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RESUMO 

 

Introdução: A contabilidade é uma alternativa importante para lidar com a informação 

empresarial, tornando-se essencial para estratégias em qualquer organização. Nesse contexto, 

há conhecimento de que as práticas contábeis disponibilizam condições necessárias para a 

relação que envolve o custo e o benefício em virtude das operações fiscais e financeiras, 

preocupando-se com ações futuras, bem como os meios adequados para administrar o 

estabelecimento em busca de crescimento e estabilidade. Existe a necessidade de 

conhecimento da melhor estratégia para o próprio negócio, e a partir do gerenciamento 

adequado com apoio da contabilidade é possível exercitar maior controle dos gastos, 

investimentos, redução de desperdícios entre outras ações. Objetivo: A pesquisa objetivou 

avaliar a importância da contabilidade para diferentes tipos de empresas e empregadores, tais 

como Microempreendedor Individual, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

produtores rurais. Metodologia: O estudo selecionou artigos acadêmicos publicados, 

especialmente no Google Acadêmico. A pesquisa foi desenvolvida pelo método qualitativo 

com a adoção de revisão bibliográfica para alcance do objetivo do estudo. Para coleta de 

dados foram definidos os descritores “empresas e empregadores de pequeno porte” e 

“importância da contabilidade”. Foi adotada delimitação de data da publicação a partir do ano 

de 2015. Considerações Finais: Com a adoção das práticas contábeis é possível conhecer a 

melhor maneira de avaliar as decisões financeiras, tais como investimentos e financiamentos. 

A adoção contábil possibilita conhecer se a empresa ou empregador tem condições de assumir 

créditos financeiros, se é bem ou mal administrada, se tem condições de honrar suas dívidas e 

se é lucrativa. A contabilidade torna-se um mecanismo que consegue averiguar de forma 

decisiva a garantia da comparabilidade com a situação financeira, as ações realizadas e 

presentes quanto à área financeira e econômica. Além disso, a contabilidade viabiliza dados 

financeiros por meio de informações de natureza gerencial, estabelecendo um importante 
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mecanismo para a gestão empresarial. Na verdade, esse instrumento suporta a análise 

financeira e a contribui na tomada de decisão dos proprietários e gestores de empresas de 

todos os portes e segmentos. 
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