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RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta uma pesquisa sobre a importância do profissional contábil na 
elaboração e análise das demonstrações contábeis, que de acordo com a NBC TG 26 explica 
as demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e 
financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de 
proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos 
fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e 
tomada de decisões econômicas. Contribuindo com o estudo, Padoveze (2007, p. 189) explica 
que “analise de balanço constitui-se num processo de meditação sobre os demonstrativos 
contábeis, objetivando uma avaliação da situação da empresa, em seus aspectos operacionais, 
econômicos, patrimoniais e financeiros” Busca-se conscientizar os gestores quanto a 
necessidade de acompanhamento e orientação na tomada de decisões por estes profissionais, 
baseado nos relatórios contábeis, custos gerenciais e de controles internos. O presente estudo, 
considerando o disposto por Beuren e Raupp (2004), pode ser enquadrado como um trabalho 
descritivo, o qual foi realizado através de pesquisa levantamento, de abordagem qualitativa. A 
pesquisa descritiva tem, dentre seus principais objetivos, a descrição de características de 
determinada população, fenômeno ou relações entre variáveis, no qual descrever significa 
identificar, relatar, comparar (BEUREN E RAUPP, 2004). Neste contexto, o mencionado vem 
ao encontro do estudo realizado, que buscou identificar e comparar o conhecimento dos 
empresários a luz da relevância das demonstrações contábeis. Para realização da pesquisa, foi 
aplicado um questionário, o qual se disponibilizou por meio eletrônico a todos os 
profissionais associados ao sindicato da área contábil da cidade de Passo Fundo e ainda 
utilizou-se de uma amostra de 150 empresas de uma pequena prestadora de serviços contábeis 
da cidade, para análise da utilização dos relatórios contábeis por seus clientes gestores. Com 
isso, através da análise qualitativa e quantitativa, que, de acordo com Beuren e Raupp (2004), 
a pesquisa qualitativa é comumente utilizada em estudos de levantamento ou survey, no qual 
se visa entender o comportamento de determinada população por meio de uma amostra. Neste 
contexto, o presente estudo fez uso de pesquisa de levantamento, normalmente utilizado em 
estudos descritivos e que consiste na coleta de informações de pessoas, cujo comportamento 
se deseja conhecer (GIL, 1999) se construiu um diagnóstico comparando os dados obtidos a 
fim de identificar a relevância das informações contábeis no meio empresarial. Diante dos 
resultados, concluiu-se que, mesmo com todas as informações, desde relatórios econômicos 
como balanço patrimonial e DRE´s, até mesmo relatórios financeiros, gerenciais, o setor 
empresarial ainda não utiliza todas estas informações para qualificar o processo de tomada de 
decisões.  
 
 
Palavras chave: Análise, Demonstrações Contábeis; Ferramenta de orientações aos gestores; 
Profissional Contábil; Tomada de decisões.  
Área: Contabilidade Gerencial 

 
 
 



1. Introdução 

O tema abordado refere-se ao crescimento das responsabilidades e, consequentemente, 
a necessidade da valorização do profissional contábil nos dias atuais. 

 Com o avanço de suas atribuições e obrigações, o contador passou de um simples 
impressor de guias, para um profissional que visa o levantamento de dados através das 
demonstrações contábeis, alimentando-se com o auxílio e colaboração das organizações. 

Nesse viés, os dados depois de lançados e devidamente ajustados são uma excelente 
ferramenta para a tomada de decisões, mantendo o equilíbrio financeiro das empresas.  

A profissão contábil é o que mais colabora com o crescimento econômico e social do 
país, pois é o responsável pela devida apuração de impostos e, mais do que isso, a 
contabilidade passou de simples obrigação legal para uma ferramenta de gestão, transparência 
e de controle. 

 A importância do contador já começa na abertura da empresa, uma vez que este 
profissional é quem deve orientar sobre o planejamento tributário, sobre emissão de notas, 
recolhimentos de impostos e quanto à orientação da documentação, pois esta servirá para 
alimentar sua contabilidade e, com isso, obterá relatórios contábeis confiáveis para futura 
tomada de decisões, conforme informações no site Guia Empreendedor1. 

Nas organizações, mais do que a experiência e visão holística dos gestores, para se 
tornar um negócio competitivo e de destaque no mercado, é necessário um processo de 
gestão, uma análise dos pontos fortes e fracos, por meio da margem de lucros, rentabilidade e 
análise dos índices.  

Expõe Barreiros em uma de suas publicações no site “Pensando Grande” onde destaca 
a importância do contador junto ao empresário: 

Hoje, para ser competitivo e ter um diferencial,  o empreendedor  tem que ter um 
rápido e eficiente modelo de gestão de negócios com acompanhamento de 
indicadores, conhecimento em tempo real das margens de contribuição 
e rentabilidade por negócios, produtos, clientes, giro de estoques, produtividade, 
entre outras … isso só é possível, com um sistema de gestão integrado, seja ele 
informatizado ou não  e esta integração, só acontece com a inclusão do contador no 
processo e nas rotinas da empresa. (Barreiros, 2013) 

Nesse viés, observa-se que é de suma importância a orientação ao administrador 
quanto à alimentação correta dos relatórios contábeis, pois estes são de grande valia no 
processo da tomada de decisões, buscando avaliar a situação patrimonial, econômica e 
financeira da empresa, tornando-se a empresa muito mais competitiva, lucrativa e 
principalmente, contínua no mercado. 

Sendo assim, o trabalho buscou verificar como está a conscientização quanto à 
necessidade da comunicação entre profissionais da área contábil com empresários e 
administradores, no meio gerencial da empresa- através das demonstrações contábeis, sua 
análise e seus indicadores financeiros em determinados períodos. 

Considerando as particularidades da Contabilidade, Beuren e Raupp (2004) destacam 
três categorias de tipologias de pesquisa aplicáveis a esta área: pesquisa quanto aos objetivos, 
quanto aos procedimentos e quanto à abordagem do problema. 

De acordo com os autores, o estudo pode ser enquadrado, quanto aos objetivos 
estabelecidos no trabalho, como pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. Em relação 
aos procedimentos, referem-se à forma pela qual o estudo é conduzido, enquadrando-se nesta 
tipologia o estudo de caso, a pesquisa levantamento (ou survey), bibliográfica, documental, 

                                                             
1Citação tirada do texto “A importância do contador para sua empresa”, encontrada no site – Guia Empreendedor 
(recuperado em 18 de novembro de 2014, do endereço eletrônico: http://www.guiaempreendedor.com/a-
importancia-do-contador-para-a-pme/), autor desconhecido. 



participante e experimental. Referente à abordagem do problema, a pesquisa pode ser 
enquadrada como qualitativa ou quantitativa. 

O presente estudo, considerando o disposto por Beuren e Raupp (2004), pode ser 
enquadrado como um trabalho descritivo, o qual foi realizado através de pesquisa 
levantamento, de abordagem qualitativa. 

A pesquisa descritiva tem, dentre seus principais objetivos, a descrição de 
características de determinada população, fenômeno ou relações entre variáveis, no qual 
descrever significa identificar, relatar, comparar (BEUREN E RAUPP, 2004). Neste contexto, 
o mencionado vem ao encontro do estudo realizado, que buscou identificar e comparar, 
através de um questionário disponibilizado eletronicamente aos contadores buscou o nível de 
interesse dos empresários em apanhar esse tipo de informação antes da tomada de decisões na 
empresa. 

De acordo com Beuren e Raupp (2004), a pesquisa qualitativa é comumente utilizada 
em estudos de levantamento ou survey, no qual se visa entender o comportamento de 
determinada população por meio de uma amostra. Neste contexto, o presente estudo fez uso 
de pesquisa de levantamento, normalmente utilizado em estudos descritivos e que consiste na 
coleta de informações de pessoas, cujo comportamento se deseja conhecer (GIL, 1999). 

2. O Profissional Contábil 

2.1 Quem é o contador 

O profissional contábil tem por sua principal função fazer os devidos lançamentos 
contábeis, parametrização a produção dos relatórios contábeis, os quais são fundamentais para 
a tomada de decisões.  

Entretanto o contador, por vezes, passa despercebido, pois, a maioria das pessoas 
veem estes serviços como uma mera obrigação fiscal. 

Contudo, mais do que um impressor de livros e guias, o contador é o expert, o 
conhecedor de toda a matéria gerencial, tornando-se ferramenta fundamental para o auxílio 
dos empresários e administradores nas tomadas de decisões. 

Assim sendo, o profissional contábil por possuir um vasto e imenso conhecimento das 
áreas financeiras, gerenciais e administrativas abre um “leque” de opções para os 
profissionais, podendo servir de diversas formas em suas tomadas de decisões. 

Atualmente, o contador poderá exercer suas atividades como: contador terceirizado – 
onde empresas de pequeno, médio e grande porte podem contrata-lo para os serviços 
contábeis; ainda pode ser contratado por uma única empesa para o apoio fiscal, gerencial e 
financeiro, ou ainda de custos, poderá exercer a função de Controller; pode atuar como 
auditor, tanto interno como externo. 

Ademais, no judiciário poderá ser analista; perito Contador, podendo ser solicitado por 
um juiz, ou ainda ser contrato por uma das partes como perito contador ou assistente;  

Na sociedade como um todo, encontra-se profissionais contábeis prestando serviços de 
consultoria, orientando quanto ao melhor procedimento a ser tomado conforme o ramo de 
cada empresa; pode exercer um cargo público como professor ou pesquisador da área, em 
resumo, o contador, tem a total capacidade para assumir qualquer área de uma entidade em 
seus variados setores admistrativos (Marion 2009, p. 29 - 31). 

2.2 Responsabilidade do Contador 

O contador dos últimos tempos esta diretamente ligado ao desenvolvimento 
socioeconômico.  

Assim, atualmente, com evolução da economia global e crescimento econômico, não 
seria diferente a exigência do contador em acompanhar estas mudanças, uma vez que este 
acompanha a empresa diariamente e, é capaz de participar das negociações empresariais, 



apontando os dados para o seu crescimento, tornando-as mais competitivas e mais chamativas 
no mercado, possibilitando sua melhor participação na concorrência global. 

Quanto a responsabilidade do profissional contábil, verifica-se legalmente o Código 
Civil, em seus artigos 1.177 e 1.178 da Seção III “Do Contabilista e dos Auxiliares” delimita 
a responsabilidade civil do contador: 

Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer 
dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver 
procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. Parágrafo 
único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, 
perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com 
o preponente, pelos atos dolosos. 

Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, 
praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que 
não autorizados por escrito. Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora 
do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes 
conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia 
autêntica do seu teor. (Lei 10.406/2002 - Código Civil). 

Ainda no Código Civil, no artigo 1.179 responsabiliza o contador a escrituração 
contábil e fiscal anual, ficando o empresário responsável pelas informações prestadas e 
documentação entregue e o contador a disponibilizar ao empresário e a sua sociedade, os 
relatórios contábeis, devidamente contabilizados de acordo com as informações repassadas 
pelo empresário:  

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um 
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de 
seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar 
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. (Lei 10.406/2002 - 
Código Civil). 

 3. Decisões Financeiras e os Objetivos da Empresa 

No Brasil, nos últimos anos, com a alta taxa dos juros, observa-se o crescimento da 
inadimplência, bem como a recessão econômica e, consequentemente, a queda da confiança, 
gerando, por sua vez, o aumento no o número de empresas com pedido de falência.  

Só em setembro/2014, foram 181 pedidos, representando crescimento de 21,5% em 
relação ao mês anterior conforme dados do Serasa Experian2. 

Com toda essa turbulência, as empresas devem estar preparadas para a tomada de 
decisões, sempre verificando a melhor forma de evitar desastres econômicos dentro das 
organizações, para, com isso, está se mantenha no mercado. 

Nesse raciocínio, é necessário à análise da situação da empresa em relação ao mercado 
e a economia, sendo essencial verificar os índices apresentados por meio das demonstrações 
contábeis- os quais possibilitam obter decisões concretas e definir objetivos atingíveis.  

Assim sendo, a contabilidade como um todo corrobora para as decisões financeiras da 
administração da empresa, bem como os seus objetivos, pois caracteriza-se por registrar todas 
as transações e movimentações do negócio empresarial, formando um grande instrumento de 
banco de dados, quando efetuada por um profissional habilitado e empenhado.  

Os dados, ou seja, tecnicamente as demonstrações contábeis, levantadas pelo 
profissional contábil, são informações de grande relevância, não basta possuí-los, é necessário 

                                                             
2A Serasa Experian dinamiza a expansão dos negócios com segurança e rentabilidade, apontando os melhores 
caminhos para a tomada de decisão em crédito, marketing e certificação digital a empresas de todos os portes e 
setores. Dados retirados de uma de suas publicações do dia 06 de outubro de 2014, disponível no endereço 
eletrônico: http://noticias.serasaexperian.com.br/pedidos-de-falencias-crescem-em-setembro-revela-serasa-
experian/ 



que eles sejam tratados de forma estruturada para que gerem informações úteis e representem 
um instrumento gerencial no processo decisório empresarial3. 

Atualmente, não é de uso restrito das empresas as demonstrações contábeis, mas, 
evidente no cenário de crise que a utilização desses dados é de uso de todos aqueles que 
diretamente ou indiretamente se envolvem na empresa e sua economia. 

Esse também é o posicionamento de MARION: 

Evidentemente, os gerentes (administradores) não são os únicos que se utilizam da 
Contabilidade. Os investidores (sócios ou acionistas), ou seja, aqueles que aplicam 
dinheiro na empresa estão interessados basicamente em obter lucro, por isso se 
utilizam dos relatórios contábeis, analisando se a empresa é rentável; os 
fornecedores de mercadoria a prazo querem saber se a empresa tem condições de 
pagar suas dividas; os bancos, por sua vez, emprestam dinheiro desde que a empresa 
tenha condições de pagamento; o governo quer saber quanto de impostos foi gerados 
para os cofres públicos; outros interessados desejam conhecer melhor a situação da 
empresa: os empregados, os sindicatos, os concorrentes, etc. MARION,2009 a, 
p.29): 

 Através da análise das demonstrações contábeis, é possível saber a situação que a 
empresa se encontra. Sabe-se o momento em que se deve aplicar recursos, ou se fazer sua 
captação.  

Marion (20009, p. 22) cita que “os índices são relações que se estabelecem entre duas 
grandezas facilitam sensivelmente o trabalho do analista, uma vez que a apreciação de certas 
relações ou percentuais é mais significativa (relevante) que a observação de montantes, por si 
só”, fazendo assim com que haja um melhor entendimento e a tomada de decisões tenha base 
mais solida. 

4. Demonstrações contábeis 

As demonstrações contábeis são o ponto inicial para análise econômica e financeira da 
empresa, a partir disso, é possível desenvolver os relatórios, os quais encontram todos os 
registros de dados colhidos pela contabilidade em certo período.  

A demonstração tem a função de esclarecer e verificar a situação contábil da empresa, 
portanto, não se pode esquecer que as demonstrações contábeis são parte integrante das 
informações financeiras de uma empresa. 

Nesse sentido, quando se usa das demonstrações contábeis para verificar a situação 
financeira da empresa, possibilita os administradores a tomar decisões em diversas áreas, ao 
exemplo: vendas, compras, política financeira, admissões, demissões, bem como ganhos e 
gastos excessivos da empresa. 

Com isso, quanto as demonstrações contábeis, se pode verificar que estas incluem: o 
balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício; demonstração dos lucros ou 
prejuízos acumulados; demonstração do fluxo de caixa; demonstração do valor adicionado, 
dentre outros 

Atualmente, encontramos mais especificamente quanto as demonstrações contábeis 
nas Normas Brasileiras de Contabilidade em seu item 94, o qual traz como sua finalidade: 

                                                             
3GOMES, Márlio Lúcio Ribeiro; CRUZ, Evânio de Carvalho. A contabilidade como ferramenta de gestão 
empresarial. Diponivel em: 
http://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/a_contabilidade_como_ferramenta_de_gestao_empresarial_2
5-06-13_1.pdf. Acesso em 29/05/2015. 
4A NBC TG 26 foi alterada e consolidada em 11.12.13 como NBC TG 26 (R1). A versão atual está disponível 
em “Normas Completas” no seguinte link: 
http://www.portalcfc.org.br/coordenadorias/camara_tecnica/normas_brasileiras_de_contabilidade/ 
 



As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição 
patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das 
demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição 
patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja 
útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões 
econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os 
resultados da atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades 
na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Para satisfazer a esse 
objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade acerca 
do seguinte: ativos; passivos; patrimônio líquido; receitas e despesas, incluindo 
ganhos e perdas; alterações no capital próprio mediante integralizações dos 
proprietários e distribuições a eles; e fluxos de caixa. 

  Observa-se, que essas informações, juntamente com outras informações constantes das 
notas explicativas, ajudam os usuários das demonstrações contábeis na previsão dos futuros 
fluxos de caixa da entidade e, em particular, a época e o grau de certeza de sua geração. (NBC 
TG 26).  

 Contudo, muito mais do que obrigação fiscal, as demonstrações contábeis auxiliam no 
controle econômico-financeiro das empresas, oferecendo dados eficientes para a tomada de 
decisões. 

4.1 Espécies de demonstrações contábeis 

Primeiramente, se deve falar da principal espécie de demonstração contábil, isto é, 
balanço patrimonial, pois é nele que se encontrara grande parte da situação econômica e 
financeira da empresa.  

No balanço patrimonial, podemos, portanto, encontrar o ativo (bens e direitos), 
passivo (obrigações) e o patrimônio líquido, o qual possibilita verificar a posição patrimonial 
e financeira em um período. 

Sendo que no ativo irá encontrar os recursos, sendo eles: caixa, bancos, aplicações, o 
estoque, clientes a receber, os investimentos, imobilizado e diferido. 

 Quanto ao passivo, são as obrigações adquiridas pelas aplicações do ativo, sendo 
então, obrigações trabalhistas, tributarias, com fornecedores e empréstimos a curto e longo 
prazo. 

No Patrimônio Liquido encontra-se os recursos próprios que a empresa possui, como 
seu capital, suas reservas e lucros ou prejuízos acumulados. 

A seguir, há a demonstração do resultado do exercício que é o relatório onde possui a 
informação de toda a receita, despesa e o custo da empresa, em um determinado período, 
sendo que a diferença destes dispõe dos valores de lucros ou prejuízos do período. 

Conceitua Matarazzo: 

A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração dos aumentos e 
reduções causadas no patrimônio liquido pelas operações  da empresa. As receitas 
representam normalmente aumento ativo, a através de ingresso de novos elementos, 
como duplicatas a receber ou dinheiro proveniente das transações. Aumento ativo, 
aumento o patromonio liquido. As despesas representam redução do patrimônio 
liquido, através de um entre dos caminhos possíveis: redução do ativo ou aumento 
do passivo exigível. (MATARAZZO, 1998, p. 47) 

Ademais, encontra-se a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA) e a 
demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL). 

A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados que evidencia a movimentação 
que obteve o lucro no período, o que entrou e/ou saiu, o que foi para reservas, o que foi 
distribuído, o que é lucro. Isto é, a movimentação ocorrida. 

A DLPAc “é obrigatória para as empresas, todavia, poderá ser substituída pela 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), obrigatórias para as 



companhias abertas”, sendo que a apresentação da DMPL desobriga a publicação da DLPAc, 
uma vez que está contida nesta. (MARION, 2009 b, p. 421) 

Para resumir: 

Ao contrário do DLPA (Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados) que 
fornece a movimentação, basicamente, de uma única conta do Patrimônio líquido 
(Lucros Acumulados), a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL) evidencia a movimentação de diversas (todas as) contas do PL ocorrida 
durante o exercício. Assim, todo acréscimo e toda diminuição do Patrimônio 
Líquido são evidenciados por essa demonstração, bem como a formação e utilização 
das reservas (inclusive aquelas originadas por lucro). (Iudícibus e Marion, 2008, p. 
82) 

Portanto, se entende que a DMPL é aquela destinada a evidenciar as mudanças, em 
natureza e valor, ocorridas no patrimônio líquido da entidade, num determinado período de 
tempo, por sua vez, a DLPAc apresenta as destinações específicas que ocorreram com o lucro 
ou prejuízo do exercício.  

A demonstração do fluxo de caixa é o demonstrativo que possui informações de toda a 
movimentação do caixa da empresa. Neste deve constar todas as vezes que o dinheiro entrou 
ou saiu. 

Observa-se que este é um dos principais relatórios gerenciais, pois acompanha todo o 
movimento de aumento ou diminuição, demonstrando a disponibilidade da empresa. 

 O Objetivo primário da demonstração do fluxo de caixa (DFC) é prover informações 
relevantes sobre pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de uma empresa, ocorridos em um 
determinado período. (Iudicibus; Martins e Gelbcke, 2006. p. 398) 

Por fim, a demonstração do valor adicionado evidencia quanto de riqueza uma 
empresa produziu, ou seja, quanto ela adicionou de valor a seus fatores de produção, e de que 
forma essa riqueza foi distribuída. (MARION 2009, p. 57) 

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é obrigatória às companhias abertas 
desde a Lei 11.638/07. Esta lei obriga a empresa que “deverá evidenciar o valor da riqueza 
gerada e a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração desta riqueza, 
tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da 
riqueza não distribuída” (MARION, 2009 b, p. 506). 

5.  Análise das Demonstrações Contábeis 

A análise das demonstrações financeiras, também chamada de Análise de Balanços, é 
um dos instrumentos mais importantes no processo de gestão empresarial, como também, para 
o conhecimento de outras empresas, concorrentes ou fornecedores, mas, sem dúvida, o mais 
relevante uso desse instrumento é a sua utilização internamente pela empresa (PADOVEZE, 
2010, p. 197). 

Evidencia que a análise das demonstrações contábeis é a melhor ferramenta em termos 
gerenciais, pois depois do levantamento de dados, balanços e demais demonstrações 
devidamente ajustadas, é feita a análise dos elementos financeiros contábeis. 

 É por meio dos índices financeiros que as decisões são tomadas de forma mais 
concreta, com mais certeza, pois da uma visão ampla da situação econômica e financeira da 
empresa.  

Leciona Padoveze (2007, p. 189) “Analise de balanço constitui-se num processo de 
meditação sobre os demonstrativos contábeis, objetivando uma avaliação da situação da 
empresa, em seus aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e financeiros”, desta 
forma, o administrador, principalmente o de pequenas empresas com a ajuda de seu contador, 
poderá analisar de uma forma abrangente a situação da empresa, podendo assim, tomar 
decisões mais concretas, com menos riscos. 



Estes demonstrativos podem e devem ser solicitados, assim como uma orientação ou 
consultoria, ao profissional responsável pelo registro contábil da empresa. 

São as análises de balanços: Vertical, horizontal e indicadores econômicos - 
financeiros. 

A) Analise Vertical: É a analise de quanto cada elemento patrimonial e de 
resultado participa dentro de um total.  

B) Analise Horizontal: É o comparativo de um ano para o outro, ou ainda de um 
mês para o outro da evolução ou redução das contas patrimoniais e de resultado. 

C) Indicadores Economicos-Financeiros: Estes índices geralmente é o que 
satisfazem os administradores, pois é através deles que é possível identificar e acompanhar 
como estão as atividades das empresas, sua rentabilidade e como esta a situação de seu 
patrimônio. 

6. Espécies de indicadores para análise de balanços 

6.1 Indicadores de Capacidade de Pagamentos 

Este índice demonstra se a empresa será capaz de cumprir com suas obrigações, se 
possui recursos suficientes, e ainda como mostra como se apresenta o nível de endividamento. 

Para que seja feita a análise dos indicadores de capacidade de pagamento, é necessário 
o calculo dos índices de liquidez corrente, seca, imediata, geral e endividamento. 

6.2 Indicadores de Atividade 

Neste é evidenciado a dinâmica operacional, onde trazem os índices de cálculo de 
prazo médio de recebimentos, prazo médio de pagamento, giro do estoque e giro do ativo, 
permitindo assim que se perceba como esta o giro com base no operacional da empresa, se o 
prazo de entrada de dinheiro esta sendo o suficiente ao de saída. 

6.3 Indicadores de Rentabilidade 

Os indicadores são os que fazem os administradores tomarem as decisões corretas para 
que a empresa torne-se mais competitiva, pois é através dos indicadores de rentabilidade que 
se é possível verificar a lucratividade e rentabilidade. 

Em uma comparação Padoveze, define indicadores de lucratividade e rentabilidade: 

Os indicadores de lucratividade sobre as vedas devem ser analisados em relação aos 
padrões internos preestabelecidos e aos períodos passados e futuros. Isoladamente 
não propiciam conclusões definitivas. Já os indicadores de rentabilidade tendem a 
propiciar analises e conclusões de caráter mais generalizados e de comparabilidade 
com terceiros. (Padoveze, 2007 - p. 218). 

São calculados os indicadores de rentabilidade através dos seguintes índices: margem 
sobre vendas, rentabilidade do ativo total, rentabilidade do patrimônio liquido, analise da 
rentabilidade, lucro por ação e relação preço/lucro.  

6.4 Análise de dados de pesquisa: “Informações contábeis: Uma pesquisa sobre a sua 
relevância no processo de gerenciamento das organizações empresarias” 

A pesquisa foi elaborada com profissionais contábeis de idade entre 25 (vinte e cinco) 
e 60 (sessenta) anos, sendo que todos eram graduados em ciências contábeis, alguns 
especialistas e outros mestres.  

De todos os 22 profissionais que responderam, 68% são do sexo feminino e 32% são 
do sexo masculino, conforme demonstrado no gráfico 1. 

Gráfico 1 - Total das respostas 



 
                                              Fonte: Dados da pesquisa 

 
Entre os profissionais estes declaram exercer suas funções como: auditores, celetistas, 

proprietários de escritórios e peritos. 
Foram abordados temas em relação: a educação continuada do profissional, quanto a 

importância dos relatórios contábeis, quanto a realidade vivida pelos escritórios e sobre a 
relação do profissional com os gestores e empresários. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), como regulamentador dos regimes e 
normas para o profissional contábil, traz em sua resolução n° 1377/11, pela redação da NBC 
PA (Norma Brasileira de Contabilidade do Auditor Independente) 12, que trata da educação 
continuada, voltada aos auditores independentes, mas onde esta cabe aos demais profissionais 
da contabilidade em geral, tem por objetivo, em seu item 2:  

“Educação Profissional Continuada é a atividade formal e reconhecida pelo CFC, 
que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos técnicos e profissionais, 
indispensáveis à qualidade e ao pleno atendimento às normas que regem o exercício 
da atividade de auditoria de demonstrações contábeis”.  

A resolução exige o alto nível de conhecimento de um auditor com registro no CRC 
(Conselho Regional de Contabilidade) inscritos no CNAI (Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes), sendo que este conceito pode se estender a todos os profissionais contadores, 
pois no exercício de suas profissões é indispensável domínio no conhecimento para, com isso, 
prestar consultorias e apontamentos nas tomadas de decisões gerenciais junto aos 
administradores, empresários, gerentes e interessados.  

Portanto, foi questionado aos profissionais se a estes, com as constantes alterações nas 
legislações, declarações e obrigações acessórias, é necessário a busca pela educação 
continuada, onde foi unânime a preocupação, pois todos concordam o profissional deve estar 
sempre atualizado. 

Ainda na NBC PA 12, o CFC cita o que considera válido como educação continuada, 
em seu item 33, como segue abaixo: 

33.Aquisição de conhecimentos nas modalidades presenciais, à distância e mistas 
por meio de: (a)cursos  credenciados; (b)eventos credenciados: seminários, 
conferências, painéis, simpósios, palestras, congressos, convenções, fóruns, debates, 
reuniões técnicas, encontros e outros eventos de mesma natureza, nacionais e 
internacionais; (c)cursos de pós-graduação credenciados (disciplinas concluídas no 
ano, relacionadas com o PEPC): (i)stricto sensu; (ii)lato sensu; e (d) cursos de 
extensão que tenham relação com o PEPC5. 

                                                             
5Programa de Educação Profissional Continuada. 



As informações contidas nas demonstrações contábeis são de suma importância, 
portanto, sua utilização nas tomadas de decisões gerenciais de uma empresa, seja ela pequena, 
média ou de grande porte é grande importância para a empresa e seu crescimento. 

 Infelizmente, nos dias de hoje são pouco os empresários que solicitam aos seus 
contadores a análise das demonstrações contábeis, ao exemplo de: relatórios contábeis, o 
balancete e o demonstrativo do resultado do exercício (DRE), todos essenciais para 
acompanhar a saúde da empresa e, por vezes, por não haver orientação por parte dos 
profissionais quanto a importância deste acompanhamento. 

Entretanto, muitas são às vezes, que o empresário não possui hábito de organização 
em suas empresas, atrasando a entrega dos documentos e, com isso, não possibilitando tempo 
hábil ao profissional contábil em fazer os relatórios contábeis indispensável antes da tomada 
de decisões. 

Comprovado este vício prejudicial de não entrega em tempo oportuno os documentos 
solicitados através do estudo de campo com 150 empresas pesquisadas.  

Dos profissionais entrevistados 36% (trinta e seis por cento) declaram que não 
conseguem entregar seus relatórios contábeis mensalmente de acordo com o gráfico 2. Ainda 
assim por unanimidade, concordam com a grande importância da utilização dos relatórios 
contábeis para tomada de decisões gerenciais. 

Gráfico 2 – Entrega Mensal 

 
                       Fonte: Dados da pesquisa 

 
Com a grande tecnologia que se tem acesso nos tempos de hoje, com software de 

última geração, ainda assim se não houver sua devida alimentação e parametrização os 
relatórios contábeis não sairão com sua devida precisão.  

Logo, é extremamente necessária, a orientação dos clientes quanto a documentação a 
ser disponibilizada e aos profissionais sempre estarem atentos as novas mudanças fiscais, para 
que não haja erro na hora da parametrização e, em consequência, relatórios exatos.  

É um conjunto de ações que ao final irá proporcionar ao tomador de decisões a medida 
melhor a ser tomada.  

Aos profissionais 82% afirmam estar com seus sistemas bem alimentados e 
corretamente parametrizados de acordo o que revela o gráfico 3. 

Gráfico 3 – Alimentação dos sistemas de custos 



 
                       Fonte: Dados da pesquisa 

 
Quanto as demonstrações contábeis há diversas formas de auxiliarem os gestores a 

melhora ou mudanças, é possível verificar onde estão seus pontos “fortes” e “fracos”, pois 
através das análises das demonstrações muito se pode estudar a situação que a empresa de 
encontra, através dos índices financeiros.  

Com a pesquisa, pode-se analisar que os profissionais contadores são cientes de que os 
relatórios contábeis são de grande importância aos empresários e/ou administradores, ainda 
todos afirmam que orientam e incentivam os seus clientes a utilização destes relatórios em 
suas decisões. 

Por fim, com a pesquisa pode-se perceber que o contador se vê como parte importante 
junto aos gestores nas tomadas de decisões, pois tendo o contador o conhecimento técnico dos 
índices e informações contábeis e o gestor conhecimento em negociações, técnicas de 
alavancagem, entre outros, se pode obter sem dúvidas o sucesso do negócio, como afirma um 
dos questionados: “Não se pode tomar decisão sem que estejam embasadas em números 
constantes nas demonstrações contábeis”,  

Percebe-se, que o contador indispensável para o bom andamento empresarial. 
Com tudo, muitas vezes sobra informações ao gestor, possuindo conhecimento que as 

demonstrações contábeis podem de diversas formas auxilia-lo em seu crescimento, muitos 
não fazem o uso destes relatórios e índices, pois se tratam de empresa de pequeno e médio 
porte, mas que movimentam o mercado, tanto como empregadores, bem como na economia, 

Verifica-se, que os relatórios são ferramentas de crescimento e melhora em suas 
estratégias, assim como afirma um dos respondentes do questionário:  

“Quando oferecido e aceito pelos administradores esta consultoria, o profissional 
contábil, fica muito realizado, pois a partir disso, conseguirá mostrar o seu real 
trabalho, que hoje na maioria os clientes só se importam em pagar menos impostos, 
e acabam esquecendo de realizar uma boa administração para se pagar impostos de 
forma correta e não menos, sendo que ha várias ferramentas e artifícios contábeis 
para realizar tais operações de modo correto e econômico.”   

Notadamente, observa-se que para uma melhor gestão, bem como a tomada de uma 
decisão empresarial deve haver um respeito às demonstrações contábeis e financeiras do 
contador, ao passo que profissional contábil é o conhecedor técnico e responsável por toda 
análise fiscal, tributário e organizacional da empresa mês a mês.  



7. Considerações Finais 

Com o grande crescimento de inadimplência, a concorrência que cada vez mais alta, 
muitas vezes a falência vem a tona, portanto, é necessário a busca de novas formas de ajustes 
na empresa, observar onde se pode fazer cortes, aumentar as receitas, buscar melhores lucros. 

 Por isso, são necessárias a utilização dos relatórios contábeis, por trazer uma visão 
geral do que se passa na empresa e, consequentemente, na hora da tomada de decisões 
verificar a forma de agir, com base em dados e índices do profissional contábil. 

Neste contexto, o contador se torna peça chave aos gestores, pois este é o profissional 
que possui o conhecimento técnico - podendo auxiliar os gestores na interpretação dos dados 
estatísticos e os relatórios contábeis, podendo assim contribuir para o bom andamento e 
crescimento das organizações empresariais. 

Trouxe com a pesquisa, que por mais que os profissionais estejam bem preparados 
com programas de educação continuada, fazendo cada vez melhores demonstrações contábeis 
e financeiras a relação com os gestores de pequenas e medias empresas em sua maioria, está 
longe do ideal para empresa. 

Muitos são os fatores que contribuem para não atuação em conjunta dos gestores e os 
profissionais contábeis, ao exemplo, a correria dia a dia do profissional, bem como o 
desinteresse dos gestores em utilizar um estudo contábil, tomando por base suas próprias 
decisões.  

Pode-se atribuir ainda, o custo de uma consultoria ou assessoria contábil, sem a 
percepção que não se trata de custo, mas sim de investimento. 

Então é notável a carência do incentivo dos profissionais contábeis aos gestores, 
deixando os relatórios contábeis, que proporcionam dados de extrema relevância para a 
alavancagem empresarial, como um mero relatório para cumprir obrigações exigidas pelo 
governo. 

Percebe-se, portanto, que deve haver uma atuação conjunta dos profissionais contábeis 
e os gestores empresariais em suas tomadas de decisões, sempre com base nas demonstrações 
contábeis, pois estes são realizados por profissionais dedicados e conhecedores da realidade 
da empresa. 
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