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RESUMO 

 

Introdução: Ao tratar o tema importância da gestão contábil alinhada com a organização da 

empresa familiar, retrata a importância em contar com a contabilidade para analisar a situação 

de uma entidade, ajudando em suas decisões futuras por meio da análise dos eventos passados. 

Objetivo: Analisar importância da gestão contábil alinhada com a organização da empresa 

familiar; Metodologia: Pesquisa descritiva, demonstrando como finalidade principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Essa conduta apreciada na descrição, retrata todas as etapas 

relacionadas ao desenvolvimento do estudo sobre importância da gestão contábil alinhada com 

a organização da empresa familiar; Resultados: O alinhamento da gestão de uma empresa 

familiar com a gestão contábil permite criar um plano de ação que garanta a existência de 

medidas tomadas e verificadas a partir de uma análise criteriosa de operações realizadas, que 

se baseará nas informações averiguadas pelo setor contábil. Neste sentido, a gestão familiar terá 

melhores condições de responder pelos seus atos, aliado aos interesses em garantir os retornos 

desejados em seus investimentos e das demais partes interessadas. Conclusão: A gestão 

contábil aprimora o fornecimento de informações que devem ser úteis para auxiliar na tomada 

                                                      
1 Graduanda em Ciências Contábeis pela UNIFUCAMP. E-mail yasminfaleite@gmail.com 
2 Professora orientadora, Mestre em Tecnologias, Comunicação e Educação pela UFU. Orientadora desse trabalho. 

E-mail: mayaradelfino@hotmail.com  
3 Professor orientador, Doutor em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Orientador desse 

trabalho. E-mail:  douglas.d.braz@gmail.com 
4 Doutora pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Coorientadora desse trabalho. E-mail: 

malu.unesp2009@gmail.com  

mailto:mayaradelfino@hotmail.com
mailto:douglas.d.braz@gmail.com
mailto:malu.unesp2009@gmail.com


ANAIS DA FUCAMP, v.6, n.7, 2021                                                                                          ISSN: 2448-3133 

 

 

de decisões econômicas por parte de seus diversos usuários, disponibilizando o registro das 

transações empresariais. É de suma importância que a gestão de empresa familiar busque adotar 

o planejamento e o controle na tomada de decisões, proporcionando um conjunto de 

procedimentos com a finalidade de gerar informações aos gestores e melhorar os resultados da 

empresa.  
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