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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo destacar algumas das ferramentas existentes no 

mercado, que podem ser usadas em escritórios de contabilidade com estratégias 

inovadoras e que agregam valor no desenvolvimento diário na organização. Por meio de 

uma pesquisa qualitativa em meios bibliográficos, buscamos o conceito de 

empreendedorismo e sua gama de opções que o incorpora, suas ferramentas que podem 

ser exploradas na organização em busca por melhorias constantes, se aplicadas por 

meio de novas tecnologias, na imagem que deseja ser conhecido no público em geral. O 

estudo busca identificar a importância do empreendedorismo como método de inovação 

e crescimento no desenvolvimento das estratégias de negócio, explorar os recursos que 

se tem hoje a fim de melhorar a qualidade do serviço prestado. 
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1 INTRODUÇÃO  

Diante a necessidade de se manter no mercado, em meio a um mercado globalizado e 

exigente, o presente trabalho tem o objetivo de abordar o empreendedorismo como 

ferramenta de gestão nos escritórios de contabilidade. Com o avanço das informações 

no mercado, os profissionais em diversas áreas desenvolvem uma visão ampla sobre as 

tendências, com o surgimento de novos concorrentes, novos produtos, serviços, o 

empreendedor está em busca de medidas que os permitem acompanhar. As ferramentas 

existentes na contabilidade, com suas informações detalhadas e amplas, permitem que 

os gestores nas organizações tenham acesso as informações claras e fidedignas, para 

melhoria no processo de tomada de decisão apresentando uma linguagem clara dos 

negócios. 

O mundo dos negócios está cada vez mais competitivo e sofre constantes alterações, 

para acompanhá-las e manter-se no mercado é preciso atenção as novidades e ao 

mercado, as tendências e novidades. Com isso as empresas estão cada vez mais 

conscientes que seus maiores concorrentes não são mais as velhas empresas e sim 

aqueles pequenos comércios que a cada dia cresce, que por trás está um empreendedor, 

aquele que está atento as novidades, mesmo que com medo corre riscos, para que seu 

negócio de certo. 

A empresa que usa e tem ciência do empreendedorismo como estratégia de negócio 

explora as oportunidades e as necessidades dos clientes de uma forma criativa e 

inovadora, está sempre um passo à frente de seus concorrentes. Além de buscar atender 

as necessidades de seus clientes, fornecendo um serviço de qualidade e com 

transparência, não só no momento da venda assim como depois, deixando-o seguro de 

que pode a qualquer momento contar com aquela empresa, e que será novamente bem 

atendido. 

O conjunto de atividades desenvolvidas representa um controle gerencial que faz com 

que seu crescimento se torne uma missão para todos envolvidos na empresa, onde todos 

possuem acesso a mesma informação, por meio de tecnologias e treinamentos a gestão 

consegue alcançar e administrar a demanda interna e externa da empresa. É preciso 
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planejamento, criatividade, inovação com coragem sem medo de arriscar, com visão de 

futuro.   

Analisar a relevância do empreendedorismo como forma de inovação e crescimento, faz 

com que haja vantagens, em que o perfil do empreendedor possa agregar para sua 

empresa no meio empresarial. E como ele irá se destacar ao meio de tantos outros 

concorrentes.  

Com base nessas informações foi levantado a seguinte questão: o empreendedorismo 

como estratégia de negócio é importante no desenvolvimento e crescimento de uma 

organização? Em busca de respostas objetivas foi feito uma pesquisa bibliográfica em 

livros e artigos relacionados ao tema. 

 

Planejar um negócio e torná-lo sustentável é um dos maiores desafios dos empresários, 

em um mercado extremamente competitivo, o mundo dos negócios exige que 

empreendedores tenham cada vez mais conhecimentos sobre sua empresa e busquem 

sempre entender as necessidades de seus clientes, atender com eficácia, aprimorar seus 

produtos e serviços e expandir sua atuação no mercado. 

 

2 EMPREENDEDORISMO 

2.1 CONCEITO 

A definição de Dornelas (2012), o empreendedorismo tem sido definido como um modo 

diferente de alocar recursos e otimização de processos organizacionais, sempre de forma 

criativa, visando sempre a diminuição de custos e melhoria de resultado. 

De acordo com Menezes (2003), o empreendedor é o sujeito que promove o 

empreendimento a partir de um comportamento criativo e inovador, que consegue 

transformar o contexto, estimular e criar relacionamentos pessoais, gerando resultados 

fazendo o que gosta com dedicação e entusiasmo otimismo e necessidade de realização. 
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DORNELA (2012) Ressalta “Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. A 

perfeita implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso” 

 

O empreendedor precisa ter visão e percepção para identificar as oportunidades, é 

preciso focar nas pessoas e não apenas na empresa, resultando em bons resultados ou 

em fracasso. “Um estereotipo comum do empreendedor enfatiza características como 

uma enorme necessidade de realização, uma disposição para assumir riscos moderados 

e uma forte autoconfiança” (LONGENECKER, 2004).  

 

Para Leite (2012), empreendedorismo é a criação de valor por pessoas e organizações 

trabalhando juntas para implementar uma ideia por meio da aplicação da criatividade, 

capacidade de transformar e o desejo de tomar aquilo que comumente se chamaria de 

risco. 

 

Segundo Dolabela (2008), o empreendedorismo não é um tema novo ou modismo: existe 

desde a primeira ação humana inovadora, com o objetivo de melhorar as relações do 

homem com os outros e com a natureza 

 

2.2 PRINCIPAIS ASPECTOS – EVOLUÇÃO DA IDEIA DO EMPREENDEDOR  

Segundo Schumpeter (1982) pensador , resumi o empreederorismo como inovação, na 

qual ele enaltece a importância para o desevolvimento e properidade. De forma inovadora 

define o empreendedorismo.  

 

O autor Hisrich (2014) As oportunidades empreendedoras “são situações nas quais 

novos bens, serviços, matérias-primas e métodos organizacionais podem ser 

introduzidos e vendidos por maior valor do custo de produção” 

 

HISRICH (2014) Cita como exemplo uma oportunidade empreendedora nasce ao 

introduzir um novo produto no mercado usando um produto tecnológico existente em 
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outro local. No entanto, esse ritmo de mudança acelerada não deveria induzir empresas 

a mudar apenas por mudar, e sim tentar ficar mais atento com a modernidade. 

 

Com o passar do tempo, o acesso à tecnologia foi se tornando mais prático e acessível, 

neutralizando a vantagem de tempo das empresas. Mas ela não só continuou tendo papel 

importante, como elemento de transformação das organizações, como trouxe uma nova 

forma de análise onde o crescimento da internet, por sua vez, proporcionou o crescimento 

de empresas, com ou sem base tecnológica, focadas em serviços (HASHIMOTO,2006). 

 

É importante notar que competitividade se manifesta em uma escala evolutiva. Cada 

setor da economia está em pontos diferentes, nem todos estão entrando na onda da 

renovação, alguns ainda competem entre si na dimensão qualidade, e outros em custos 

(HASHIMOTO, 2006). 

 

2.2  CLIENTES ATENDIMENTO E TRANSPARÊNCIA 

Buchsbaum (2016) diz que, ah alguns valores dentro das empresas que não estão 

explícitos em uma declaração oficial dos valores da companhia, mas que são 

importantes, tais como a ética, a justiça, a verdade, a liberdade de expressão e a 

meritocracia. “A ética representa o conjunto de valores e princípios que são usados para 

discernir o certo do errado e é um componente relevante para direcionar as ações, 

atitudes ou comportamentos de uma pessoa, grupo ou empresa” (BUCHSBAUM, 2016 

P.103). 

 

Para atender um cliente é preciso compreender que a empresa precisa conhecê-lo para 

oferecer um bom atendimento, saber quem são, e quais suas necessidades. Não é tarefa 

de apenas um indivíduo, e sim de todos da empresa. Um bom atendimento é primordial 

nas organizações. A impressão que cada empresa tem que expressar para seu público 

é a satisfação de um atendimento seguro e transparente, um bom atendimento de 

qualidade e profissionalismo (RAMOS, 2018). 
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O desejo interfere em um bom atendimento, a motivação humana é que leva a escolha 

de uma boa ou ruim assistência seja qual for seu cliente. A segunda necessidade é a 

segurança, o sentido do bem-estar conquistado. No atendimento a preocupação é atual 

e futura, pois a garantia de bons negócios dependerá de seu posicionamento (RAMOS, 

2018). 

De acordo com Bezerra (2013):    
 

Satisfazer um consumidor não é fácil. Acredite! O que é satisfatório para uma 
pessoa pode ser insatisfatório para outra. Clientes são indivíduos que possuem 
características, opiniões e gostos diversos (...). Nunca vamos conseguir 
satisfazer 100% dos clientes, mas é necessário fazermos o máximo de esforço 
para conseguimos alcançar o mínimo de satisfação esperada por eles. 

 

De acordo com a literatura, o cliente passou a consumir mais, e por isso, também ficou 

mais exigente, buscando maior atenção das empresas. Quando a empresa oferece um 

atendimento, espera que este seja eficiente e excelente para seus clientes, sendo um 

processo constante (LAS CASAS, 2001).  

 

Os autores Kotler e Armstrong (2003) diz que:  

 

Para ter sucesso no mercado competitivo, as empresas devem ficar atentas ao 
cliente – atraindo os de seus concorrentes e os manter por oferecer um serviço 
superior. Para satisfazer o consumidor, a empresa deve antes entender suas 
necessidades e desejos. O cliente é a razão da existência da empresa, por isso 
dar atenção as suas necessidades e saber o que ele espera é tão importante 
para a organização. 
 
 

A transparência é uma ferramenta de suma importância para gerar confiança. Gordilho 

(2016) define que, “A transparência é uma forma de gestão e de relação entre as 

organizações, seus públicos de interesse e seu ambiente, pelo qual elas se esforçam 

para tornar visível e compreensível sua atividade e processos de tomada de decisões”. 

 

Reis (2008 p.44), A Inovação adquire importância econômica após um longo processo 

de modificações e numerosas melhorias de adequação ao mercado consumidor. 
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De acordo com Assaf (2019), A empresa deve perceber o que seus clientes desejam, 

devem se preocupar em manter funcionários com nível de satisfação e motivação ao 

atender os consumidores, oferecer um nível de segurança em suas decisões.  

 

De modo que, “O desafio de uma empresa talentosa é observar, pesquisar e captar esses 

fragmentos e juntá-los em um todo coerente, de forma a criar uma necessidade que ele, 

o cliente, perceberá como tal” (BUCHSBAUM, 2016, p. 372). 

 

2.3  MARKETING PESSOAL 

Para Kotler (2003), o Marketing Pessoal é “Uma nova disciplina que utiliza os conceitos 

e instrumentos do marketing em benefício da carreira e das vivências pessoais dos 

indivíduos, valorizando o ser humano em todos os seus atributos, características e 

complexa estrutura”. 

Segundo Kotler (2000), a identidade está relacionada com a maneira como uma empresa 

se identifica e posiciona. Imagem é a maneira como o público vê a empresa. A imagem 

é afetada por fatores diversos que a empresa não controla.   

De acordo com Feitosa Júnior (2011), as organizações atuais dão mais valor ao capital 

intelectual do que experiências profissionais. 

 Ainda assim “o profissional deve construir uma marca pessoal no universo onde atua, 

sendo essa a sua principal ferramenta para se posicionar diante dos desafios” (DOIN, 

2006). 

De acordo com Doin (2006), o Marketing Pessoal é um conjunto de ações estratégicas, 

atitudes e comportamentos que norteiam a trajetória pessoal e profissional para o 

sucesso por meio de qualidades e habilidades adquiridas e aperfeiçoadas. O marketing 

pessoal é um processo de desenvolvimento, o conhecimento e o aprimoramento pessoal 

são de fato primordial na carreira. 
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Santos (2002) compara os conceitos de marketing para o produto pessoa, e chega à 

conclusão de que toda estratégia que usada a imagem do profissional (produto/pessoa) 

até o consumidor final, é marketing pessoal. “Devemos entender o marketing pessoal 

como um conjunto de ações planejadas que facilitam a obtenção de sucesso pessoal e 

profissional, seja para conquistar uma nova posição no mercado de trabalho, seja para 

manter sua posição atual” (RITOSSA, 2009). 

De modo que o marketing pessoal não seja reconhecido como a redução da pessoa a 

um objeto. Pelo contrário, esta ferramenta, valoriza o ser humano em toda sua condição 

e características física, intelectual e espiritual. Destacando suas capacidades pessoais 

(OLIVEIRA 2003). 

Para o autor Buchsbaum (2016) “Essa estratégia é um grande consumidor de tempo, na 

medida em que o funcionário gasta muito tempo se vendendo para o seu chefe e seus 

pares, ao invés de fazer o que deve ser feito”.  

Diz que é uma estratégia com efeito de curto prazo, e que com o passar do tempo essas 

técnicas acabam se voltando contra o autor, as empresas que permitem essas práticas 

acabam ficando em situações difíceis. Isso ocorre porque, se em uma empresa viceja o 

marketing pessoal desmedido, a eficiência e a eficácia nela tendem a ficar severamente 

comprometidas. Há muitas peças publicitárias em que o perfeccionismo da forma 

ultrapassa em muito o que seria necessário para gerar o resultado desejado, o que 

implica em consumo de mais tempo e recursos do que o necessário (BUCHSBAUM, 

2016, P.49). 

 

3 CONTABILIDADE 

3.1  O PAPEL DA CONTABILIDADE 

De acordo com Ribeiro (2017), o conceito de contabilidade é dito como a ciência que 

exerce o ensinamento, e práticas relativas á administração econômica da entidade. 
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Diante disso, o papel da contabilidade dentro das organizações em sua maioria é 

realizado apenas para atender quesitos formais, fiscais ou tributários. 

Contudo, a relevância da contabilidade não está somente em responder as demandas 

fiscais, mas é possível atender as carências dos usuários internos. Além disso, o objeto 

de entendimento das obrigações com os usuários são o conjunto de bens, direitos e 

obrigações com finalidade de compreensão de tomada de decisões de natureza 

econômica, financeira e física do patrimônio (SILVA, 2008). 

Nos dias atuais, o universo da contabilidade está em constante mudança, tendo que se 

atualizar perante as novas exigências. Com tantas obrigatoriedades a cumprir perante ao 

mercado competitivo, os gestores, gerentes e diretores tem se atentado para a relevância 

de uma gestão contábil bem estruturada onde traz segurança no campo econômico e 

administrativo, afim de evidenciar uma decisão na tomada correta de decisão (SILVA, 

2008). 

Para Marion (2009); 

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

 

Ao fornecedor relatórios gerando conhecimento, os usuários possuem a visão qualitativa 

ou quantitativa do patrimônio, passando a fazer o planejamento para um controle. O 

controle é o recurso para verificar se as regras da administração e sócios estão sendo 

seguidos (Marion, 2009). 

Os usuários internos e externos devem possuir conhecimento para uma avaliação 

financeira e econômica do patrimônio. Sócios, proprietários, administradores são os que 

avaliam a administração e a rentabilidade baseado nas informações de relatórios, 

informações financeiras informadas pelo profissional contador (MARTINI, 2013). 

3.2  A IMPORTÂNCIA DO CONTADOR  



10 
 

Conforme observa-se, segundo Oliveira (2003), que: a contabilidade passou por três 

procedimentos em sua evolução, são eles: 

 1 Procedimento manuscrito; 

 2 Procedimento mecanizado; 

 3 Procedimento informatizado;  

Hoje, a contabilidade tornou-se financeira, gerencial e de controle, o que a deixa mais 

complicada e confusa para as organizações no que se refere ao conhecimento para obter 

os necessários dados, aprimorando as tomadas de decisões. Dando um destaque maior 

para o contabilista. A ciência contábil nasceu com a progresso humano e ela jamais 

deixará de existir em decorrência da mesma, seguindo este pensamento, de que seus 

progressos acompanham os da própria evolução (SÁ, 1997).  

A competitividade global é internacional, expõe os contadores e a contabilidade perante 

novas adversidades e melhores oportunidades de desenvolvimento, tudo isso ao mesmo 

tempo, surgindo assim novas tendências para o profissional da área contábil 

(IUDÍCIBUS,2000).  

Para Iudicibus (2000);  

O objetivo básico da contabilidade resume-se no fornecimento de informações 
econômicas para vários usuários , de forma que pronunciem decisões racionais”. 
Ainda de acordo com mesmo autor “ a importância básica do contador, pode ser 
resumida no fornecimento de informações econômicas para vários usuários, de 
forma que propiciem decisões racionais. 

 

Fávero et al. (1997) “Elucida que o contador determina informações que devem ser 

geradas para que os usuários interno e externos possam ter a compreensão da situação 

da empresa em determinado momento para tomada das decisões pertinentes”. 

 

Hendriksen (1999) cita que;  
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O primeiro enfoque á definição dos objetivos da contabilidade juntamente com o 
contador concentra-se no cálculo e na apresentação do lucro liquido resultante 
de regras especificas de realização e vinculação no balanço que relacione o 
período corrente a períodos futuros. O autor informa que o estudo de pesquisa 
em contabilidade visa apresentar: a) Mensurar os recursos possuídos por 
entidades especificas ;b) ajuizar os direitos contra as entidades em pauta  os 
interesses nelas existentes; c) aferir as variações destes recursos, direitos e 
interesses; d) Imputar as variações a períodos determináveis; e) Demonstrar os 
dados anteriores em termos monetários como denominador comum. 

 

O contador através do seu profissionalismo, é um gerador de informações que facilita o 

usuário a ter conhecimento adequado para tomada de decisão (MARQUES,2012). 

 

4 GESTÃO E EMPREEDEDORISMO 

A gestão é o gerenciamento, a administração qualquer que seja a entidade social que 

precisa ser gerida ou administrada, tendo como objetivo o crescimento da empresa 

através do esforço humano. Um primeiro princípio de liderança é que esta é uma relação 

entre líder e seguidores. Sem seguidores não há o que liderar. Um segundo princípio é 

que líderes eficazes não só estão a par, como gerenciam conscientemente a dinâmica 

desta liderança” (DRUCKER, 2011).  

 

Marcondes (2017) define algumas descrições citadas por autores 

1. Orientação estratégica • um empreendedor é verdadeiramente movido por 

oportunidades. Sua orientação é: “eu serei impelido somente por minha percepção das 

oportunidades existentes no meu ambiente e não serei limitado pelos recursos 

disponíveis”. Ele não está necessariamente preocupado com a busca de novos terrenos. 

 

2. Comprometimento com a oportunidade • Há pensadores criativos que nunca 

realizaram nada. É preciso ir além da identificação das oportunidades para explorá-las.  

 

3. Comprometimento dos recursos • O comprometimento de recursos em múltiplos 

estágios com o comprometimento mínimo em cada estágio ou ponto de decisão é outra 

característica observada em bons empreendedores.  
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4. Controle sobre os recursos • Empreendedores aprendem a usar bem os recursos 

de outras pessoas e a decidir, ao longo do tempo, quais recursos precisam ser 

incorporados ao seu negócio. O empreendedor é proficiente no uso de habilidades, 

talentos e ideias dos outros. 

 

5. Estrutura administrativa • O empreendedor é estereotipado como egocêntrico e 

peculiar e, portanto, incapaz de administrar. No entanto, apesar de a tarefa gerencial ser 

substancialmente diferente da do empreendedor, a capacidade administrativa é, de 

qualquer forma, essencial. A variação está na escolha das ferramentas certas. 

 

6. Filosofia de recompensas • em situações de começo de uma empresa, os 

patrocinadores financeiros da organização, assim como os próprios fundadores, 

investiram dinheiro e querem retorno. Empresas empreendedoras tendem a basear a 

remuneração no desempenho (estando o desempenho intimamente associado à criação 

de valor) e tem maior facilidade para recompensar equipes. 

 

De acordo Trott apud Guerreiro (1992), os gestores são responsáveis pela eficácia da 

empresa. Como o próprio nome esclarece, os gestores são os responsáveis pela gestão, 

administração ou processo de tomada de decisão. A gestão corresponde, analiticamente, 

ao processo de planejar, executar e controlar”.  

 

Buchsbaum (2016) “Liderança consiste simplesmente em conduzir uma ou mais pessoas 

a um determinado objetivo. Para isso é preciso motivar, relacionar-se, influenciar, 

ensinar, aprender, e até mandar. Desse modo, o grupo é levado a atuar com eficiência e 

eficácia, rumo ao objetivo.” 

Marcondes (2017) diz que, “o empreendedor desenvolve competências que aprimoram o 

seu perfil empreendedor e gestor, sendo, impossível abordá-lo sem visualizá-lo como um 

gestor inovador. A competência e a criatividade geram uma nova ideia, e a inovação a 

coloca em prática”. 
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Qualquer que seja a mudança na empresa a estratégia depende da gestão, Reis (2008, 

p.48) diz que somente a gestão é capaz de antecipar as necessidades, monitorar a 

tecnologia e controlar custos. Flexibilizar a cooperação de centros exteriores de 

conhecimento.  Cabe a gestão fazer uso de todas as funções e conhecimentos de forma 

eficiente e eficaz por meio de seus subordinados. Funções: Técnica, contábil, financeira, 

comercial, segurança e administração. Conhecimentos: Psicologia, antropologia, 

estatística, mercadologia, ambiental etc. 

Marcondes apud Catelli et al. (1999) cita que a eficácia dos gestores requer, além da 

competência natural exigida, participação e envolvimento em todas as decisões em seu 

âmbito de atividades e em todas as fases do processo administrativo. “A noção arraigada 

de hierarquia, o medo de errar e a necessidade de se provar conhecimento apagam as 

centelhas de criatividade que poderiam emergir dos membros de uma equipe” 

(BUCHSBAUM, 2016). 

 

5 EMPREENDEDORISMO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NOS ESCRITÓRIOS 

DE CONTABILIDADE 

 

Ao analisarmos os recursos internos da organização, devemos ter em mente que a 

capacidade de sobrevivência de qualquer organização depende de sua adaptabilidade a 

um ambiente em mutação (TROTT, 2012). 

  

De acordo com Marcondes (2017) O processo de tomada de decisão é uma tentativa 

racional de alcançar objetivos e resultados, quase sempre se referindo aos objetivos 

formulados no planejamento e orientando-se pelos gestores. O artifício começa e termina 

com análises e requer criatividade, habilidade quantitativa e experiência. 

 

Conforme Dornelas (2012) o empreendedor precisa de conhecimento gerencial e de uma 

equipe de funcionários que possam atuar na área, elaborando estratégias plano de 

negócios para se chegar ao sucesso ou até mesmo para superar as crises. 
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5.1 A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E TENDÊNCIAS 

Córdova (2018) diz que, tecnologia é um conhecimento humano que envolve 

ferramentas, materiais e sistemas, e sua aplicação resulta em artefatos e produtos. Se 

bem aplicada ela é benéfica a sociedade, assim como pode causar danos. 

A receptividade é uma característica de busca, possibilita identificar e tirar vantagem de 

tecnologias criadas fora da empresa. De acordo com Trott (2012), nem todas as 

habilidades precisas para se criar um produto estão dentro da empresa, o que se faz 

necessária a busca da empresa às fontes externas. 

De acordo com Reis (2008) o elevado ritmo de inovação tecnológica leva as organizações 

a executar mudanças internas da gestão e em procedimentos organizacionais que facilite 

a absorção do conhecimento tecnológico assim como sua frequente atualização. O autor 

ainda diz que, “No cenário atual de competitividade e globalização de mercados, a 

inovação tecnológica é fator de sobrevivência das organizações” (REIS, 2008, P.44). 

Córdova (2018) A tecnologia é o uso de conhecimento científico para fins práticos ou 

aplicações, sempre que usamos nosso conhecimento científico para alcançar algum 

propósito específico, nos estamos usando tecnologia. 

Atualmente no mercado, existe diversas ferramentas a disposição que auxiliam na 

tomada de decisão, um controle eficaz baseia-se em um Sistema de Informação 

Gerencial (SIG). “SIG pode ser definido como um método formal de fornecer às gerentes 

informações necessárias para a tomada de decisões” (MARCONDES, 2017, P.74) 

Existem sistemas específicos desenhados para um auxílio direto à questão das decisões 

gerenciais. Sendo denominada como Sistemas de Suporte à Decisão – DSS, Sistemas 

de Informações executivas – EIS e o Business Intelligence – BI. Que utilizam base de 

dados dos sistemas operacionais e sistema de apoio à gestão com foco de flexibilizar 

informações não estruturadas para tomada de decisão (Padoveze, 2010). 
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Segundo STAIR (2008, p. 11) Um sistema de informação é um tipo particularizado de 

sistema e pode ser definido de várias maneiras. Nesse sentido, um sistema de 

informação é uma série de elementos ou componentes interligados que coletam, 

manipulam e armazenam, difundem os dados e informações com o objetivo de fornecer 

um feedback. 

Entre os recursos tecnológicos, (o sistema de informação) (SI) e a gestão empresarial 

tem sido apontado como importantes fatores para potencializar o desenvolvimento dos 

processos produtivos e a gestão das organizações. o SI apoia gestores no dia a dia, 

agiliza a comunicação interna e externa, tarefas burocráticas, facilitando a administração. 

De acordo com Marcondes (2017), O componente mais utilizado no mercado corporativo 

é a ferramenta Office Professional, que contem o banco de dados Access, com um custo 

para o empreendedor, existe similares no mercado, chamados softwares livres, alguns a 

um custo menor, destinados a pequenas empresas, e outros gratuitos, para 

empreendedores (pessoa física), quais: Libre Office, Open Office, Apache Open Office e 

MySQL. O autor ainda diz que com os softwares e a experiência do empreendedor e de 

seus colaboradores, é possível desenvolver um sistema de apoio à gestão empresarial, 

com todas as informações disponíveis auxiliando na tomada de decisão, permite 

organizar e classificar o cadastro de clientes e fornecedores denominados “banco de 

dados" (MARCONDES, 2017). 

 

De acordo com  Córdova (2018), O avanço da tecnologia criou um ambiente econômico 

que depende da informação, a era da informação criou um ambiente de trabalho 

diferente, fez com que a pequena empresa também tivesse uma posição no mercado.  

 

O comprometimento com a tecnologia e a intensidade de pesquisa e desenvolvimento  

evidência o interesse da empresa em fazer investimentos de longo prazo em 

desenvolvimento tecnológico. De modo que, haverá um compromisso com recursos 

(intelectuais, tecnológicos e de engenharia), transparecer o interesse da empresa  em 

consolidar-se na área de pesquisa e desenvolvimento. Estabelecendo uma relação de 

confiança no desenvolvimento das pesquisas, a empresa, possivelmente, aumentará sua 
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taxa de inovações, conforme sugere (TROTT, 2012). 

 

5.2 VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL 

FARIA E BRITO (2001) diz que, o profissional contábil faz parte da gestão das empresas 

com mais vigor, sofisticando sua imagem perante a sociedade. O profissional passou a 

desenvolver tarefas de natureza estratégicas, somando junto aos administradores uma 

comunicação aonde o administrator ou gestor consiga ter uma tomada de decisão mais 

correta e segura. Tornando o contador um profissional mais eficaz, dinâmico a 

desempenhar suas atividades com rapidez e de posse de um bom relacionamento 

interpessoal para interagir com facilidade com muitos profissionais, gerando 

conhecimento. 

De acordo Marion (2003), Mesmo com todas as características favoráveis, alguns 

profissionais ainda não são tão valorizados no mercado de trabalho como deveria. Alguns 

não qualificam o profissional contábil muito criativo. Sendo que não podemos generalizar 

o profissional, pois existem na sua grande maioria os competentes e comprometidos com 

o trabalho. 

Mais um fator que impulsiona a grande maioria dos profissionais é que as empresas estão 

valorizando cada vez mais o profissional, estão observando que sem uma boa 

contabilidade, não existe dados eficaz e seguro que tenham com base dados passados 

e presentes para a qualidade da informação para tomada de decisão em uma sociedade 

econômica cada vez mais competitiva (MARION, 2003). 

Outra declaração que reforça a valorização do profissional contábil é o fato de munir-se 

de informações de forma forçosa e detalhada. Para os administradores terem controle e 

acesso a dados de suas atividades (SCARPIN, E CALIJURI, 2000). 

 Os estudos das teorias e práticas contábeis foram incentivados na era da 

industrialização com o surgimento de grandes empresas, o crescimento e a primordial 

idade de informação por parte dos investidores e com a disponibilização de recursos e 
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incentivos por parte do governo, além das universidades com seus estudos e 

desenvolvimento de pesquisas sobre os princípios e procedimentos contábeis 

(IUDÍCIBUS,2000). 

 

5.3 O VALOR DO NEGÓCIO  

O conceito de valor para o autor Van Horne (1995) gira em torno da gestão financeira 

dentro da empresa, diz que, o "valor é representado pelo mercado pelo preço de mercado 

que, por sua vez, é consequência das decisões relacionadas com os investimentos, 

financiamentos e distribuição dos lucros".  

Assaf (2019) diz que, o valor de um negócio decorre de expectativas futuras de 

desempenho, e a inexistência de lucros na Contabilidade em certo intervalo de tempo 

não deve interferir no valor calculado. Muitas empresas conseguem elevar o valor de 

suas ações no mercado (medida fundamental de agregação de riqueza) mesmo em 

períodos de baixos lucros, ou até de apuração de prejuízos 

Assaf (2019) O valor criado aos acionistas surge geralmente de uma perspectiva de longo 

prazo, sendo proveniente da capacidade da empresa em produzir um retorno superior ao 

rendimento mínimo desejado pelos acionistas 

A diferença de valor contábil e valor de mercado para Fábio (2002) o de mercado é aquele 

apurado pela contabilidade, desenvolvido a partir do custo histórico, corrigido ou não. Já 

o valor de mercado deve corresponder aquele que pode ser considerado para ser vendido 

como ativo, em dois tipos de valor: liquidação e continuidade. 

Assaf (2019) diz que, “O valor econômico agregado pelo mercado, representado pela 

medida do MVA, é apurado pela diferença entre o valor de mercado da empresa, 

calculado a partir de retornos futuros esperados pelos investidores, e o total do capital 

investido, ou seja: 

MVA = Valor de Mercado – Capital Investido 
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O valor de uma empresa é medido pela sua capacidade em gerar benefícios econômicos 

de caixa no futuro, pelos retornos esperados de suas decisões financeiras, e não pelo 

seu desempenho passado ou tamanho do capital investido (ASSAF, 2019). 

 

O autor Frezatti (2003) diz que:  

 

Toda a modelagem contábil é fundamental para o processo de análise de valor. 
A presença dos princípios contábeis, as projeções de resultados e os 
demonstrativos corroboram essa perspectiva. Mesmo o fluxo de caixa desconta- 
do requer a projeção previa da demonstração de resultados e balanço 
patrimonial, senão para gerar fluxos (tais como de impostos), ao menos para 
garantir a integridade das informações (aquilo que não está no caixa está no 
saldo das várias contas). 

 

 

 Frezatti (2003) relaciona alguns dos potenciais elementos que podem trazer benefícios 

para causar impacto no valor da empresa. 

 

1. ações institucionais que fortalecem a imagem da entidade pelas várias 
unidades; 
2. ações que fortalecem a imagem dos vários produtos da empresa, pelas várias 
unidades; 
3. divulgação de informações que permitam relação de confiança entre a 
empresa e o mercado (acionistas, potenciais acionistas e os consumidores); 
4. participação dos gestores em eventos diretamente relacionados com a 
comunicação entre o mercado e a empresa; 
5. relatórios da administração sob vários formatos A gestão da informação para 
evidenciar assimilação da informação no mercado deveria ser parte da estratégia 
de gestão de valor e não apenas parcela significativa da estratégia de marketing 
da organização 

 

Com isso o autor acredita que a gestão da informação que é lançada no mercado deveria 

ser parte da estratégia de gestão de valor e não apenas parcela da estratégia de 

marketing. 

 

5.4 GESTÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA DO ESCRITÓRIO – CONTROLADORIA 

De acordo com Trott (2012) A organização deve traçar estratégias e fornecer os meios 
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para chegar ao objetivo estimado apresentado em planejamento estratégico, com tal 

visão á longo prazo de olho no futuro, traçar as ações conforme o mercado e as 

tendências. 

Padoveze apud Catelli (2016), a Controladoria tem por objeto a identificação, 

mensuração, comunicação e decisão relativas aos eventos econômicos. Ela deve ser a 

gestora dos recursos da empresa, respondendo pelo lucro e pela eficácia empresarial. 

“Pode se dizer que a contabilidade gerencial que denominada Controladoria” 

(PADOVEZE, 2016). 

 

O estudo do registro dos valores envolvidos nas atividades de uma empresa é o que 

constitui a chamada Contabilidade. “Só é possível exercer um controle financeiro eficaz 

quando existir um processo sólido de registro das atividades, de forma a gerar uma 

contabilidade confiável”. BUCHSBAUM (2016). 

 

Padoveze (2016) diz que não existe distinção entre contabilidade e contabilidade 

gerencial, a contabilidade gerencial é uma disciplina que apresenta todos os aspectos 

contábeis dentro de um sistema de informação contábil. 

 

Segundo Iudícibus (2000) A Contabilidade Gerencial está ligada à necessidade de 

informações para planejamento, controle, avaliação de desempenho e tomada de 

decisão. Ela também pode ser caracterizada, com enfoque em várias técnicas e 

procedimentos contábeis já conhecidos e tratados na Contabilidade (...) visto em uma 

perspectiva diferente, de modo mais analítico ou em uma forma de apresentação e 

classificação diferenciada, dando auxílio aos gerentes das entidades em seu processo 

decisório. 

 

De acordo com Frezatti (2003), os produtos da contabilidade financeira são elaborados 

para atender a usuários externos, tais como acionistas, governo, credores etc. Para servir 

de comparação entre várias organizações deve seguir regras. Tendo suas 

particularidades quando diz respeito as demandas no processo decisório interno.  
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Padoveze (2010) afirma que: 

 

A contabilidade Financeira, que podemos denominar de Contabilidade 
Tradicional, é entendida basicamente como instrumento contábil essencial para 
a feitura dos relatórios para usuários externos e necessidades regulamentadas. 
A Contabilidade Gerencial é vista principalmente como supridora de informações 
para usuários internos da empresa. 

 

 

Imagem 1 - Comparativo entre Contabilidade Gerencial e Financeira. 

  

 

Fonte: (GARRISON, H.; NOREEN, W.; BREWER, C. 2013). 

 

“O objetivo do controle financeiro é prover mecanismos que maximizem a lucratividade, 

especialmente através do controle de custos, e minimizem os riscos decorrentes das 

operações” (BUCHSBAUM, 2016). 

 

A contabilidade financeira está ligada aos princípios que são aceitos na contabilidade, na 
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comunicação de informações econômicas, destinada ao publico externo. A Contabilidade 

Gerencial está ligada à necessidade de informações para planejamento, controle, 

avaliação de desempenho e tomada de decisão utilizada para gerenciamento. Marques 

(2010, p.11) “Contabilidade Gerencial é o processo de identificação mensuração das 

informações financeiras utilizadas pela administração para planejamento, avaliação e 

controle dentro de uma organização e para assegurar e contabilizar o uso apropriado de 

seus recursos” 

 

Padoveze (2012) apura que, a contabilidade gerencial é responsável em transmitir 

informações, tanto financeiras como operacionais, para a administração, aplicando um 

conjunto de indicadores com o intuito de mostrar o desempenho da organização. 

 

Nesse sentido, Cavalcanti (2011) contribui com o seguinte trecho: “A mudança não é o 

problema, o envolvimento, sim. O objetivo não é fazer com que as pessoas apoiem as 

mudanças, mas dar-lhes a possibilidade para fazer com que ocorram”. 

 

6 ESTRUTURA 

 

Buchsbaum (2016) “A Estrutura Física abrange uma relação de locais, instalações e 

maquinários”. 

Buchsbaum (2016) “Para dimensionar a estrutura física e estabelecer um cronograma 

em função da evolução das necessidades, é preciso que se parta de uma previsão da 

evolução da demanda, isto é, uma estimativa da quantidade de produtos/serviços 

requisitados ao longo do tempo”.  

 

Lemes (2019) “A estrutura de uma empresa representa o modo como ela se organiza na 

gestão e na divisão das atividades e de recursos. Deve ser vista como um elemento 

fundamental para a execução da estratégia”.  

 

De acordo com Lemes (2019) o microambiente é onde se reúnem as oportunidades, é 

nesse cenário que o empreendedor atua, em que procura entregar produtos de aceitação 
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no mercado para se destacar dos demais e alcançar seus objetivos, e onde estão os 

maiores desafios. É nesse ambiente que se concentram os recursos materiais, 

financeiros, tecnológicos e humanos. 

 

Lemes (2019) cita três fatores caracterizam-se como fundamentais para análise do 

ambiente interno. 

 

Recursos, corresponde às entradas no processo de produção e podem 
ser tangíveis: máquinas, equipamentos, tecnologia, insumos; ou intangíveis: 
marca reconhecida, tradição no mercado, motivação dos empregados, confiança 
do consumidor. 
Capacidades, compreende a “expertise” que a empresa adquire e retém com os 
anos de atuação e pela qualidade do seu pessoal, que lhe permite gerir melhor 
seus processos e recursos do que as demais empresas que disputam o mesmo 
setor ou mercado. 
Competências, são fontes das vantagens competitivas sustentáveis, valiosas, 
raras e difíceis de imitar, geradas a partir das capacidades, habilidades e 
qualificação do pessoal e das tecnologias que a empresa possui e emprega, 
gerando valor para si e benefícios para o cliente 

 

Outro ponto relevante para o autor Buchsbaum (2016), é que a expansão ou atualização 

da estrutura física deve atender aos requisitos de uma modernidade inteligente, isto é, 

deve estar vinculada ao aumento da qualidade e eficiência. Para isso, é importante 

aportar conhecimentos suficientes para decidir o que vale ou não a pena em termos de 

inovações tecnológicas. 

 

Caso ocorra um inventário fisíco o autor Franchini (2013, p. 401) orienta que;  

 

As unidades do ativo imobilizado, desde que possível, devem ser numeradas 
quando instaladas para facilitar a sua identificação. Se porventura isso não foi 
feito desde o início das operações, pode ser feito à medida que os inventários 
físicos forem sendo programados. 

  

Franchini (2013, p. 401) diz que, ainda assim, o controle na área do ativo imobilizado 

deve conter, tudo por escrito, uma especie de política de capitalização, em que existi uma 

política de administração do ativo imobilizado, um balanceamento dos registros 

individuais com as contas de controle da razão, e ter definido os procedimentos para a 

transferência e baixa de bens. 
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Deverá existir um acompanhamento de gastos de cada departamento, pois terá que ter 

uma avaliação para evitar corte de gastos, para que não comprometa a entidade, e que 

os gestores possam conduzir da melhor maneira.  

Entendendo que a medição do aprimoramento  da qualidade é um critério eficiente na 

avaliação do desempenho da entidade e de suas partes, as organizações têm adotado 

outros critérios de mensuração (PITIÁ, 2008). 

 

O ambiente geral de um escritório de contabilidade ou qualquer outro négocio  é 

composto pelos fatores demográficos, socioculturais, político-legais, tecnológicos, 

econômicos. Todos esses são fatores que caracterizam as condições de uma região, de 

forma vasta, o mundo, e alterar o comportamento e o destino de um novo negócio. Antes 

de abrir um negócio é importante ter conhecimento sobre cada um desses fatores e 

identifique o cenário  e as tendências que pode suscetibilizar sua empresa (BORGES, 

2014). 

 

De acordo com Borges (2014), Redigir um plano de negócios é uma das formas que o 

empreendedor pode utilizar para planejar a criação de um novo negócio, que consiste em 

um documento que descreve os principais elementos e as estratégias para dar início a 

um novo empreendimento. 

 

Ainda assim para Pitá (2008), Em um escritório contabíl também existe um domínio total 

da qualidade, o que se espera é o envolvimento de todos os segmentos da instituição, 

visando não um destaque pessoal ou de determinado setor, mas a união de todos os 

colaboradores para um resultado que tenha um desempenho positivo.  

 

 

 

7 METODOLOGIA  

 

https://www.sinonimos.com.br/suscetibilizar/
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Neste capítulo apresento os processos metodológicos usados na produção da pesquisa, 

a fim de atender aos objetivos descritos neste estudo com sustentação teórica. Quanto 

ao propósito desta pesquisa ela é descritiva, de natureza qualitativa aperfeiçoada através 

de uma pesquisa bibliográfica e documental. A metodologia utilizada e que é agora 

apresentada, representa a escolha do método, bem como as tipologias de pesquisa como 

mecanismo a ser utilizado para que as finalidades estabelecidas sejam alcançadas 

(SILVA et al., 2004).  

 

Conforme Gil (2016, p.52) o local para localização das fontes é a biblioteca, mas em 

virtude da ampla disseminação de materiais bibliográficos em formato eletrônico os 

sistemas de busca assumem grande importância por meio de sua base de dados. 

O conteúdo abordado procura esclarecer e entender a variedade de opiniões e aspectos 

legais pesquisados que se relacionam de modo direto ou indireto, à esta temática da 

contabilidade. A análise tem por objetivo agrupar as diversas observações, de tal forma 

que estas permitam respostas às perguntas da pesquisa. Já a interpretação é a procura 

do sentido de tais respostas, através da correlação com outros conhecimentos já obtidos 

(TEIXEIRA, 2003). 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A fim da pesquisa realizada, cabe responder: O empreendedorismo como estratégia de 

negócio é importante no desenvolvimento e crescimento de uma organização? 

 

O desenvolvimento de um negócio, considerando o empreendedor e o processo de 

inovação e observando o cenário brasileiro nos últimos anos. Por meio da pesquisa 

verificou-se a atuação na atividade empreendedora como oportunidade de melhoria, 

capacidades percebidas pelo empreendedor.  

 

O estudo traz como contribuição um cenário de conhecimento em que o empreendedor 
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possui em relação aos fatores de influência tanto do empreendedor como do processo 

de inovação, para o empreendedorismo nos escritórios de contabilidade. Conclui-se que 

a atividade empreendedora cresceu, em função do aumento das habilidades e agilidade 

em perceber os fatores que sugestionam a inovação e o empreendedorismo.  

 

A liderança quando feita por pessoas com ideias empreendedoras tem forte influência na 

tomada de decisão de forma positiva e negativa, a tendência de desenvolver estratégias 

e a capacidade de inovar no negócio é mais frequente e eficaz. A cultura representa 

valores individuais e sociais esses valores são influenciados pela cultura do país e 

representam o ambiente o qual as organizações estão inseridas.  

 

É possível concluir também que o Brasil melhorou sua capacidade de inovar à medida 

que aumentou sua capacidade de perceber oportunidades e de desenvolver novos 

produtos. O empreendedorismo hoje é uma ferramenta indispensável para o 

desenvolvimento dos escritórios de contabilidade. 

 

Chegamos à conclusão que assim como as empresa em atividade os escritórios de 

contabilidade, precisam reunir três características que são comuns em quase todos os 

estudo feitos, que é habilidade gerencial, a gestão precisa conhecer o mercado e ter uma 

boa estratégia, capacidade empreendedora, nesse caso que tenha criatividade, saiba 

aproveitar as oportunidades além de capacidade de liderança, e por último um bom 

espaço em que se trabalha, equipado por um bom administrador, uso de capital próprio, 

investir os lucros na empresa em busca de sempre expandir, e acesso a novas 

tecnologias. 
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