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RESUMO 

 

Introdução: A Contabilidade é uma ciência tida pelos empreendedores como um instrumento 

de suma importância, uma vez que sua aplicação é voltada para atender fins fiscais, além de 

possibilitar a análise do desempenho das startups, atendendo usuários internos por meio de 

relatórios gerados por sistemas integrados pela contabilidade. As empresas startups 

representam a nova tendência no ramo dos empreendimentos. Estas empresas são focadas na 

solução de problemas em massa, tendo um papel importante na sociedade. A contabilidade 

tem potencial de fazer a diferença nesse tipo de negócio, auxiliando no desenvolvimento de 

formas mais confiáveis de quantificar o impacto social causado por elas, tornando essas 

empresas mais chamativas para os investidores, competitivas no mercado e aumentando seu 

grau de confiabilidade e credibilidade perante a sociedade. Objetivo: O objetivo foi 

identificar, em estudos anteriores, a importância da contabilidade na gestão de uma empresa 

startup. Metodologia: Para o alcance do objetivo proposto, a metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica. Assim, foram selecionados seis estudos científicos completos, 

localizados por meio do Google Acadêmico. Como critérios de seleção dos artigos, foram 

analisados o título e o resumo dos mesmos, e a partir desses foram selecionados os trabalhos 

que serviram de base para os resultados e discussão. Foram utilizados três artigos publicados 

em revistas científicas (The Accounting Review, Journal of Small Business and Enterprise 

Development e Journal of Business Research), dois artigos de eventos científicos de 

contabilidade (Mostra Científica Interdisciplinar do Vale do Araguaia e Congresso AnpCont) 

e uma dissertação de mestrado. Considerações Finais: Pode-se concluir que, a criação de 

uma startup é uma excelente oportunidade, porém é um risco assumido pelos 

empreendedores, visto que sempre há incertezas sobre a solidez real da empresa.  Logo, a 

contabilidade auxilia o gestor da startup no controle e planejamento da empresa, fornecendo 

informações verdadeiras e adequadas que demonstrem a real situação da organização e quais 

os caminhos deve-se seguir para que os objetivos sejam atingidos. Portanto, a contabilidade é 
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fundamental na criação e sobrevivência desse tipo de empreendimento, fornecendo as opções 

de quais enquadramentos societários e regimes tributários são mais adequados para cada tipo 

de empresa inovadora, quais as estratégias deverão ser realizadas para a que a startup possa 

manter a escalabilidade e meios de atrair investidores que irão aportar capital para expansão 

do empreendimento. 
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