contabeis e seu acesso. Naquela epoca o conhecimento contabil 

limitava-se ao registro e suas normas, mas ja existia a preocupayao em aprimora-lo. Este 

conhecimento ja estava sendo ensinado em escolas, juntamente com os calculos matematicos. 

Acompanhando a evolueao da contabilidade, Sa (2002, p.25) relata que "os registros 

das operacoes comerciais, industrials e publicas caminharam para uma sistematizacao ampla 

somente a partir da Idade Media, ou seja, so ofereceram uma organizacao de maior rigor a 

cerca de pouco mais de um milenio". 

A matematica logica influenciou o surgimento do processo denominado "partidas 

dobradas" que normatizou o registrado sob dois aspectos contabeis: o de seu debito (efeito) e 

de seu credito (causa), obrigatoriamente correlates. Tal evolueao na tecnica dos registros 

duplos, em contabilidade, e explicada pelo fato de que a escrituracao necessitava de maior 

clareza e seguranca, explicando contabilmente a origem e o efeito de cada ocorrencia havida 

com o patrimonio. 

O primeiro sistema de partidas dobradas foi identificado na pre-historia, com a 

utilizacao de fichas de barro, tendo sido implementado com o advento da revolueao comercial 
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apos o seculo XII. Nesse periodo foram observadas as primeiras manifestaeoes praticas desse 

sistema em empresas, onde alguns ccnrros eomereiais o desenvolviam. 

Relata Sa (2002, p26) que: 

Antes existia um registro dito 'tabular', de dupla evidencia, que consistia na 
divisao dos registros por uma linha ao meio da tabua ou da folha, colocando-
se em cima os devedores e abaixo os credores; sem duvida, eram duas acoes, 
mas nao se fazia a conexao entre debito e credito. 

O proeesso das partidas dobradas exigia um livro Mestre, denominado Caderno, com 

cada folha dedicada a uma conta espeeffica, competente para registrar os debitos e os creditos 

de cada conta, o qual passou a ser denominado Livro Razao. Este livro individualizava em 

cada folha uma conta e sua dinamica, podendo ter mais folhas da mesma conta se uma ficasse 

preenchida totalmente. E um outro livro que recebia os registros acontecidos a medida que 

fossem ocorrendo, dia a dia, denominado Livro Diario. Tambem existiam outros livros que 

analisavam os fatos e detalhavam ocorrencias importantes para o entendimento da historia da 

empresa. 

No seculo XIII, com o surgimento das primeiras grandes empresas, a contabilidade, 

que ate entao era utilizada como instrumento isolado e fragmentado de registro da 

movimentacao de bens, passou a ser um instrumento mais sistematizado de informacoes para 

atividades empresariais. 

Segundo estudos realizados por Schmidt (2000, p. 23) "a intensidade das atividades 

eomereiais desencadeou a necessidade de controle. A contabilidade despontou como 

instrumento capaz de fornecer as informacoes necessarias para o gerenciamento dos 

negocios". 

Hoje podemos observar que a contabilidade continua evoluindo e cada vez mais 

oferece um leque maior de servicos indispensaveis para gerencia e crescimento necessarios as 

empresas. Estas, por sua vez, cada vez mais cobram dos profissionais desta area estes novos 

servicos. 

Sa (2002, p. 26) esclarece que: 

O conhecimento contabil difundiu-se pela tradicao oral, como foi natural 
tambem nos demais outros ramos a saber, contudo comeearam a surgir 
alguns livros, sendo o primeiro trabalho sobre Contabilidade por partidas 
dobradas, entretanto, impresso segundo o metodo de tipografia de 
Gutemberg, foi o do frei franciscano Luca Pacioli e surgiu em fins de 1494, 
em Veneza. E, a partir dessa famosa obra, comeearam a surgir outras, 
impressas, quer na Italia quer fora desse pais. 
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No livro do frei Luea Pacioli havia uma secao sobre o sistema de escrituracao por 

partidas dobradas, tao relevante e atual, quanto ha mais de 500 anos. Sua obra contribuiu para 

insercao da contabilidade entre os ramos do conhecimento humano, inieiando o periodo 

moderno ou contabilidade do mundo moderno, que teve seu encerramento em 1840 com o 

aparecimento da obra La contabilita Apllicatta alle amministrazioni Private e Pubbliche 

autoria de Francisco Villa. Esta obra marcou a historia da contabilidade, pois, abriria o 

periodo cientifico, sendo travados os primeiros debates sobre o fato de ser ou nao a 

contabilidade uma ciencia. Finalmente, iniciado em 1840 e continuando ate os dias atuais, a 

historia contemporanea ou contabilidade cientifica, e caracterizada pela eclosao das Doutrinas 

e Principios Contabeis. 

Podemos relacionar como obra de relevante importancia para o avanco da 

contabilidade a de Angelo Pietra, de 1586, que inicia uma serie de outras que buscariam 

conceitos em Contabilidade e a explicayao de fatos da riqueza, embora, ainda, muito 

comprometidas com os processos apenas de registrar e informar. 

Guardar memoria dos acontecimentos, disciplinar tais memorias em demonstratives, 

analisar por meio de outros registros e tudo informar foram preocupacoes dos contadores. 

Em relayao aos comentarios do frei Luca Pacioli, sobre as partidas dobradas, ainda 

hoje sao validos, demonstrando que poucas mudancas ocorreram na contabilidade. Mas as que 

ocorreram permitem estabelecer contrastes entre as praticas antigas e os metodos atuais. Neste 

sentido Hendrikser (1999, p.40) cita que: 

Durante o periodo que se estende ate o seculo XVI, o principal objetivo da 
contabilidade era produzir informacoes para o proprietario - geralmente 
proprietario unico. Em consequencia, as contas eram mantidas em sigilo e 
nao havia pressao externa, como hoje, no sentido de exatidao ou da adocao 
de padroes uniformes de divulgacao. 
Em parte, em decorrencia da primeira observacao, geralmente nao era feita 
distincao clara entre os negocios pessoais e empresariais de um proprietario, 
ou seja, o conceito atual de entidade nao havia sido desenvolvido. Houve 
excecoes com um conjunto de contas para sua casa e outro para seu negocio. 

Naquela epoca os negocios eram de pequeno porte e geralmente envolvia toda a 

familia, portanto, existia dificuldade em visualizar o patrimonio da familia e da empresa. As 

constantes mudancas ocorridas, nas quais podemos destacar a formayao de sociedades 

empresariais, apontaram a necessidade de individualizacao do patrimonio da empresa. 

Hendrikser (1999, p.40) aponta outra mudanca que permite estabelecer contraste: 
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Os conceitos de exereieio contabil e empresa em funcionamento inexistiam. 
Muitos empreendimentos eram de curia duracao, ou continuavam apenas 
apos a realizacao de algum objetivo empresarial especifico. Em 
consequencia, o lucro so era calculado quando da eonclusao do 
empreendimento. Sem o conceito de lucro periodico, nao havia necessidade 
de lancamento de receitas e despesas a realizar ou diferidas. Como os ativos 
imobilizados desempenhavam papel muito pequeno nos negocios, nao era 
necessario calcular depreciacao. Mesmo para os empreendimentos que eram 
organizados por periodos mais longos, tampouco havia necessidade de 
calculo periodico de lucros, porque os proprietaries estavam em contato 
direto com os negocios. 

Esses conceitos de periodicidade estavam vinculados a empreendimentos 

caracteristicos daquela epoca, como expedieoes. Tinham determinado o periodo de vida 

daquele empreendimento e o lucro so era levantado no final do mesmo. Podemos observar 

que neste periodo as atividade eram predominantemente por tempo determinado, nao tendo 

continuidade como ocorre atualmente. Hoje os contratos empresariais rezam em seu texto a 

caracteristica de "prazo indeterminado". 

Em referenda a quarta caracteristica podemos observar que hoje, com a padronizacao 

de moedas, tomou-se pratico o uso das partidas dobradas. No contexto atual o contabilista 

conta com um leque de fatores a seu favor, dentre eles podemos citar o uso de 

microcomputadores, programas contabeis, planilhas de conversao de moedas, entre outros, 

que facilitam o processo contabil e demonstram que a contabilidade vem evoluindo e 

usufruindo das inovacoes tecnologicas. Em relayao a esta caracteristica Hendrikser (1999, 

p.40) destaca que: 

A quarta caracteristica decorre da ausencia de uma linica unidade monetaria 
estavel. Sem um denominador comum, a escrituracao por partidas dobradas 
e impossivel; dada a grande quantidade de unidades monetarias existentes 
durante a Idade Media, as partidas dobradas eram possiveis, mas 
complicadas. Assim, os lancamentos de Diario, eram bastante descritivos, 
incluindo detalhes tais sobre as mercadorias, como seu peso, seu tamanho e 
suas dimensoes, bem como seu preco. As propostas recentes do Fasb a 
respeito da divulgayao relativa a instrumentos fmanceiros parecem indicar 
que os primeiros contadores estavam 500 anos a frente de seu tempo! 

Schidt (2000, p.24) aponta dois motivos que desencadearam o desenvolvimento do 

sistema contabil de partidas dobradas: 

O desenvolvimento economico da area geografica abrangida pelas cidades de 
Veneza, Genova e Florenya, criando um ambiente de negocios e um nivel 
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comercial bem mais sofisticado que o conhecido ate entao e dando origem a 
uma demanda por sistemas contabeis mais sofisticados. 
A aprendizagem da tecnologia de impressao de livros na Alemanha e sua 
rapida disseminacao para os grandes centres eomereiais da Europa, 
principalmente no norte da Italia. 

Podemos observar que a contabilidade evoluiu e normatizou-se conforme as 

necessidades de controle e informacoes. O surgimento de especialista em contabilidade deu-se 

apos a Revolucao Industrial. Constam registros da existencia de sete contadores, no anuario 

municipal de Edinburgo, no ano de 1773. Outros registros demonstram a existencia, no seculo 

XIX, de menos de 50 contadores publicos registrados nas listras municipals das cidades da 

Inglaterra e da Escocia. Apos a aprovaeao, em 1844, da Lei das Companhias, estes numeros 

cresceram rapidamente. Esta lei exigia o Balanco aprovado por auditores. 

Em 1862 uma lei apelidada de "amiga do contador" exigiu o trabalho contadores em 

easo de falencia. E, finalmente em 1880 o Institute de Contadores Registrados da Inglaterra e 

do Pais de Gales foi aprovado pela Rainha Vitoria. 

1.3 Historia da evolueao da contabilidade no Brasil 

O primeiro registro de obrigatoriedade contabil no Brasil em 1808, foi a publicacao de 

um alvara obrigando os Contadores Gerais da Real Fazenda a aplicarem o metodo das 

partidas dobradas na escrituracao mercantil. 

Apos esta data veio, como elemento propulsor do desenvolvimento contabil no Brasil, 

o Codigo Comercial de 1850, que instituiu a obrigatoriedade da escrituracao contabil e da 

elaboracao anual das demonstrates do Balanco Geral. Vale salientar que este codigo nao 

normatizou os procedimentos contabeis. 

Em 1856 foi criado o Instituto Comercial do Rio de Janeiro que era responsavel pela 

formacao profissional brasileira, sendo que, a partir de 1863, este passou a oferecer a 

disciplina de Escrituracao Mercantil com o intuito de formar alunos na area contabil. 

A consolidacao do uso das partidas dobradas, no Brasil, veio em 1880, com a 

publicacao do Manual Mercantil, de Veridiano de Carvalo. 

Schmidt (2000, p. 206) cita que "no final do seculo XIX, coube ao Gremio dos 

Guarda-Livxos de Sao Paulo a iniciativa de criar um curso regular que oficializasse a 

profissao contabil". Este movimento desencadeou a criacao da Escola Pratica de Comercio, 

em 1902. Esta escola, hoje, seria classificada como de 2° grau profissional. 
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O Decreto n° 20,158/1931 organizou o ensino em comercial e regulamentou a 

profissao de Contador. Mas, Schimidt (2000) esclarece que "somente em 1945 a profissao 

contabil foi considerada uma carreira univcrsitaria, com a criacao das faculdades de Ciencias 

Contabeis". 

A profissao contabil no Brasil teve sua consolidacao definitiva, preclsamente, no dia 

27 de maio de 1946, quando o entao presidente da Rcpubl ica, Eurico Gaspar Dutra, assinou o 

Decreto-Lei n° 9.295, que ate hoje e o documento legal que disciplina o exercicio da 

profissao. Segundo o Decreto, os Contabilistas sao profissionais habilitados como Contadores 

ou Tecnicos em Contabilidade. Este decreto tambem criou o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC), estes, 

hierarquicamente subordinados ao CFC, tern como finalidades precipuas: fiscalizar o 

exercicio da profissao contabil e efetuar o registro dos profissionais da contabilidade e das 

empresas de servicos contabeis. 

Os Conselhos Regionais de Contabilidade estao presentes na defesa dos interesses da 

classe, inclusive nos referentes a salvaguarda dos valores nacionais. E, tambem, sao 

responsaveis pela promocao de cursos e palestras. 

O art. 25° do Decreto-Lei n° 9.295 define os trabalhos tecnicos em contabilidade em: 

a) organizacao e execucao de servicos de contabilidade em geral; 
b) escrituracao dos livros de contabilidade obrigatorios, bem como de todos 
os necessarios no conjunto da organizacao contabil e levantamento dos 
respectivos balancos e demonstrates; 
c) pericias judiciais ou extrajudiciais, revisao de balancos e de contas em 
geral, verificacao de haveres, revisao permanente ou periodica de escrituras, 
regulacSes judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comum, 
assistencia aos Conselhos Fiscais das socicdades anonimas e quaisquer 
outras atribuifoes de natureza tecnica conferidas por lei aos profissionais de 
contabilidade (servicos exclusivos do Bacharel em Ciencias Contabeis). 

Ao longo dos anos podemos observar o surgimento de varias leis que aos poucos 

contribuiram para o fortalecimento constante da classe contabil, como e o caso da Lei n° 

6.206 de 1975, que da valor de documento de identidade as carteiras expedidas peios orgaos 

fiscalizadores de exercicio profissional e a Resolucao CFC n° 94 de 1958 que declara 

ativldade privativa dos contabilistas a escrituracao dos livros fiscais. 

Tambem observamos uma preocupacao constante do CFC e CRC em legislar 

Resolucoes com o intuito de tornar cada vez mais valorizada e indispensavel para a vida das 

empresas a profissao contabil. 



Em 1983 a Resolucao CFC n° 560, em anexo, relaciona as atribuicoes privativas dos 

contabilistas e as atividades compartilhadas. Esta resoluyao foi alterada em 2001 pela 

resolucao 898, tambem em anexo. 

O contador, quando da pratica das lancamentos contabeis, deve observar as regras para 

execuyao dos mesmos. A Resoluyao CFC n° 530/81, emitida pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, aprovou as Normas Braslleiras de Contabilidade, nas quais podemos encontrar 

os principios fundamentals da Contabilidade. 

Em 1993 a Resolucao CFC n° 750/93 aprovou nova lista de principios: entidadc, 

continuidade, competencia, registro pelo valor original, prudencia, oportunidade e atualizacao 

monetaria. 

O principio da Entidadc Contabil diferencia o patrimonio da pcssoa flsica 

(proprietario/socio) do patrimonio da empresa. Na pratica e facil constatar que este principio 

dificilmentc e obedecido pelos empresarios. No ambiente da empresa o proprietario, 

principalmente na empresa individual, pratica atos que dificultam a aplicacao deste principio 

na contabilidade, ocasionando varios problemas. A Observancia deste principio facilita a 

pratica contabil e ate mesmo ocasiona a correta identificacao do lucro ou prejuizo de uma 

empresa com maior seguranca. 

A Continuidade define a empresa como empreendimentos em prosseguimento, em 

continuidade. Com base nisto a empresa realiza grandes investimentos, construcao de 

edificacoes e imobilizacoes, aquisiyao de tecnologia e contratacao de financiamento. Sendo 

este postulado contribuinte para a avaliayao monetaria dos bens da empresa. 

O principio da oportunidade normatiza nao ignorar na Contabilidade o registro 

tempestivo de atos e fatos administrativos incertos ou aleatorios, que normalmente nao sao 

considerados patrimoniais, mas que, no futuro, poderao afetar o patrimonio. 

Em relayao ao Registro pelo Valor Original Marion (2005, p. 139) esclarece que "Os 

registros sao efetuados com base no valor de aquisiyao do bem ou preyo de fabricayao. Dessa 

forma, dois contadores, ao defrontarem-se com o mesmo evento (fato), nao divergiriam na 

mensurayao do fato contabil". 

A Corrcyao Monetaria do Ativo Permanente e do Patrimonio Liquido era obrigatoria 

ate 1995, tendo sido extinta pelo piano real, porem a correyao monetaria, hoje, e utilizada para 

atualizar dados de acordo com a variayao do poder aquisitivo, em proccssos de analise 

financeiras geralmente utilizados pelos bancos e instituiyoes afins. 
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O principio da Compctencia orienta que os lancamentos devem ser efetuados na data 

do seu fato gerador. Logo, uma receita ou uma despesa sera reconhecida no periodo contabil 

em que foi gerada. 

O principio de Prudencia orienta que o contador devera antecipar prejuizo e nunca 

antecipar lucro. Portanto, o objetivo deste principio e nao dar uma imagem otimista em uma 

situacao alternativa que, com o passar do tempo, podera reverter-se. 

A resoluyao n° 853/99 instituiu o Exame de Suficiencia como requisito para obtencao 

de Registro Profissional em CRC, seu art. 2° cita que "O Exame de Suficiencia e a prova de 

equalizacao destinada a comprovar a obtencao de conhecimentos medios, consoante os 

conteudos programaticos descnvolvidos no curso de bacharelado em Ciencias Contabeis e no 

curso de tecnico em contabilidade". 

O Exame de Suficiencia sera composto de provas especificas para os Tecnicos cm 

contabilidade e os baehareis em Ciencias Contabeis. O objetivo do exame e verificar o nivel 

de conhecimentos obtidos pelo contabilista ao longo de sua vida, bem como averiguar sua 

capacidade tecnica na aplicacao pratica da contabilidade. Sendo as provas distintas, conforme 

divisao observada no art. 3°: 

a) Prova para os Tecnicos em Contabilidade, abrangendo as seguintes 
areas: 

• Contabilidade Geral; 
• Contabilidade de Gustos; 
• Nocoes de Direito Publico e Privado; 
• Matematica; 
• Legislapao e Etica Profissional; 
• Principios Fundamentals de Contabilidade e Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 
• Portugues. 

b) Prova para os Baehareis em Ciencias Contabeis, abrangendo as seguintes 
areas: 

• Contabilidade Geral; 
• Contabilidade de Gustos; 
• Contabilidade Publica; 
• Contabilidade Gerencial; 
• Nocoes de Direito Publico e Privado; 
• Matematica Financeira; 
• Teoria de Contabilidade; 
• Legislacao e Etica Profissional; 
• Principios Fundamentals de Contabilidade e Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 
• Auditoria Contabil; 
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• Pericia Contabil; 
• Portugues; 
• Conhecimentos sociais, econdmicos e politicos do Pais. 

Apos o registro no CRC o tecnico em contabilidade que requerer a altcracao da 

categoria profissional para Contador devera se submeter a um novo Exame de Suficiencia 

especifico para a nova categoria almejada. Atualmente este exame esta suspenso, mas cogitam 

o retorno de sua obrigatoriedade. 

Com o intuito de atualizar e aprimorar os conhecimentos dos contadores que atuam no 

mercado de trabalho em varios segmentos o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

instituiu o programa de Educacao Profissional. 

As normas que regem o programa, as instituicocs e as entidades aptas a serem 

capacitadoras e outras informacoes importantes, estao na Resoluyao CFC 1.060/05. 

O objeto da Educacao Profissional Continuada e a atividade programada, formal e 

reconhecida que o Contador, na funyao de Auditor Independente, com registro em Conselho 

Regional de Contabilidade, inscrito no Cadastro Nacional de Auditores Independentes 

(CNAI), e aquele com cadastro na Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), aqui 

denominado Auditor Independente, e os demais Contadores que compoem o seu quadro 

funcional tecnico devem cumprir, com o objetivo de manter, atualizar e expand ir seus 

conhecimentos para o exercicio profissional. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) constitui a Comissao de Educacao 

Profissional Continuada (CEPC-CFC) com a final idade de coordenar os ditames constantes na 

referida Resoluyao em reunioes bimestrais. 

Os CRCs tern a responsabilidade de incentivar a implementayao de atividades que 

permitam ao Auditor Independente e aos demais Contadores que compoem o seu quadro 

funcional tecnico o cumprimento da Resoluyao 1.060, de acordo com o estabelecido pelo 

CFC. 

De acordo com dados do Conselho Federal de Contabilidade, ate maryo de 2006, o 

Brasil dispunha de 393.392 Contabilistas ativos, dentre eles, 200.707 Tecnicos em 

Contabilidade e 192.675 Contadores, conformc apresenta a tabela de profissionais e 

escritorios ativos nos conselhos regionais de contabilidade, em anexo. 
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1.4 A contabilidade na cidade de Sousa 

Fundada em 10 de julho de 1854, a cidade de Sousa/PB conta hoje com 63.091 

habitantes segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE levantados 

em 2005. Localizada na regiao do Alto Sertao da Paraiba, com area de territorio 765 Km2, o 

municipio e o 3° lugar em territorio, representando 1,5% da superficie total do Estado, que e 

de 55.987 Km 2. 

Conforme dados de 2005 da Superintendencia Fiscal da Paraiba, Sousa-PB conta com 

um total de 1.054 empresas regularmente inscritas na Coletoria Estadual do Municipio, sendo 

757 comercio varejista, 68 comercio atacadista, 72 prestadores de servicos, 148 industrias e 

09 empresas rurais. 

Em relayao aos profissionais da Contabilidade, conforme consulta rcalizada, no mes de 

julho de 2006, junto ao Conselho Regional de Contabilidade estao inscritos 91 (noventa e um) 

contabilistas ativos no municipio, sendo: 24 (vinte e quatro) contadores e 67 (sessenta e sete) 

tecnicos. 

1.5 Finalidade do conhecimento contabil 

A ciencia contabil tem como premissa fomecer informacoes a sociedade para auxiliar 

no processo decisorio. Estas informayoes interessam a muitas pessoas, pois muitos sao os que 

se beneficiam da cultura contabil e de suas tecnologias e aplicayoes cientificas. Sa (2002, 

p.93) cita, entre as diversas finalidadcs abaixo relacionadas: 

•>rientacao para investidores e para o mercado de capitais; 
Orientayao para credores e instituiydes de credito; 
Orientayoes sociais e trabalhistas; 
Ana Uses cientificas para modelos de comportamento da riqueza para 
ensejar decisoes administrativas; 
Modelos para a prosperidade; 
Controles governamentais de fiscalizayao e auditoria fiscal; 
Instrumentos de provas de fiscalizayao e auditoria fiscal; 
Provisoes de ocorrencias e efeitos oryamentarios; 
Explicayao de fatos patrimoniais e analise contabil; 
Investigayoes sobre a regularidade de gestao; 
Dados e pesquisa social e economica; 
Orientayao sobre o meio ambiente natural; 
Investigacao e determinayao sobre o valor intelectual no capital. 
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Diversificadas sao as finalidades dos interesses nos relatorios contabeis, Os 

investidores, por exemplo, estao interessados basicamente em obter lucro, por isso se utilizam 

dos relatorios, para analisar se a empresa e rentavel. O relatorio geralmente solicitado por esse 

usuario e o Balanco Patrimonial, que relata claramente a situayao patrimonial. Esta analise das 

informayoes contabeis busca a imagem dos valores de um negocio que servira de base a uma 

expectativa de lucros de quem faz o investimento. 

Os fornecedores de mercadorias a prazo querem saber se a empresa tern condiyoes de 

pagar suas compras, pois a venda a credito representa a saida de meios patrimoniais que vao 

permanecer em maos de terceiros com uma garantia representada por documento ou tituio. E, 

e com o intuito de se proteger que os fornecedores se revestem de burocracias. Ja os bancos 

verificam nos relatorios contabeis se a empresa tern condiyoes de pagamentos aceitaveis, para 

tomarem a decisao de emprestar dinheiro. E se o volume de emprestimo for alto, exigem-se 

alem das demonstrayoes contabeis um projeto de apiicayao do valor do emprestimo e varios 

demonstratives com os reflexos deste emprestimo apos a apiicayao na empresa. Geralmente 

entre estes relatorios esta o fluxo de caixa, que representara a movimentayao de entrada e 

saidas de dinheiro no caixa da empresa. 

As orientayoes sociais sao evidenciadas atraves do Balanyo Social. Esta demonstrayao 

mostra o papel que a Empresa exerce como fonte pagadora de rnao-de-obra, de impostos, de 

contribuiyoes prevideneiarias, de sustentayao de mercados de fornecedores, de alimentayao de 

exportayoes, etc. Logo, mediante esta, podemos observar a empresa em outros aspectos, que a 

refletem como fator de contribuiyao na vida social, possibilitando a analise do lado humano 

da riqueza auferida ao longo de um determinado periodo. 

Apos o estabelecimento da participayao dos empregados no lucro das empresas, surgiu 

a cobranya dos sindicatos e trabalhadores sobre a exposiyao das demonstrayoes contabeis de 

forma peculiar. Estes novos usuarios necessitam destas informayoes para garantir seus direitos 

em relayao ao lucro da empresa. 

Os relatorios gerenciais sao bases para tomada de decisoes. Eles englobam: 

levantamento dos custos, analise das finanyas ou capacidades de pagamentos, analise dos 

custos, estudo dos controles, previsoes ou oryamentos, entre outros, e evidenciam erros, 

acertos, omissoes, perspectivas, etc. estes relatorios mostram o que esta acontecendo com a 

riqueza da empresa. Sa (2002, p. 99) cita os sete tipos de analises por ele identificados: 

"liquidez, rcsultabilidade, estabilidade, economicidadc, produtividade, invulncrabilidade e 

elasticidade". Estes estudos orientam as decisoes administrativas, uma vez que atraves deles 

podemos comparam valores, observar relayoes entre fendmenos, extrair percentuais, conhecer 
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circunstancias ambientais sob as quais os fatos ocorreram, etc. E atraves da analise destes 

relatorios que podemos acompanhar toda a evolueao dos negocios e tambem decidir sobre o 

futuro deles, agindo no tempo certo, evitando que problemas ocorram, assim como, 

igualmente, os erros derivados pelo desconhecimento da realidade. Na vida pratica, o uso 

destes relatorios podem levar a eliminaeao de uma linha de produyao de determinado produto 

que foi identificado como inviavel apos a analise dos custos e por quanta e vendido, ou 

mesmo a ampliacao de outras linhas de produtos identificados viaveis. 

A contabilidade, atraves de livros e relatorios, presta mformay5es para os orgaos do 

Poder Publico, que almejam varios objetivos, entre eles arrecadar impostos, taxas e 

contribuicoes, exercer a vigilancia sobre o preeo e a concorrencia livre, fiscalizar o mercado 

de capitais, estabelecer controle sobre o mundo financeiro etc. Estes relatorios servem como 

mera ferramenta para fiscalizayao, nao servindo para administrayao da empresa. 

A analise e posterior opiniao contabil constituem-se em argumentayao e tambem em 

provas para decisoes judiciais e julgamentos administrativos ou entre pessoas. Nesta ocasiao 

podem ser solicitados: exames dos registros contabeis e fiscais, listagem de computadores 

referentes a materia contabil, livros contabeis, levantamentos fisicos, inspeyoes sobre o estado 

de coisas pertencentes a empresa, reavaliayao patrimonial, apreciayao de documentos, etc. Um 

exemplo e o caso do socio que deseja se retirar da empresa a qual participa e solicita o 

levantamento de seus haveres na sociedade. Estes dados podem ser levantados por uma 

pericia determinada pelo Juiz. Logo, a opiniao emitida apos a analise contabil servira de 

instrumento e prova para que o socio egresso tenha determinado o valor que lhe cabera 

receber. 

Em relayao a regularidade da gestpo a contabilidade oferece auxilio aos proprietarios 

de empresas que delegam as funyoes de comando a terceiros. Atraves de ^nalise dos 

documentos contabeis ser$ verificada a gestao de um determinado periodo e elaborado um 

parecer. Segundo Sa (200^, p. 105): 

Uma gestSo e boa quando ocorre a eficacia, ou seja, quando a empresa pode 
pagar bem seus compromissos, obter bons lucros, conservar-se em plena 
vitalidade, manter seu equilibrio, nao desperdiyar, estar protegida contra 
riscos e continuar crescendo. Para chegar-se a tal eonctusao necessario se faz 
que uma competente analise contabil seja desenvolvida, com vista a apurar a 
qualidade da administrayao. 

O Instituto Brasileiro Geografia e Estatistica (IBGE), anualmente coleta dados das 

empresas para o levantamento de estatisticas sobre as condiyoes economicas e sociais. Estes 
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dados veem de relatorios contabeis, geralmente do balanco, e possibilitam uma visao global 
da situayao do Pais. 

Para fomecer orientayoes sobre o meio ambiente natural existe a demonstrayao das 

contas que evidencia as relacoes do patrimonio como o meio ambiente. Esta demonstracao e 

chamada Balanco Ambiental, e nela podemos verificar a apiicayao das politicas 

governamentais, como as de reflorestamento, de obrigatoriedade de filtros nas diamines, 

filtragem de detritos, etc, sendo utilizada para auxiliar a gestao da empresa em seus esforyos 

de contribuiyoes para a prestayao e enriquecimento do ambiente externo. 

Como finalidade importante da contabilidade, na realidade atual, esta a preocupayao 

de identificar e quantificar os valores imateriais que atuam sobre a riqueza das empresas. 

Mediante estudos foi verificado que empresas de grande valor na atualidade nao sao as 

que possuem capitals materials, mas, poderes intelectuais de projetas, pianos, programas, etc. 

surge, entao, a necessidade crescente da atuayao de consultorcs nas empresas, que cada vez 

mais procuram identificar formas de maior obtenyao de lucros e soluyoes de problemas 

existentes no mundo empresarial. 

Podemos, claramente, verificar que os valores apontados pela escrita contabil 

tradicional nao expressam a realidade. Tanto que e normal a existencia de um Balanyo 

Negocial para fins de transayoes finaneeiras. Este balanyo negocial e de imensa importancia, 

pois e a partir dos dados que expressam a realidade, que as instituiyocs finaneeiras podem 

definir bases para liberayao de recursos compativeis com a realidade atual de uma 

determinada empresa. 

1.6 Os serviyos e sua caracterizayao 

O setor Serviyos, e tambem denominado setor Terciario e, no ambito da economia em 

expansao representa uma das maiores mudanyas verificadas no seculo XX. Este setor costuma 

ser, normalmente, o que mais emprega em diversos pafses. 

O setor de serviyos gera mais da metade da renda national pois respondeu por 51% 

do Produto Interno Bruto (PIB) em 2004. Segundo o Institute Brasileiro de Geografia e 

Estatisticas (IBGE), em 2004 os serviyos crescem 1,62%, valor proximo ao do PIB, que 

avanya 1,61%. 
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As principals caracterfsticas dos serviyos que os distinguem de produtos tangiveis, 

sao: intangibilidade, variabilidade, inseparabilidade e perecibilidade. (SEMENIK & 

BAMOSSY, 1995, p.737) 

A Inseparabilidade expressa a noyao de que um serviyo nao pode ser separado do 

provedor do mesmo. 

Podemos observar que ao se adquirir um bem, interessa ao consumidor o aspecto 

deste, nao tendo qualquer significado para o mesmo a aparencia da fabrica ou da pessoa que o 

produziu. No caso de serviyos e diferente, a produyao e o consume do mesmo se dao no 

mesmo momento. Assim, a aparencia fisica das instalayoes e dos profissionais que prestam o 

serviyo sao de importancia capital. 

A evidencia fisica, ou os elementos que os clientes realmente podem ver ou 

experimentar, quando eles usam um serviyo, e que contribuem para a qualidade percebida do 

mesmo, e sao um bom exemplo. A evidencia fisica de uma empresa de serviyos contabeis 

pode ser o estado das instalay5es, a vestimenta do pessoal que atende os clientes, bem como a 

prestayao do serviyo. 

A Intangibilidade expressa a noyao de que um serviyo nao tern nenhuma substantia 

fisica. O que fica de posse do consumidor e o resultado da prestayao do serviyo: o calculo de 

impostos e contribuiyoes, o resultado positivo de uma fiscalizayao, o planejamento tributario, 

as orientayoes trabalhistas e fiscais, etc. 

A Perecibilidade expressa a noyao de que um serviyo nao pode ser feito com 

antecedencia e armazenado. A produyao do serviyo e seu consumo se dao no mesmo 

momento. Podemos citar como exemplo a escrituracao de um livro contabil ou fiscal, que so 

pode ser efetuada apos a contratayao, pois antes disto nao temos elementos necessarios para 

tal execuyao. 

Ja a Variabilidade expressa a noyao de que um serviyo pode variar em padrao ou 

qualidade de um fornecedor para outro ou de uma ocasiao para outra. Tambem denomina-se 

esse conceito de heterogeneidade. Assim, o consumidor desenvolve basicamente dois tipos de 

relacionamento com prestadores de serviyos: com o estabelecimento e com o profissional. 

Podemos exempli ficar esta caracteristica evidenciando o fato de uma empresa de serviyos 

contabeis escriturar os livros obedecendo os principios contabeis e as Leis federais, enquanto 

que outra empresa escritura sem esta preocupayao. 
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1.7 Empresa de serviyos contabeis 

O contabilista, ao explorar sua atividade como empreendedor. pode faze-la 

individualmente ou por intermedio de empresa. Para tanto, deve obter seu registro cadastral 

junto ao Conselho Regional de Contabilidade da jurisdicao da sua sede, conforme enuncia as 

Resoluyoes CFC n° 868/99 e 892/00. 

0 registro cadastral compreendera duas categorias: 

1 - Organizacao contabil, pessoa juridica de natureza civil, constituida sob forma de 

sociedade, tendo por objetivo a prestayao de serviyos profissionais de contabilidade; 

2 - Organizayao contabil, escritorio individual, assim caracterizado quando o 

contabilista, embora sem personificayao juridica, execute suas atividades independentemente 

do local e do numero de empresas ou serviyos sob sua responsabilidade. 

O trabalho sob forma individual tern perdido espayo, dando lugar ao trabalho sob 

forma de empresa. Segundo Koliver (1996, p. 16) muitas sao as razoes para essa mudanya, 

dentre elas: 

as economias de escala propiciadas nos trabalhos repetitivos, tanto pelo 
uso cada vez mais intenso, de meios computacionais, quanta pelo nfvel 
ocupacional dos especialistas da organizayao; 
a possibilidade do uso de especialistas em diferentes setores, o que leva 
a conhecimentos e experiencias em volume nao-encontravel numa 
unica pessoa, por mais preparada que ela seja; 
a racionalidade economica, pelo uso de profissionais com habilitayao e 
capacitayoes diferenciadas, em termos de grau de conhecimentos, nivel 
de experiencia, prepare para assunyao de responsabilidades, etc.; 
maior flexibilidade no direcionamento das foryas de trabalho 
disponiveis. 

De acordo com Gatti (2000, p. 11) "o trabalho das EMPRESAS DE SERVICOS 

CONTABEIS, tendo em vista o crescimento do mercado de trabalho brasileiro, e hoje 

essencial e a perspectiva de crescimento e significativa". As empresas de servicos contabeis 

atuam em todas as areas, prestando serviyos a industria, ao comercio, as entidades prestadoras 

de serviyos, as entidades rurais, e as entidades sem fins lucrativos, aos orgaos publicos, aos 

profissionais autonomos e as pessoas fisicas. Estas empresas tern em seu portfolio de serviyos: 

consultoria; contabilidade; administrayao de pessoal; escrituracao fiscal; expediente (ou 

serviyos eomereiais); auditoria, pericia e assessoria, etc. 

A profissao contabil, semelhante a qualquer outra, e caracterizada por certos elementos 

e principios fundamentals, como sendo: 
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- um ponto de vista objetivo e independente; 

- dominio da competencia tecnica e das habilidades nccessarias; 

- desempenho das responsabilidadcs de mancira profissional, com altos padroes de 

qualidade e respeito a confidencialidade; e 

- reconhecimento de que ha responsabilidade perante a sociedade como um todo, alem 

da responsabilidade para com um cliente especifico ou empregador. 

Segundo o codigo de etica profissional do contabilista (2005, p.6), em seu art. 2°, sao 

deveres do contabilista: 

I - exercer a profissao com zelo, diligencia e honestidade. observada a 
legislacao vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou 
empregadores, sem prejuizo da dignidade e independencia profissional; 

II - guardar sigilo sobre o que souber em razao do exercicio profissional 
Ifcito, inclusive no ambito do serviyo publico, ressalvados os casos previstos 
em lei ou quando solicitado por autoridade competentes, entre estas os 
conselhos Regionais de Contabilidade; 

III - zelar pela sua competencia exclusiva na orientayao tecnica dos serviyos 
a seu cargo; 

IV - comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento 
reservado, eventual circunstaneia adversa que possa influir na decisao 
daquele que lhe formula consulta ou Ihe confia trabalho, estendendo-se 
obrigayao a socios e executores; 

V - inteirar-se de todas as circunstaneias antes de emitir opiniao sobre 
qualquer coisa; 

VI - renunciar as funyoes que exerce, logo que se positive falta de confianya 
por parte do cliente ou empregador, a quern devera notificar com trinta dias 
de antecedencia, zelando, contudo, para os interesses dos mesmos nao sejam 
prejudicados, evitando declarayoes publicas sobre os motivos da renuncia; 

VII - se substituido em suas funyoes, informar ao substituto sobre fatos que 
devam chegar ao conhecimento desse, a fim de habilita-lo para o bom 
desempenho das funySes a serem exercidas; 

VIII - manifestar, a qualquer tempo, a existencia de impedimento para o 
exercicio da profissao; 

IX - ser solidario com os movimentos de defesa da dignidade profissional, 
seja propugnando por remunerayao condigna, seja zelando por condiyoes de 
trabalho compativeis com o exercicio etico-profissional da Contabilidade e 
seu aprimoramento tecnico. 

Em relayao aos serviyos a serem executados de forma anual a Lei 6.404/76 em seu art. 

176 regulamenta que as sociedades por ayoes devem apresentar sua prestayao de contas 
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anualmcntc, por meio de relatorios de administrayao, demonstrayoes contabeis e as notas 

explicativas que as acompanham, o parecer dos auditores independentes (se houver) e o 

parecer do conselho fiscal (se existir). 

As demonstrayoes contabeis obrigatorias sao: 

Balanyo Patrimonial: tem por finalidade apresentar a posiyao financeira e patrimonial 

da empresa em determinada data, representando, portanto, uma posiyao estatica. O Balanyo 

Patrimonial deve ser elaborado conforme o art. 178 da Lei n° 6.404/76. Nesta demonstrayao 

devem constar os saldo do Ativo (representado pelos bens e direitos) , Passivo (exigibilidades 

e Obrigayoes) e o patrimonio Liquido (representado pela diferenya em ter Ativo e Passivo). 

Demonstrayao do Resultado do Exercicio (DRE): a Lei n° 6.404/76 define que o 

conteudo desta demonstrayao deve ser apresentado na forma dedutiva, com os detalhes 

necessarios das receitas, despesas, ganhos e perdas e definindo claramente o lucro ou prejuizo 

do exercicio, e por ayao, sem confundir-se com a conta de Lucros Acumulados, onde e feita a 

distribuiyao ou alocayao do resultado. 

Demonstrayao das Mutayoes do Patrimonio Liquido (DMPL) e de Lucros ou Prejuizos 

Acumulados: evidenciam a mutayao do patrimonio liquido em termos globais e em termos de 

mutayoes internas. Na Demonstrayao de lucros Acumulados e feita toda a destinayao do 

resultado do exercicio. 

Demonstrayao das Origens e Aplicayoes de Recursos (DOAR): relaeiona as origens de 

recursos que ampliam a folga financeira de curto prazo e as aplicayoes de recursos que 

consomem esta folga. 

Notas explicativas: complementam as demonstrayoes contabeis. A lei enumera o 

minimo dessas notas e induz a sua ampliayao quando for necessario para o devido 

esclarecimento da situayao patrimonial e dos resultados do exercicio. 

Consolidayao das demonstrayoes contabeis: exigida somente para as companhias 

abertas e para os grupos de sociedade esta consolidayao foi regulamentada pela lnstruyao 

CVM n° 247/96, que define, tambem, as normas basicas de consolidayao que incluem a 

necessidade da eliminayao dos saldos e transayoes inter-companhias, dos lucros ou prejuizos 

remanescentes nos ativos, a segregayao das partes minoritarias e outros. 

Parecer dos Auditores Independentes: a lei das sociedades por AySes determinou que 

as demonstrayoes contabeis das companhias abertas sejam auditadas por auditores 

independentes registrados na Comissao de Valores Mobiliarios - CVM. Normas especlficas 

exigem que as instituiyoes subordinadas ao Banco Central do Brasil, a Superintendencia de 

Seguros Privados e outros tambem tenham suas demonstrayoes contabeis auditadas. 
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Fatos relevantes: os atos e fatos relcvantcs (decisoes de acionistas, de asscmbleia, ou 

outras que possam influir na cotayao dos valores mobiliarios ou nas decisoes dos investidores) 

devem ser informados aos interessados, pois poderao causar variayoes na posiyao da empresa 

no mercado. 

Demonstrayoes Comparativas: a Lei das Sociedades por Ayocs obriga a comparayao 

das demonstrayoes contabeis de dois exercicios. O grande objetivo da comparayao e que a 

analise de uma empresa e feita sempre com vista no fiituro. Por isso, c fundamental verificar a 

evoluyao passada, e nao apenas a situayao de um momento. 

As demonstrayoes contabeis nao obrigatorias sao: 

Demonstrayao dos Fluxos de Caixa (DFC): visa mostrar como ocorreram as 

movimentayoes de disponibilidades em um dado periodo de tempo. Em alguns pafses esta 

demonstrayao veio a substituir a Demonstrayao das Origens e Aplicayoes de Recursos, e e 

provavel que isto ocorra tambem no Brasil. 

Demonstrayao do Valor Adicionado (DVA): tem por objetivo principal informar o 

valor da riqueza criada pela empresa e a forma de sua distribuiyao. 

Balanyo Social: esta demonstrayao tem por objetivo demonstrar o resultado da 

interayao da empresa com o meio em que esta inserida. possuem quatro vertentes: o balanyo 

ambiental, o balanyo de recursos humanos, demonstrayao do valor adicionado e beneficios e 

contribuiyoes a sociedade em geral. 

Parecer do Conselho Fiscal: a publicayao deste nao e obrigatoria por Lei, mas quando 

este existir devera ser oferecido a Asscmbleia Geral dos acionistas, sendo sua publicayao 

optativa. 

Alem das demonstrayoes contabeis o contador deve oferecer a seu cliente o 

planejamento tributario, que consiste em um conjunto de sistemas legais que visam diminuir o 

pagamento de tributos, no qual o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negocio da 

maneira que melhor Ihe pareya, procurando a diminuiyao dos custos de seu empreendimento, 

inclusive dos impostos, uma vez que representam importante parcela dos custos das empresas. 

senao a maior. 

Na opiniao de Fabretti (2003, p.28) "o estudo feito preventivamente, ou seja, antes da 

realizayao de fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos juridicos e economicos e as 

alternativas legais menos onerosas, denomina-se planejamento tributario". 

Outro ponto importante a ser observado e o calculo da margem de lucro, que e 

representada pela relayao entre lucro liquido e vendas; e a margem brata de comercializayao, 

tambem conhecida como mark-Up, que representa a diferenya percentual entre o preyo de 
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margem bruta de comerciallzayao representa o indiee sobre o custo de um bem ou serviyo 

para formayao do preyo de venda, e toda empresa deve conhecer estes percentuais. 

E certo que nenhuma empresa sobrevive sem um adequado gerenciamento do dia-a-

dia. Entretanto, a chave do sucesso e allar as ayoes presentes com uma postura voltada para o 

future. E, portanto, fundamental a existencia de uma cultura de pensamento estrategico nas 

organizayoes que buscam implantar e consolidar estrategias competitivas. E neste ambito se 

encaixa a consultoria empresarial, que investiga, levanta dados, orienta e aponta soluyoes para 

a melhor gestao das empresas, sendo fundamental para o crescimento e vitalidade das 

mesmas. 

A consultoria representa um potencial para seus usuarios, na qual seus beneficios 

fazem a diferenya no mercado em que atuam. Na visao de Thome (2001, p.58): 

Na verdade, poderiamos definir a consultoria como a capacidade do 
consultor de transformar sua experiencia em conselhos uteis a seus clientes. 
O consultor, alem de orientar, pode trazer resultado eeonomico para seu 
cliente em conseqiiencia do seu conselho. 

A formayao de estoque e outro ponto importante, na qual o administrador deve estar 

atento para nao estocar em demasia, nem, por outro lado, permitir a falta de algum item 

importante. A administrayao na formayao do estoque, quando nao realizada, pode ocasionar, 

tambem, a falta de capital de giro, que acarreta, muitas vezes, a morte da empresa. 

Algumas empresas, ao enfrentarem dificuldades efetuam a reestruturayao societaria 

que consiste em admitir na sociedade um novo socio. Geralmente isto ocorre com o intuito de 

sanar tal dificuldade, sendo necessario o conhecimento do problema e as caracteristicas deste 

novo socio necessarias ao equilfbrio da empresa. 

Em relayao a estes serviyos de orientayao e controle observamos vital importancia do 

profissional da contabilidade, podendo este comunicar com exito junto ao administrador para 

a melhor gestao das empresas. 

1.8 Qualidade na prestayao de serviyos 

A qualidade dos serviyos prestados pelas empresas de contabilidade nao pode ser 

facilmente observada pelo cliente que a utiliza. Entretanto, a boa qualidade dos serviyos e tao 
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importante para o usuario que paga por eles, como para o empresario que recebe para executa-
los. 

Hoje, um serviyo contabil para ser considerado de boa qualidade deve atender a alguns 

pre-requisitos, ou seja: 

- Atender as normas fiscais; 

- Praticar os principios contabeis; 

- Cumprir os prazos impostos pelas Receita Federal, Estadual e Municipal; 

- Ter uma boa apresentayao; 

Ser executado rapidamente e com seguranya, etc. 

O empresario contabil que se preocupa em manter estes requisites, sem duvida, 

preocupa-se com a qualidade dos serviyos que sua empresa executa, mesmo que o cliente 

nunca possa avalia-la. Esta preocupayao, acreditamos, e friito do prazer que este empresario 

tem em trabalhar na sua profissao. 

Por outro lado, o empresario que nao gosta do que faz, nao faz com qualidade. E, ao 

longo dos anos as falhas vao aparecendo: um erro de calculo de determinado tribute que a 

repartiyao cobra alguns anos depois com altos encargos; uma reclamayao trabalhista que 

apura valores devidos e nao pagos por falha da empresa contabil; um fiscal que critica um 

balanyo malfeito ou uma escrituracao em atraso e tantas outras falhas. Os clientes passam a 

ficar insatisfeitos com o serviyo prestado, consultam parentes e amigos, constatam que alguns 

nao tem esses problemas com sua empresa contabil. As vezes demoram, mas sempre tomam a 

decisao acertada: trocam de empresa contabil. 

A boa qualidade dos serviyos prestados dependent, tambem, da qualidade dos 

materials a serem empregados e dos equipamentos a serem utilizados, etc. Alem disso, devera 

cumprir os prazos combinados, tanto perante a legislayao como o cliente. 

Logo, varios sao os fatores que contribuem para melhorar a qualidade dos serviyos 

contabeis. Neste sentindo Thome (2001, p. 81) considera tres partes: 

Estrutura; 

- Atendimento; 

Produtos e relatorios. 

A estrutura e considerada o conjunto formado pelo ambiente no qual estao as pessoas, 

equipamentos e sistemas necessarios a execuyao do serviyo, pelas pessoas que executam os 

serviyos e pela organizayao interna que faz esse conjunto funcionar com eficiencia. O 

ambiente deve possuir as condiyoes minimas para a finalidade a que se destina. A medida que 

melhoram essas condiy5es e agregam-se outros fatores complementares, os resultados 
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impressao aos clientes. A iluminayao, conforme especialistas, melhora a produtividade. A 

temperatura, tambem, influencia no conforto e desempenho dos funcionarios, e deve ser 

considerada de grande importancia, pois pode gerar desconforto e influenciar na produyao. 

E aconselhavel manter um bom espayo entre as mesas dos diversos setores (pessoal, 

fiscal, contabil, burocratico e gerencia), para que as pessoas possam trabalhar com liberdade 

sem atrapalhar uns aos outros. Os corredores e as areas de circulayao devem estar livres. 

Caixas arquivos, pastas, documentos e equipamentos devem sempre estar nos locals a eles 

designados. Encontrar pacotes e outros objetos no chao ou em cima de estantes deixa em 

quem ve uma desagradavel sensayao de desorganizayao. Em relayao a limpeza, devemos nos 

programar para pintar o local de trabalho pelo menos uma vez ao ano. 

Os moveis e equipamentos devem ser substituidos sempre que necessarios, 

objetivando o bom funcionamento das ferramentas de trabalho e melhoramento do ambiente, 

para torna-lo mais agradavel. 

Tambem e importante para a qualidade dos serviyos o ambiente social em que se 

trabalha, o relacionamento entre as pessoas que trabalham na empresa e entre terceiros que se 

relacionam com a mesma, tais como: colaboradores, clientes e fornecedores. 

As reunioes periodicas sao de grande importancia para o bom funcionamento do 

escritorio, bem como, para a manutenyao da qualidade dos serviyos. O ideal e que ocorra a 

cada 15 dias, no minimo, uma reuniao com os funcionarios para esclarecer a importancia do 

comportamento, forma de execuyao dos serviyos, importancia do cliente para a empresa, 

limpeza do ambiente, cuidados com o material, arquivamento, economia de recursos, etc. 

Vale salientar, que os moveis e utensilios tem como principal caracteristica o conforto 

para quem deles se utiliza. Este conforto durante o expediente influi favoravelmente no 

volume e na qualidade dos serviyos executados. A beleza e a funcionalidade de mesas, 

cadeiras, armarios, estantes e arquivos contribuem com a estetica e com o bom funcionamento 

da empresa. 

Tambem, devemos considerar, depois do talento e da qualidade dos profissionais que 

exercem os serviyos prestados pela empresa contabil, os equipamentos de informatiea 

(micros, impressoras, copiadoras), programas e perifericos, que sao os maiores responsaveis 

pela qualidade dos serviyos. Microcomputadores, programas especificos para os setores 

pessoal, fiscal e contabil, impressoras, programas integrados, micros em rede, estabilizadores, 

quanto mais afmados estiverem melhor sera o desempenho dos executores dos serviyos e a 

qualidade do trabalho final. 
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Podemos, ainda, citar como indispensaveis os equipamentos de comunicayao, ja que 

os clientes sao empresas estabelecidas em diversos locais. Uma central telefonica, no minimo 

duas linhas telefonicas, fax, modem, acesso a Internet, sao os principals equipamentos, A 

comunicayao rapida e eficiente entre a empresa contabil e seus clientes contribue para a 

melhor qualidade dos serviyos. 

Em relayao as empresas contabeis que oferecem aos seus clientes o serviyo de entrega 

e busca de documentos, e necessario o uso de uma moto, que possibiiite a rapida execuyao 

destas operayoes. 

Devemos, tambem, considerar o fator motivayao, muito importante para a execuyao 

dos serviyos, e neste sentido podemos citar: a remunerayao, beneficios e ambiente. 

Interligando os fatores de uma estrutura empresarial, ambiente fisico, ambiente social, 

equipamentos e pessoas, para que funcionem com harmonia e eficiencia, e necessario um 

conjunto de regras e procedimentos que formam a organizayao interna, ou seja, regras para: 

entrada de documentos, fluxo dos documentos, saida de documentos, organograma com as 

funyoes de cada setor, regulamento interno e manual de procedimentos. 

A entrada de documentos deve ser recepcionada, de preferencia, por uma unica 

pessoa, que deve relaciona-los em um protocolo e data-lo. A saida de documentos tambem 

deve ser relacionada em protocolo especifico, podendo ser executada por varias pessoas. Este 

procedimento serve como provam da entrega dos serviyos em tempo habil, e e de grande 

importancia para a empresa de serviyos contabeis. O fluxo dos documentos e basicamente a 

distribuiyao imediata dos documentos recepcionados para os setores que deles irao se utilizar. 

A falta de encaminhamento em tempo habil podera acarretar atraso na execuyao do serviyo e 

multa para o cliente. Apos a utilizayao, estes documentos devcrao ser encaminhados para o 

arquivo vivo, onde ficarao a disposiyao para consultas internas e do cliente, apos um 

detenninado periodo, estes deverao ser devolvidos para o cliente ou transferidos para o 

arquivo morto. O organograma serve para que todos saibam quem e responsavel por cada 

serviyo executado. O regulamento interno indica o horario de trabalho, o uso obrigatorio de 

uniformes, etc. E, por ultimo, o manual de procedimentos que orienta como deve ser 

executado um determinado serviyo, o prazo para execuyao e entrega, orientayao para novos 

clientes da rotina dos serviyos (como prazo para entrega de documentos), etc. 

Para as empresas prestadoras de serviyos, a atenyao que se da ao cliente tem maior 

importancia na satisfayao e consequente manutenyao do mesmo do que em outras areas. 

O atendimento, para a empresa de contabilidade, e ainda mais importante se levarmos 

em conta que a carteira de clientes e parte significativa na avaliayao da empresa, superando 
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outros bens (equipamentos, moveis, instalacoes), que compoem seu patrimonio. Logo, este, 

deve primar pela rapidez e eficicncia. Em relayao ao atendimento inicial vejamos a opiniao de 

Thome (2001, p.91): 

O atendimento cortes. amavel, simpatico que a recepcionista proporciona ao 
novo cliente devera ter continuidade no atendimento que o socio dara na 
sequencia. Agendando o primeiro contato, na empresa do cliente ou na 
empresa de contabilidade, o empresario contabil devera, depois de prestar 
todas as informayoes solicitadas pelo cliente, fornecer outras que, mesmo 
nao solicitadas, ele considere de interesse do interlocutor. Devera tambem 
estar munido de informayoes escritas sobre a sua empresa contabil e passa-
las com breves comentarios, para permitir que o cliente as estude mais tarde. 
As informayoes minimas que devem ser entregues sao: um breve relato 
sobre a empresa e as pessoas que nela trabalham; uma relayao dos serviyos 
que a empresa oferece no mercado; relayao contendo nome e telefone de 
alguns clientes da empresa, para que possam ser tomadas informayoes e uma 
minuta do contrato de prestayao de serviyos contendo as principais 
condiyoes para a execuyao dos serviyos solicitados. 

A qualidade no atendimento dcpende fundamentalmentc da eficiencia de quem atende. 

Os assuntos rotineiros devem ser do pleno conhecimento de quem estiver encarregado do 

setor consultado e as indagayoes, pedidos e informayoes solicitadas pelos clientes devem ser 

atendidas imediatamente, nao importando se a comunicayao for pessoal, por telefone, fax ou 

e-mail. 

A qualidade dos produtos e relatorios enviados ao cliente ou a repartiyoes fiscais e de 

extrema importancia para a qualidade dos serviyos prestados, por ser o resultado final de todo 

trabalho executado referente a uma determinada tarefa na sua forma material, palpavel; ou 

seja, para o cliente o trabalho contabil e tao bom quanto a aparencia daquele produto que ele 

tem em maos. 

Quando se pretende prestar serviyos com qualidade, a busca pela perfciyao deve ser 

constante. O objetivo da empresa deve ser a perfeiyao nos trabalhos que executa e nos 

produtos que entrega ao cliente e ao governo, dessa forma, os erros graves e 

comprometedores serao evitados ou, pelo menos, minimizados a um nivel suportavel. 

Em relayao ao sigilo, nenhum documento ou relatorio deve ser enviado ao cliente sem 

que se tomem o cuidados necessarios para que somente o cliente ou quem ele designar tenha 

conhecimento do seu conteudo. Para garantir este sigilo basta acondicionar em um envelope o 

que se vai enviar ao cliente e endereya-lo a pessoa certa. Outras medidas podem ser tomadas 

com este fim, dependendo das necessidades do interessado. 
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A impressao de documentos, livros, guia ou relatorios deve ser de forma clara e 

perfeitamente legivel. A estetica com que o relatorio ou a corresponded ia for escrita ou 

impressa sempre impressiona favoravelmente quem esta lendo. O papel utilizado contribui 

bastante para a boa aparencia do produto. Todos estes cuidados tornam o produto bonito, 

agradavel de ser visto e contribuem para a boa imagem da empresa contabil junto aos seus 

clientes. 

Um outro ponto Importante para qualidade dos serviyos contabeis e a escrituracao 

mensal dos livros. O escritorio contabil que prima pela qualidade cumpre severamente esta 

norma, tanto porque, esta sendo pago mensalmente para executar este serviyo. E trabalhando 

desta forma pode melhor orientar seu cliente em relayao ao movimento de caixa e 

fornecedores. 

A tempestividade e outro ponto a ser conslderado. O produto tem que ser entregue a 

tempo de ser utilizado ou de ser mil. Em se tratando de produto necessario a administrayao da 

empresa ou destinado ao pagamento de tributes a antecedencia ideal e a antecedencia minima 

devem ser discutidas e combinadas com o cliente. Devemos conhecer as dificuldades do 

cliente para, a partir do recebimento da folha de salarios, preparar o pagamento de seus 

funcionarios. Da mesma forma ele deve estar ciente da quantidade de dias uteis que, a partir 

do recebimento de suas informayoes, o escritorio contabil necessitara para preparar, conferir, 

imprimir e enviar essa mesma folha de salarios. 

Por fim, para satisfazer ao cliente, a empresa contabil deve analisar o perfil deste e 

buscar saber quais as informayoes que, extraidas dos documentos contabeis podem ser liteis 

para o administrador e coloca-las em evidencia, de forma que o destinatario das informayoes 

nao tenha dificuldade em localiza-las e entende-las. 
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CAPITULO 2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

2.1 Metodo de pesquisa 

Este capftulo tem como objetivo descrever a metodologia adotada no desenvolvimento 

do presente trabalho. Metodologia significa, "na origem do tcrmo, o estudo dos caminhos, dos 

instrumcntos usados para se fazer ciencia" (DEMO, 1995: 11). 

O metodo adotado nesta pesquisa, com o intuito de atingir o objetivo proposto, 

consiste numa investigacao do tipo exploratoria, pois o objeto em estudo c desconhecido. Para 

tanto, fez-se estudo descritivo, tendo em vista que, das pesquisas descritivas pode-se chegar a 

elaboracao de perils, cenarlos, etc. 

Para Santos (2000) a pesquisa descritiva procede a pesquisa exploratoria, 

compreendendo um levantamento das caracteristlcas e componentes ti< 

fato/fenomeno/problema. E normalmcnte feita na forma de levantamento ou observacoes 

sistematicas. 

Gil (1999) informa que as pesquisas descritivas sao, juntamente com as exploratorias, 

as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuacao pratica. 

Sao tambem as mais solicitadas por organizayoes como instituiyoes educacionais, empresas 

eomereiais, etc. 

2.2 Delimitayao da populayao e amostra da pesquisa 

O presente estudo foi realizado na cidade de Sousa/PB. Para determinar o universo, ou 

populayao desta pesquisa, incluindo a quantidade de empresas atuando nesta cidade, bem 

como o ramo de atividades foi possivel de ser identificado por meio de relatorio emitido pela 

Coletoria Estadual de Sousa/PB, orgao responsavel pela fiscalizayao do Imposto sobre 

circulayao de mercadorias e serviyos de transportes Interestaduais - ICMS. 

De acordo com os dados fornecidos, em 2005, existiam na cidade de Sousa/PB um 

total de 1.054 empresas regularmente inscritas na Coletoria Estadual do Municipio, sendo 757 

comercio varejista, 68 comercio atacadista, 72 prestadores de serviyos, 148 industrias e 09 

empresas rurais. 

Entretanto, no processo de caracterizayao do universo, definiu-se que seriam incluidas 

apenas, as empresas do comercio varejista, formando assim um grupo de empresas. Decide-

se, baseado na literatura existente, uma amostra representativa do universo que e objeto desta 
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pesquisa em 10% das empresas no segmento de comercio varejista, a escolha deste segmento 

objetiva maior precisao nos resultados, uma vez que representa a maior quantidade de 

empresas se considerarmos os diversos segmentos. Procurou-se entao, definir a amostra 

baseada na literatura existente uma amostra representativa do universo. 

A deflnicao da tecnica de amostragem e um fator decisivo para garantir que a 

amostra seja representativa da populayao. Segundo Minayo (1996), uma amostra ideal e 

aquela capaz de refletir a totalidade nas suas multiplas dimensoes. Essa exigencia se 

fundamenta na necessidade de manter na amostra as mesmas caracteristicas encontradas na 

populayao. 

Dois fatores foram deeisivos para a adoyao da amostragem nesta pesquisa: os custos 

operacionais e a precisao. Conforme Richarson (1985), o tamanho de uma amostra deve 

alcanyar determinadas proporyoes minimas estabelecidas estatisticamente. Alem disso, as 

necessidades praticas de tempo, custos etc. recomendam nao ultrapassar o tamanho minimo 

determinado pela estatistica. 

Decidimos entao, fundamentada na literatura acima referida, que o objeto desta 

pesquisa seria 10% das empresas no segmento de comercio varejista, considerando-se uma 

amostra valida para tins estatisticos. 

2.3 Tecnicas de Pesquisa 

Utilizou-se primeiramente, uma pesquisa bibliografica, na qual se coletou materiais 

tais como: artigos, dissertayoes, livros, e outros materiais acerca do tema estudado. Pesquisou-

se tambem fontes documentais, tais como, codigos e resoluyoes do Conselho Federal de 

Contabilidade e legislayoes pertinentes. 

A tecnica de pesquisa adotada foi a apiicayao de questionario com perguntas fechadas, 

a empresarios e adrninistradores das empresas que compoem a amostra que representam 10% 

das empresas que contemplam toda a populayao do segmento de comercio varejista. 

2.4 A construyao do instrumento de coleta de dados 

As perguntas que compoem o questionario apresentam opyoes que tem como objetivo 

coletar dados suficientes para conclusao deste trabalho, ou seja, identificar quais os serviyos 
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contabeis necessarios para auxiliar na administrayao e satisfazer as necessidades atuais das 
empresas do comercio varejista da cidade de Sousa/PB. 
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CAPITULO 3 APRESENTACAO E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

No presente capitulo sao analisados e discutidos, conjuntamente, os resultados da 

pesquisa realizada junto as 76 (setenta e seis), que representam 10% das empresas do 

comercio varejista da cidade de Sousa-PB. Vale salientar que, ouve substituigao das empresas 

que nao responderam o questionario, de forma a coletarmos resposta para os 76. 

Primeiramente, sao analisados os dados, com os quais se objetiva caracterizar o perfil 

das empresas do comercio varejista e dos empresarios entrevistados. Em seguida, sao 

ponderados os resultados das questoes que visam relational- quais os serviyos contabeis 

necessarios as empresas do comercio varejista de Sousa-PB para facilitar a gestao das 

mesmas. 

3.1 O perfil das empresas do comercio varejista e do empresario entrevistado 

Para caracterizar o perfil das empresas do comercio varejista da cidade de Sousa/PB, 

bem como do empresario entrevistado, foram utilizadas as perguntas de numero 01 a 07, 11 e 

12 do questionario incluso no apendice deste trabalho. As distribuicoes de frequencias dessas 

variaveis sao apresentadas no intervalo compreendido pelas tabelas numero 01 a 09. 

3.1.1 Porte da empresa 

Em relayao ao porte do universo da pesquisa (setenta e seis empresas) que 

responderam ao questionario, quarenta e nove sao microcmpresas, quinze sao empresas de 

pequeno porte, dez sao empresas de medio porte e apenas duas sao empresas de grande porte, 

que representam 64%, 20%, 13% e 3% respectivamente. 

Porte da empresa Quantidade de 
empresas 

Frequencia 

Microempresa 49 64% 
Empresa de pequeno porte 15 20% 
Empresa de medio porte 10 13% 
Empresa de grande porte 02 3% 

Tabela 01 - Porte da empresa 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 
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Figura 1 - Porte da empresa 
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3.1.2 Tempo de atividade da empresa 

De acordo com a tabela abaixo, a maioria das empresas do comercio varejista esta em 

atividade ha no minimo 3 anos, equivalente a 78% da populacao pcsquisada, das quais 29% 

tern de 3 a 5 anos, 21% de 6 a 10 anos e 28% tern mais de 10 anos. 

Pesquisas realizadas pelo Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas -

SEBRAE aponta que, as empresas apos a sua implantacao passaram pelo periodo de, no 

minimo, dois anos para se estabilizarem. Relacionando com os dados colhidos no questionario 

verificamos que, apenas 22% das empresas estao com ate 2 anos de existencia, fato que pode 

ter interpretado como falencia destas empresas neste periodo de defmicao no mercado ou 

possivel estancamento na implantacao de novas empresas neste segmento. 

Tempo de atividade da empresa Quant idade de 
empresas 

Frequencia 

Ate 2 anos 
De 3 a 5 anos 
De 6 a 10 anos 
Mais de 10 anos 

17 
22 
16 
21 

22% 
29%o 
21% 
28% 

Tabela 02 - Tempo de atividade da empresa 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

Figura 2 - Tempo de atividade da empresa 
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3.1.3 Reestruturacao societaria 

Com relacao a esta variavel, observou-se, segundo apresenta a tabela 03, que 84% das 

empresas nao sofreram reestruturacao societaria. Ja 16% afirmam ter mudado de socios pelo 

menos uma vez. Este fato e considerado positivo, visto que revela uma estabilidade nas 

empresas deste segmento. 

Existencia de reestruturacao na empresa Quant idade de Freqiiencia 
empresas 

Existiu reestruturacao 61 84% 
Nao existiu reestruturacao 15 16%o 

Tabela 03 - Existencia de reestruturacao na empresa 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

Figura 3 - Existencia de reestruturacao 
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3.1.4 Mudancas na administracao da empresa 

De acordo com a variavel mudanca na administracao da empresa apresentada na tabela 

04, 80% das empresas, desde a sua criacao, sao administradas pela mesma pessoa, 

equivalendo a 61 empresas. As que efetuaram mudancas na administracao apontam duas 

vertentes, ou seja, 8% mudou para terceiros, representado por 6 empresas, e 12% mudou a 

administracao para familiares, representado por 9 empresas. 

Mudancas na administracao na empresa Quant idade de Freqiiencia 
empresas 

Nao ocorreu mudancas 61 80%o 
Mudou para terceiros 06 8% 
Mudou para familiares 09 12% 

Tabela 04 - Mudancas na administracao na empresa 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 
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Figura 4 - Mudancas na admin is t racao 
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3.1.5 Responsavel pela administracao da empresa 

Em relacao ao responsavel pela administracao da empresa, obteve-se os seguintes 

dados: 64% das empresas sao administradas pelo proprio empresario; 24% por familiares e; 

12%) por terceiros. Logo, apenas 9 empresas adotaram terceiros na administracao, revelando 

que, no comecio varejista da cidade de Sousa/PB pouquissimas empresas contratam 

administradores. Este fato e coerente com o perfil apresentado na pergunta 01, em que 64% 

das empresas estudadas estao classificadas como microempresa, e este porte nao apresenta 

condicoes financeiras ou mesmo estruturais para contratacao de administradores. 

Responsavel pela administracao da empresa Quant idade de Freqiiencia 
empresas 

Empresario 49 64% 
Familiares 18 24% 
Terceiros 09 12%) 

Tabela 05 - Responsavel pela administracao da empresa 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

Figura 5 - O responsavel pela admin is t racao 
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3.1.6 Formacao academica do responsavel pela administracao da empresa 

Conforme revela a tabela 6 os responsaveis pela administracao das empresas estao, em 

sua maioria, entre o primeiro grau incompleto e segundo grau completo, representando por 

76% da amostra, e destes 45% tern o segundo grau completo. Apresenta, tambem, 7 pessoas 

com o curso superior incompleto e 11 com o superior completo, ambos em diversas areas, 

sendo 9% e 15%, respectivamente. 

Formacao academica do responsavel pela 
administracao da empresa 

Quant idade de 
empresas 

Freqiiencia 

1° grau incompleto 03 4% 
1 ° grau completo 12 16% 
2° grau incompleto 09 12% 
2° grau completo 34 45% 
Superior incompleto 07 9% 
Superior completo 11 14% 

Tabela 06 - Formacao academica do responsavel pela administracao da empresa 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

Figura 6 - Formacao academica do adminsitrador 
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3.1.7 Participacao cm cursos de aperfeicoamento 

Em relacao a participacao, do responsavel pela administracao, em cursos de 

aperfeicoamento o resultado foi que 37 pessoas participam e 39 nao participam. Observa-se 

que hoje existe uma constante preocupacao com a melhora e atualizacao dos conhecimentos, 

fato que pode ser a diferenca na administracao de sucesso de uma determinada empresa. 

Participacao em cursos de aperfeicoamento Quant idade de Freqiiencia 
empresas 

Participam 37 49% 
Nao participam 39 51%o 

Tabela 07 - Participacao em cursos de aperfeicoamento 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

Figura 7 - Participagao em cursos de 
aprefeigoamento 
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3.1.8 Resultados economicos auferidos no ano de 2005 

Quando interrogados sobre os resultados economicos do ano de 2005 um total de 92% 

responderam que foram bons e apenas 8% apontaram resultados negativos. 

Resultados economicos auferidos no ano de 2005 Quant idade de Freqiiencia 
empresas 

Satisfatorio 70 92% 
Negativo 06 8% 

Tabela 08 - Resultados economicos auferidos no ano de 2005 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 
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Figura 8 - Resultados economicos de 2005 
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3.1.9 Perspectivas futuras 

A maioria dos entrevistados mostrou-sc otimista cm relacao as perspectivas tuturas. 

99% das empresas entrevistadas responderam que o segundo semestre do ano de 2006 sera de 

bons resultados. E apenas 1% respondeu que nao tinham boas perspectivas para o proximo 

semestre. 

Perspectivas tuturas Quant idade de Freqiiencia 
empresas 

Positivas 75 99% 
Negativas 01 1% 

Tabela 09 - Perspectivas tuturas 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

Figura 9 - Perspectivas futuras 
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3.2 Servicos contabeis necessarios as empresas 

Para definir os servicos contabeis hojc utilizados, os servicos necessarios a gestao das 

empresas do comercio varejista da cidade de Sousa/PB e os beneficios esperados, pelos 

empresarios, destes novos servicos, foram utilizadas as perguntas 08 a 10 do questionario 
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incluso, nas quais os entrevistados poderiam assinalar varias opcoes ao mesmo tempo, 

conforme sua realidade. As tabelas 10 a 12 apresentaram as frequencias dessas variaveis. 

3.2.1 Servicos contabeis que as empresas recebem atualmente 

Quando interrogados sobre os servicos contabeis que atualmente recebem, as 

respostas, dos empresarios, foram: 

Servicos Receptores Freqiiencia 
Escrituracao contabil 46 21% 
Processamento do departamento de pessoal 39 18% 
Acompanhamento da conta caixa e fornecedores 19 9% 
Acompanhamento e orientacao da contribuicao 32 15% 
previdenciaria 
Acompanhamento e orientacao na formacao do 13 6% 
estoque 
Calculo do preco de venda e margem de lucro 13 6%> 
Consultoria empresarial 05 2% 
Orientacao no arquivamento de documentos na 24 11% 
empresa 
Planejamento tributario 25 12% 

Tabela 10 - Servicos contabeis que as empresas recebem atualmente 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

Podemos observar, na tabela 01, que os servicos com maior freqiiencia sao: 

escrituracao contabil, processamento do departamento de pessoal e acompanhamento e 

orientacao da contribuicao previdenciaria, sendo estes, os servicos basicos oferecidos pelas 

empresas prestadoras de servicos contabeis. 

Em relacao as menores frequencias esta em destaque a Consultoria empresarial, com 

apenas 2%, e o Acompanhamento e orientacao na formacao do estoque e o Calculo do preco 

de venda e margem de lucro, ambos com 6% de freqiiencia. 

3.2.2 Servicos contabeis que as empresas gostariam de receber 

A relacao e freqiiencia dos servicos contabeis que as empresas gostariam de receber 

atualmente, das empresas que prestam servicos contabeis na cidade de Sousa/PB foram 

obtidos os seguintes dados: 
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Servicos Receptores Freqiiencia 
Escrituracao contabil 0 0% 
Processamento do departamento de pessoal 4 4% 
Acompanhamento da conta caixa e fornecedores 7 7% 
Acompanhamento e orientacao da contribuicao previdenciaria 6 6% 
Acompanhamento e orientacao na formacao do estoque 17 18% 
Calculo do preco de venda e margem de lucro 19 20% 
Consultoria empresarial 28 29% 
Orientacao no arquivamento de documentos na empresa 8 9% 
Planejamento tributario 7 7% 

Tabela 11 - Servicos contabeis que as empresas gostariam de receber 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

A maior freqiiencia aponta tres servicos necessarios: Consultoria empresarial, Calculo 

do preco de venda e margem de lucro e Acompanhamento e orientacao na formacao do 

estoque. 

O pesquisador observou que, apesar da Consultoria empresarial ser o servico mais 

solicitado, o item 3.2.1 aponta que apenas 2% das empresas do comercio varejista da cidade 

de Sousa/PB recebem este servico atualmente. Logo, verificamos que os prestadores de 

servicos contabeis desta cidade ainda nao se adaptaram a tendencia mundial, quanto a 

importancia do acompanhamento e assessoramento aos clientes. 

3.2.3 Beneffcios dos novos servicos 

Em relacao as perspectivas das empresas diante dos novos servicos, varios beneficios 

foram apontados. Vejamos a tabela 03 abaixo. 

Servicos Receptores Freqiiencia 
Melhores informacoes ao Fisco Estadual e Federal nas 12 9% 
fiscalizacoes 
Melhor controle 20 16% 
Melhora na qualidade da gestao 20 16% 
Aumento das vendas 22 17% 
Aumento do lucro 20 16%> 
Melhoras na organizacao da empresa 34 26%) 

Tabela 12- Beneficios dos novos servicos 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006 

Existe, neste ponto, uma grande relacao dos beneficios apontados com o item 3.2.2 

que aponta os servicos, necessarios a gestao das empresas. A consultoria empresarial 

destacada como principal servico solicitado resultara em melhora na organizacao da empresa, 
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aumento das vendas, aumento do lucro, melhora na qualidade da gestao e maior controle, 

conforme perspectivas das empresas. 

Atualmente o Conselho Federal de Contabilidade em parceria com o SEBRAE esta 

promovendo o curso Contabilizado o Sucesso, que visa trabalhar as qualidades consultivas 

dos contabilistas, tornando-os aptos a realizar a consultoria. Este curso e fruto de uma 

pesquisa realizada pelo SEBRAE/MG que em 1992, observou que o profissional mais 

proximo da microempresa e da empresa de pequeno porte e o contabilista e que, diante de 

impasses nos negocios, o empresario pode demandar a sua ajuda. Essa percepcao desvenda 

uma grande oportunidade tanto para o contabilista quanto para a microempresa e empresa de 

pequeno porte. 
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CONSIDERAgOES FINAIS 

Procurou-se, neste trabalho, pesquisar e relacionar quais os servicos contabeis 

necessarios as empresas do comercio varejista de Sousa-PB, para facilitar a gestao destas. 

Para tanto sera importante caracterizar o perfil das empresas que necessitam de servicos 

diferenciados para sua gestao, identificar de que se compoe o leque de servicos oferecidos 

hoje, verificar a necessidade dos novos servicos a partir das caracteristicas das empresas 

estudadas, e comparar os servicos fornecidos X necessidade de servicos, das empresas 

comerciais. 

Este trabalho procura mostrar, tambem, a comunidade dos contabilistas, em que nivel 

os profissionais de contabilidade, que atuam nesta atividade empresarial, se preocupa com o 

gerenciamento das empresas, nao apenas informando o passado, mas tambem, dando 

subsidios aos administradores para a melhor opcao e para o bom desempenho future 

A interpretacao dos dados obtida atraves da pesquisa, possibilitou algumas conclusoes, 

que justificam o alcance do nosso principal objetivo que era o de pesquisar e relacionar quais 

os servicos contabeis necessarios as empresas do comercio varejista de Sousa/PB para 

facilitar a gestao das mcsmas. 

Inicialmente, caracterizou-se o perfil de 10% das empresas do comercio varejista da 

cidade de Sousa/PB, quando os resultados defmiram a predominancia de microempresas. Em 

relacao ao tempo de atividade ficou constatado que apenas 22% da amostra esta atuando no 

mercado ha menos de dois anos. Isto pode significar falencia destas empresas no periodo de 

definicao no mercado ou possivel estancamento na implantacao de novas empresas neste 

segmento, ressalta-se que este dado nao foi objeto desta pesquisa, mas consta a sugestao para 

futura pesquisa. 

Em seguida foi analisando o perfil do responsavel pela administracao da empresa, que 

apontou que a maioria das empresas pesquisadas e administrada pelo proprio empresario, fato 

caracteristico das microempresas e, em relacao ao grau de instrucao do administrador 45% 

deles tern o segundo grau completo e, 49% da amostra tern se aperfeicoado por meio de 

cursos e treinamentos especificos. Este quadro mostra que, estes gestores percebem a 

necessidade de um determinado nivel de instrucao por parte do administrador para concorrer 

no mercado atual. 

Em relacao aos servicos contabeis que as empresas relacionaram como importantes no 

processo de gestao, cita-se: a consultoria empresarial, o calculo do preco de venda e margem 

de lucro e o acompanhamento e orientacao na formacao do estoque. Sendo esperado, por parte 
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dos administradores, melhoras na organizacao da empresa, aumento das vendas, aumento do 

lucro e melhora da qualidade da gestao apos o consumo destes novos servicos. Estas 

sugestoes levam a conclusao de que o contador deve se aperfeicoar, e iniciar a oferta destes 

novos servicos hoje necessarios a gestao das empresas. 

As informacoes colhidas revelam que as empresas de servicos contabeis da cidade 

pesquisada estao oferecendo apenas os servicos contabeis obrigatorios. E, diante desta nova 

realidade apresentada, faz-se necessaria a conscientizacao dos profissionais contabeis acerca 

da necessidade da oferta destes novos servicos, uma vez que existe uma demanda 

consideravel. Estes nao devem se ater somente a satisfazer as necessidades do usuario 

governo, mais tambem dos demais usuarios da contabilidade, pois esta e uma ciencia social, e 

busca atender a premissa de fornecer informacoes a sociedade para auxiliar no processo 

decisorio. 

A contabilidade vem acompanhando as mudancas no ambito das empresas, evoluindo 

e normatizando-se, para se adaptar as necessidades destas. Observamos que no seculo X I I I , 

com o surgimento das primeiras grandes empresas, a contabilidade, que ate entao era utilizada 

como instrumento isolado e fragmentado de registro da movimentacao de bens, passou a ser 

um instrumento mais sistematizado de informacoes para atividades empresariais. Apos esta 

epoca outro fato que acarretou mudancas na contabilidade foi a intensidade das atividades 

comerciais, que desencadeou a necessidade de controle, neste instante a contabilidade 

despontou como instrumento capaz de fornecer as informacoes necessarias para o gestao das 

empresas. 

A permanencia no mercado de trabalho exige o aperfeicoamento de conhecimentos, 

uma vez que sao constantes os novos desafios, e neste cenario, o empresario busca ajuda para 

facilitar os processos de solucoes de problemas e tomada de decisoes. Porem, a ciencia 

contabil ja preve em sua teoria o suprimento de tais necessidades. O profissional de 

contabilidade devera estar apto a contribuir com a sociedade buscando a continuidade e 

desenvolvimento das entidades para as quais presta servicos, honrando assim o compromisso 

assumido como representante da ciencia contabil. 
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QUESTIONARIO 

1) QUAL O PORTE DE SUA EMPRESA? 

( )MICROEMPRESA ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

( ) EMPRESA DE MEDIO PORTE ( ) EMPRESA DE GRANDE PORTE 

2) QUAL O TEMPO DE ATIVIDADE DA EMPRESA? 

( ) ATE UM ANO ( ) DE 1 A 2 ANOS ( ) DE 3 A 5 ANOS 

( ) DE 6 A 10 ANOS ( ) MAIS DE 10 ANOS - QUANTOS: 

3) EXISTIU REESTRUTURACAO SOCIETARIA? 

( ) NAO ( ) SIM - SE SIM, QUAL 

4) EXISTIU MUDANCAS NA ADMINISTRACAO DA EMPRESA? 

( ) NAO ( ) SIM - SE SIM ( ) MUDOU P/TERCEIROS? 

( ) MUDOU P/FAMILIARES? 

5) QUEM E RESPONSAVEL PELA ADMINISTRACAO DA EMPRESA? 

( ) O EMPRESAIO ( ) FAMILIARES ( ) TERCEIROS 

6) QUAL A FORMACAO ACADEMICA DO ADMINISTRADOR? 

( ) 1° GRAU INCOMPLETO 

( ) 1° GRAU COMPLETO 

( ) 2° GRAU INCOMPLETO 

( ) 2° GRAU COMPLETO 

( ) SUPERIOR INCOMPLETO - QUAL CURSO: 

( ) SUPERIOR COMPLETO - QUAL CURSO: 



60 

7) O ADMINISTRADOR DA EMPRESA ESTA SEMPRE SE APERFEI£OANDO 

ATRAVES DE CURSOS E TREINAMENTOS ESPECiFICOS? 

( ) SIM ( ) NAO 

8) QUAIS OS SERVICOS QUE SUA EMPRESA RECEBE? 

( )ESCRITURACAO CONTABIL 

( )PROCESSAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

( )ACOMPANHAMENTO DE CAIXA E FORNECEDORES 

( )ACOMPANHAMENTO/ORIENTAgAO DA CONTRIB. PREVIDENCIARIA 

( )ACOMPANHAMENTO/ORIENTA£AO NA FORMAQAO DO ESTOQUE 

( )CALCULO DO PRE^O DE VENDA E MARGEM DE LUCRO 

( )CONSULTORIA EMPRESARIAL 

( )ORIENTA£AO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA EMPRESA 

( ) PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

( ) OUTROS: 

9) QUAIS OS SERVICOS QUE SUA EMPRESA GOSTARIA DE RECEBER? 

( )ESCRITURA(;AO CONTABIL 

( )PROCESSAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

( )ACOMP ANH AMENTO DE CAIXA E FORNECEDORES 

( )ACOMPANHAMENTO/ORIENTAgAO DA CONTRIB. PREVIDENCIARIA 

( ) ACOMP ANH AMENTO/ORI ENTAQAO NA FORMAgAO DO ESTOQUE 

( )CALCULO DO PREgO DE VENDA E MARGEM DE LUCRO 

( )CONSULTORIA EMPRESARIAL 

( )ORIENTAQAO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA EMPRESA 

( )PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

( )OUTROS: 
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10) QUAIS OS BENEFICIOS DESTES NOVOS SERVICOS PARA SUA EMPRESA? 

( ) MELHORES INFORMACOES AO FISCO ESTADUAL E FEDERAL NAS 

FISCALIZAQOES 

( ) MELHOR CONTROLE 

( ) MELHORA NA QUALIDADE DA GESTAO 

( ) AUMENTO DAS VENDAS 

( ) AUMENTO DO LUCRO 

( ) MELHORAS NA ORGANIZACAO DA EMPRESA 

()OUTROS 

11) OS RESULTADOS ECONOMICOS OBTIDOS NO ANO DE 2005 FORAM 

SATISFATORIOS? 

( ) SIM ( ) NAO 

12) QUAIS AS PESPECTIVAS FUTURAS PARA SUA EMPRESA? 

( ) ANIMADORAS/POSITIVAS ( ) DESANIMADORAS/NEGATIVAS 
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ANEXOS 
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RESOLUgAO CFC N° 560/83 

Dispoe sobre as prerrogativas 

profissionais de que trata o arligo 25 do 

Decreto-lei n°9.295, de 27 de maio de 1946. 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercicio de 

suas atribuicoes legais e regimentals, 

CONSIDERANDO os termos do Decreto-lei n° 9.295/46, que em seu 

artigo 25 estabelece as atribuicoes dos profissionais da Contabilidade, 

e que no 36 declara-o orgao ao qual compete decidir, em ultima 

instancia, as duvidas suscitadas na interpretacao dessas atribuicoes; 

CONSIDERANDO a necessidade de uma revisao das Resolucoes 

CFC n o s 107/58, 115/59 e 404/75, visando a sua adequacao as necessidades de um mercado de 

trabalho dinamico, e ao saneamento de problemas que se vem apresentando na aplicacao 

dessas Resolucoes; 

CONSIDERANDO que a Contabilidade, fundamentando-se em 

principios, normas e regras estabelecidos a partir do conhecimento abstrato e do saber 

empirico, e nao a partir de leis naturais, classifica-se entre as ciencias humanas e, ate mais 

especificamente, entre as aplicadas, e que a sua condicao cientifica nao pode ser negada, ja 

que e irrelevante a discussao existente em relacao a todas as ciencias ditas "humanas", sobre 

se elas sao "ciencias" no sentido classico, "disciplinas cientificas" ou similares; 

CONSIDERANDO ser o patrimonio o objeto fundamental da 

Contabilidade, afirmacao que encontra apoio generalizado entre os autores, chegando alguns a 

designa-la, simplesmente, por "ciencia do patrimonio", cabe observar que o substantivo 

"patrimonio" deve ser entendido em sua acepcao mais ampla que abrange todos os aspectos 
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quantitativos e qualitativos e suas variacoes, em todos os tipos de entidades, em todos os tipos 

de pessoas, fisicas ou juridicas, e que, adotado tal posicionamento, a Contabilidade 

apresentar-se-a, nos seus alicerces, como teoria de valor, e que ate mesmo algumas 

denominacoes que parecem estranhas para a maioria, como a contabilidade ecologica, 

encontrarao guarida automatica no conceito adotado; 

CONSIDERANDO ter a Contabilidade formas proprias de expressao 

e se exprime atraves da apreensao, quantificacao, registro, relato, analise e revisao de fatos e 

informacoes sobre o patrimonio das pessoas e entidades, tanto em termos fisicos quanto 

monetarios; 

CONSIDERANDO nao estar cingida ao passado a Contabilidade, 

concordando com a maioria dos autores com a existencia da contabilidade orcamentaria ou, 

mais amplamente, prospectiva, conclusao importantissima, por conferir um carater 

extraordinariamente dinamico a essa ciencia; 

CONSIDERANDO que a Contabilidade visa a guarda de informacoes 

e ao fornecimento de subsidios para a tomada de decisoes, alem daquele objetivo classico da 

guarda de informacoes com respeito a determinadas formalidades, 

RESOLVE: 

CAPITULOI 

DAS ATRIBUICOES PRIVATIVAS DOS CONTABILISTAS 

Art. 1° O exercicio das atividades compreendidas na Contabilidade, 

considerada esta na sua plena amplitude e condicao de Ciencia Aplicada, constitui 

prerrogativa, sem excecao, dos contadores e dos tecnicos em contabilidade legalmente 

habilitados, ressalvadas as atribuicoes privativas dos contadores. 

Art. 2° O contabilista pode exercer as suas atividades na condicao de 

profissional liberal ou autonomo, de empregado regido pela CLT, de servidor publico, de 
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militar, de socio de qualquer tipo de sociedade, de diretor ou de conselheiro de quaisquer 

entidades, ou, em qualquer outra situacao juridica defmida pela legislacao, exercendo 

qualquer tipo de funcao. Essas funcoes poderao ser as de analista, assessor, assistente, auditor, 

interno e externo, conselheiro, consultor, controlador de arrecadacao, controller, educador, 

escritor ou articulista tecnico, escriturador contabil ou fiscal, executor subordinado, fiscal de 

tributos, legislador, organizador, perito, pesquisador, planejador, professor ou conferencista, 

redator, revisor. 

Essas funcoes poderao ser exercidas em cargos como os de chefe, 

subchefe, diretor, responsavel, encarregado, supervisor, superintendente, gerente, subgerente, 

de todas as unidades administrativas onde se processem servicos contabeis. Quanto a 

titulacao, podera ser de contador, contador de custos, contador departamental, contador de 

filial, contador fazendario, contador fiscal, contador geral, contador industrial, contador 

patrimonial, contador publico, contador revisor, contador seccional ou setorial, contadoria, 

tecnico em contabilidade, departamento, setor, ou outras semelhantes, expressando o seu 

trabalho atraves de aulas, balancetes, balancos, calculos e suas memorias, certificados, 

conferencias, demonstracoes, laudos periciais, judiciais e extrajudiciais, levantamentos, livros 

ou teses cientificas, livros ou folhas ou flchas escriturados, mapas ou planilhas preenchidas, 

papeis de trabalho, pareceres, pianos de organizacao ou reorganizacao, com textos, 

organogramas, fluxogramas, cronogramas e outros recursos tecnicos semelhantes, prestacoes 

de contas, projetos, relatorios, e todas as demais formas de expressao, de acordo com as 

circunstancias. 

Art. 3° Sao atribuicoes privativas dos profissionais da contabilidade: 

1) avaliacao de acervos patrimoniais e verificacao de haveres e 

obrigacoes, para quaisquer finalidades, inclusive de natureza fiscal; 

2) avaliacao dos fundos de comercio; 

3) apuracao do valor patrimonial de participacoes, quotas ou acoes; 

4) reavaliacoes e medicao dos efeitos das variacoes do poder 

aquisitivo da moeda sobre o patrimonio e o resultado periodico de quaisquer entidades; 
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5) apuracao de haveres e avaliacao de direitos e obrigacoes, do 

acervo patrimonial de quaisquer entidades, em vista de liquidacao, fusao, cisao, expropriacao 

no interesse publico, transformacao ou incorporacao dessas entidades, bem como em razao de 

entrada, retirada, exclusao ou falecimento de socios, quotistas ou acionistas; 

6) concepcao dos pianos de determinacao das taxas de depreciacao e 

exaustao dos bens materials e dos de amortizacao dos valores imateriais, inclusive de valores 

diferidos; 

7) implantacao e aplicacao dos pianos de depreciacao, amortizacao e 

diferimento, bem como de correcoes monetarias e reavaliacoes; 

8) regulacoes judiciais ou extrajudiciais, de avarias grossas ou 

comuns; 

9) escrituracao regular, oficial ou nao, de todos os fatos relativos aos 

patrimonios e as variacoes patrimoniais das entidades, por quaisquer metodos, tecnicas ou 

processos; 

10) classificacao dos fatos para registros contabeis, por qualquer 

processo, inclusive computacao eletronica, e respectiva validacao dos registros e 

demonstrates; 

11) abertura e encerramento de escritas contabeis; 

12) execucao dos servicos de escrituracao em todas as modalidades 

especificas, conhecidas por denominacoes que informam sobre o ramo de atividade, como 

contabilidade bancaria, contabilidade comercial, contabilidade de condominio, contabilidade 

industrial, contabilidade imobiliaria, contabilidade macroeconomica, contabilidade de 

seguros, contabilidade de servicos, contabilidade publica, contabilidade hospitalar, 

contabilidade agricola, contabilidade pastoril, contabilidade das entidades de fins ideais, 

contabilidade de transportes, e outras; 
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13) controle de formalizacao, guarda, manutencao ou destrui9ao de 

livros e outros meios de registro contabil, bem como dos documentos relativos a vida 

patrimonial; 

14) elabora9ao de balancetes e de demonstra9oes do movimento por 

contas ou grupos de contas, de forma analitica ou sintetica; 

15) levantamento de balan90S de qualquer tipo ou natureza e para 

quaisquer finalidades, como balan90s patrimoniais, balan90S de resultados, balan90S de 

resultados acumulados, balan90S de origens e aplica96es de recursos, balan90s de fundos, 

balan9os financeiros, balan9os de capitals, e outros; 

16) tradu9ao, em moeda nacional, das demonstra9oes contabeis 

originalmente em moeda estrangeira e vice-versa; 

17) integra9ao de balan9os, inclusive consolida9oes, tambem de 

subsidiarias do exterior; 

18) apura9ao, calculo e registro de custos, em qualquer sistema ou 

concep9ao: custeio por absor9ao global, total ou parcial; custeio direto, marginal ou variavel; 

custeio por centra de responsabilidade com valores reais, normalizados ou padronizados, 

historicos ou projetados, com registros em partidas dobradas ou simples, fichas, mapas, 

planilhas, folhas simples ou formularios continuos, com processamento manual, mecanico, 

computadorizado ou outro qualquer, para todas as finalidades, desde a avalia9ao de estoques 

ate a tomada de decisao sobre a forma mais economica sobre como, onde, quando e o que 

produzir e vender; 

19) analise de custos e despesas, em qualquer modalidade, em rela9ao 

a quaisquer Undoes como a produ9ao, administrate, distribui9ao, transporte, 

comercializa9ao, exporta9ao, publicidade, e outras, bem como a analise com vistas a 

racionaliza9ao das opera9oes e do uso de equipamentos e materiais, e ainda a otimiza9ao do 

resultado diante do grau de ocupa9ao ou do volume de opera96es; 
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20) controle, avaliacao e estudo da gestao economica, financeira e 

patrimonial das empresas e demais entidades; 

21) analise de custos com vistas ao estabelecimento dos precos de 

venda de mercadorias, produtos ou servicos, bem como de tarifas nos servicos publicos, e a 

comprovacao dos reflexos dos aumentos de custos nos precos de venda, diante de orgaos 

governamentais; 

22) analise de balancos; 

23) analise do comportamento das receitas; 

24) avaliacao do desempenho das entidades e exame das causas de 

insolvencia ou incapacidade de geracao de resultado; 

25) estudo sobre a destinacao do resultado e calculo do lucro por acao 

ou outra unidade de capital investido; 

26) determinacao de capacidade economico-financeira das entidades, 

inclusive nos conflitos trabalhistas e de tarifa; 

27) elaboracao de orcamentos de qualquer tipo, tais como economicos, 

financeiros, patrimoniais e de investimentos; 

28) programacao orcamentaria e financeira, e acompanhamento da 

execucao de orcamentos-programa, tanto na parte fisica quanto na monetaria; 

29) analise das variacoes orcamentarias; 

30) conciliacoes de contas; 

31) organizacao dos processos de prestacao de contas das entidades e 

orgaos da administracao publica federal, estadual, municipal, dos territorios federals e do 

Distrito Federal, das autarquias, sociedades de economia mista, empresas publicas e 
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fundacoes de direito publico, a serem julgadas pelos Tribunals, Conselhos de Contas ou 

orgaos similares; 

32) revisoes de balancos, contas ou quaisquer demonstracoes ou 

registros contabeis; 

33) auditoria interna e operacional; 

34) auditoria externa independente; 

35) pericias contabeis, judiciais e extrajudiciais; 

36) fiscalizacao tributaria que requeira exame ou interpretacao de 

pecas contabeis de qualquer natureza; 

37) organizacao dos servicos contabeis quanto a concepcao, 

planejamento e estrutura material, bem como o estabelecimento de fluxogramas de 

processamento, cronogramas, organogramas, modelos de formularios e similares; 

38) planificacao das contas, com a descricao das suas funcoes e do 

funcionamento dos servicos contabeis; 

39) organizacao e operacao dos sistemas de controle interno; 

40) organizacao e operacao dos sistemas de controle patrimonial, 

inclusive quanto a existencia e localizacao fisica dos bens; 

41) organizacao e operacao dos sistemas de controle de materials, 

materias-primas, mercadorias e produtos semifabricados e prontos, bem como dos servicos 

em andamento; 

42) assistencia aos conselhos fiscais das entidades, notadamente das 

sociedades por acoes; 
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43) assistencia aos comissarios nas concordatas, aos sindicos nas 

falencias, e aos liquidantes de qualquer massa ou acervo patrimonial; 

44) magisterio das disciplinas compreendidas na Contabilidade, em 

qualquer nivel de ensino, inclusive no de pos-graduacao; 

45) participacao em bancas de exame e em comissoes julgadoras de 

concursos, onde sejam aferidos conhecimentos relativos a Contabilidade; 

46) estabelecimento dos principios e normas tecnicas de 

Contabilidade; 

47) declaracao de Imposto de Renda, pessoa juridica; 

48) demais atividades inerentes as Ciencias Contabeis e suas 
aplicacoes. 

§ 1° Sao atribuicoes privativas dos contadores, observado o disposto 

no § 2°, as enunciadas neste artigo, sob os numeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, alem 

dos 44 e 45, quando se referirem a nivel superior. 

O item 31 foi excluido do § 1 "pela ResolncSo CFC n° 898, de 22 de fevereiro de 2001. 

§ 2° Os servicos mencionados neste artigo sob os numeros 5, 6, 22, 25 

e 30 somente poderao ser executados pelos Tecnicos em Contabilidade da qual sejam 

titulares. 

Art. 4° O contabilista devera apor sua assinatura, categoria 

profissional e numero de registro no CRC respectivo, em todo e qualquer trabalho realizado. 



71 

CAPITULO I I 

DAS ATIVIDADES COMPARTILHADAS 

Art. 5° Consideram-se atividades compartilhadas aquelas cujo 

exercicio e prerrogativa tambem de outras profissoes, entre as quais: 

1) elaboracao de pianos tecnicos de financiamento e amortizacao de 

emprestimos, incluidos no campo da matematica financeira; 

2) elaboracao de projetos e estudos sobre operacoes financeiras e 

qualquer natureza, inclusive de debentures, "leasing" e "lease-back"; 

3) execucao de tarefas no setor financeiro, tanto na area publica 

quanto privada; 

4) elaboracao e implantacao de pianos de organizacao ou 

reorganizacao; 

5) organizacao de escritorios e almoxarifados; 

6) organizacao de quadros administrativos; 

7) estudos sobre a natureza e os meios de compra e venda de 

mercadorias e produtos, bem como o exercicio das atividades compreendidas sob os titulos de 

"mercadologia" e "tecnicas comerciais" ou "merceologia"; 

8) concepcao, redacao e encaminhamento, ao Registro Publico, de 

contratos, alteracoes contratuais, atas. estatutos e outros atos das sociedades civis e 

comerciais; 

9) assessoria fiscal; 
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10) planejamento tributario; 

11) elaboracao de calculos, analises e interpretacao de amostragens 

aleatorias ou probabilisticas; 

12) elabora9ao e analise de projetos, inclusive quanto a viabilidade 

economica; 

13) analise de circula9ao de orgaos de imprensa e aferi9ao das 

pesquisas de opiniao publica; 

14) pesquisas operacionais; 

15) processamento de dados; 

16) analise de sistemas de seguros e de fundos de beneficios; 

17) assistencia aos orgaos administrativos das entidades; 

18) exercicio de quaisquer Husoes administrativas; 

19) elabora9ao de or9amentos macroeconomicos. 

Art. 6° Esta Resolu9ao entra em vigor na data de sua publica9ao? 

revogadas as Resolu96es n o s 107/58, 115/59 e 404/75. 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1983. 

JO AO VERNER JUENEMANN 

Presidente 



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 
VICE-PRESIDENCIA DE REGISTRO 

Coordenadoria de Registro 

PROFISSIONAIS E ESCRITORIOS ATIVOS NOS CONSELHOS REGIONAIS 
DE CONTABILIDADE - MARCO DE 2006 

CRC Contador Percentual Tec. Contab. Percentual Total Percentual Classif.* Organiz. Percentua; Classif.** 
AC 202 18,3470% 899 81,6530% 1.101 0,2799% 26° 123 0,7878% 26° 

AL 1.675 43,7451% 2.154 56,2549% 3.829 0,9734% 20° 754 1,1510% 16° 

AM 2.384 47,5943% 2.625 52,4057% 5.009 1,2733% 17° 478 0,7297% 21° 

AP 607 50,1653% 603 49,8347% 1.210 0,3076% 25° 85 0,1298% 27° 

BA 7.469 51,0317% 7.167 48,9683% 14.636 3,7206% 7° 2.769 4,2270% 7° 

C E 4.769 45,6495% 5.678 54,3505% 10.447 2,6557% 9° 1.929 2,9447% 10° 

DF 6.361 50,0275% 6.354 49,9725% 12.715 3,2322% 8° 2.187 3,3386% 9° 

ES 5.122 58,3371% 3.658 41,6629% 8.780 2,2319% 11° 1.666 2,5432% 12° 

GO 3.761 47,4036% 4.173 52,5964% 7.934 2,0169% 12° 2.554 3,8988% 8° 

MA 1.782 46,5517% 2.046 53,4483% 3.828 0,9731% 21° 635 0,9694% 19° 

MG 16.079 36,6640% 27.776 63,3360% 43.855 11,1482% 3° 2.807 4,2850% 6° 

MS 2.440 46,9682% 2.755 53,0318% 5.195 1,3206% 16° 1.071 1,6349% 14° 

MT 3.989 56,1989% 3.109 43,8011% 7.098 1,8044% 14° 1.374 2,0975% 13° 

PA 4.909 67,7851% 2.333 32,2149% 7.242 1,8410% 13° 671 1,0243% 17° 

PB 2.990 57,1483% 2.242 42,8517% 5.232 1,3300% 15° 655 0,9999% 18° 

PE 3.362 37,4596% 5.613 62,5404% 8.975 2,2815% 1.866 2,8486% 11° 

PI 2.030 49,1406% 2.101 50,8594% 4.131 1,0501% 18° 518 0,7908% 20° 

PR 12.110 53,8294% 10.387 46,1706% 22.497 5,7189% 5° 5.853 8,9349% 3° 

RJ 26.100 53,3284% 22.842 46,6716% 48.942 12,4413% 4.749 7,2496% 4° 

RN 2.324 59,0597% 1.611 40,9403% 3.935 1,0003% 911 1,3907% 15° 

RO 1.602 47,9784% 1.737 52,0216% 3.339 0,8488% 23° 450 0,6869% 22° 

RR 404 54,0107% 344 45,9893% 748 0,1901% 27° 140 0,2137% 25° 

RS 16.969 54,8608% 13.962 45,1392% 30.931 7,8628% 4" 9.130 13,9374% 2° 

SC 8.321 54,6248% 6.912 45,3752% 15.233 3,8723% 6° 3.987 6,0864% 5° 

S E 1.216 34,1477% 2.345 65,8523% 3.561 0,9052% 22° 367 0,5602% 24° 

SP 52.763 47,5642% 58.167 52,4358% 110.930 28,1991% 1° 17.392 26,5498% 1° 

TO 935 45,6320% 1.114 54,3680% 2.049 0,5209% 386 0,5893% 23° 

Totais 192.675 48,9791% 200.707 51,0209% 393.382 100,0000% - 65.507 100,0000% -
Fonte: Conselhos Regionais de Contabilidade 

1) * Classificacao por ordem percentual de profissionais registrados; 2 ) " Classificag3o por ordem percentual de organizagoes contabeis cadastradas. 
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