
A importância do contador para o sucesso de uma empresa

Você sabe qual a importância do contador para o sucesso de uma empresa?

Além de se dedicar à atividade principal do seu empreendimento, o empresário se depara 
com rotinas pertinentes ao seu funcionamento, como: 

- contas a pagar e a receber;

- tributos e obrigações acessórias junto aos fiscos governamentais;

- folha de pagamento de colabores; 

- capital de giro;

- balanços, fechamentos, etc.

E é nesse momento que a entidade precisará da colaboração do profissional contábil para 
cuidar desses processos, com zelo, perícia e responsabilidade, pois são informações que 
impactam diretamente nos resultados da empresa.

O contador é o profissional que cuida das questões patrimoniais, financeiras, tributárias e 
econômicas de uma empresa. Ele está envolvido em praticamente todos os trâmites do 
empreendimento; desde a abertura.

Esse profissional ajudará o empreendedor a lidar com a gestão do seu negócio e o guiará 
para que alcance seus resultados.

A seguir, abordaremos a importância do contador para o sucesso das empresas, através de 
5 atribuições inerentes à profissão.

Acompanhe a leitura e conheça mais sobre a importância do contador no dia a dia do seu 
negócio.

1- É o profissional que estará presente em todas as fases do empreendimento

Antes mesmo da empresa estar em funcionamento, é possível notar a importância do 
contador.

Esse profissional orientará o empreendedor a escolher o tipo de empresa (MEI, ME, EPP, 
Médio ou Grande porte) e o regime jurídico (EI, EIRELI ou LTDA); além de informá-lo quanto 
aos documentos necessários para dar início ao processo de abertura do negócio.

O profissional contábil está presente na formalização da empresa desde a sua abertura, pois 
é ele (em parceria com um advogado) quem ajudará os sócios a elaborarem os termos do 
contrato social.

O contrato social é equivalente à certidão de nascimento de uma Pessoa Física. Ou seja, é o 
documento inicial de uma empresa.

O contador também irá definir junto aos sócios a melhor e mais vantajosa forma de 
tributação para o empreendimento, tendo como objetivo a elisão fiscal, que, em outras 
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palavras, significa o bom uso da lei fiscal para identificar oportunidades de economizar com 
o pagamento de tributos.

2-A burocracia estatal e a importância do contador para compreendê-la.

O Brasil é um dos países mais burrocráticos...digo, mais burocráticos do mundo, pois peca 
pelo excesso de procedimentos adotados pela Administração Pública para que o 
contribuinte, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, consiga fazer uso dos seus serviços.

É no momento de lidarmos com a burocracia estatal que percebemos a importância do 
contador.

Esse profissional tem a capacidade de entender e “traduzir” para o empresário:

- a complexidade do nosso sistema tributário;

- os procedimentos adotados pelos entes fiscalizadores;

- as legislações comerciais, trabalhistas e tributárias;

- e todos os trâmites necessários para que a empresa fique em dia com o Governo, seja na 
esfera municipal, estadual ou federal.

Em poucas palavras, pode-se dizer que o contador faz a intermediação entre uma empresa 
e o governo.

3- A importância do contador para as finanças de uma empresa

A organização das finanças é fundamental para o sucesso de um empreendimento. 

Nesse momento percebemos a importância do contador, pois é este profissional quem 
organiza os atos administrativos e os fatos contábeis de uma empresa.

Atos administrativos são acontecimentos que não alteram o patrimônio de uma empresa, 
mas eventualmente podem vir a alterar. Por exemplo: assinatura de contratos, assinatura 
de seguros e admissão de colaboradores. 

Fatos contábeis são acontecimentos que provocam alterações qualitativas e/ou 
quantitativas no patrimônio da empresa. Por exemplo: pagamentos, recebimentos e 
permutas.

O contador é responsável por mensurar as receitas, os custos e despesas de um negócio; e a 
partir daí gerar informações para as tomadas de decisões do empreendedor.

Esse profissional também tem a capacidade de ser um orientador financeiro, indicando ao 
empresário possibilidades de investimentos de curto, médio e longo prazo para aumentar as 
receitas do seu negócio.

Além disso, o contador é responsável por apurar os impostos e contribuições da empresa 
devidos aos fiscos governamentais e apresentá-los ao empreendedor em tempo hábil, para 
que este faça os devidos recolhimentos aos cofres públicos.
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4 – Ajuda o empreendimento crescer através da contabilidade consultiva

O bom contador, além de realizar as suas tarefas cotidianas, pratica a contabilidade 
consultiva. Ou seja, vai além dos lançamentos contábeis, apuração de impostos, entrega de 
obrigações acessórias, etc.

Na contabilidade consultiva, notamos a importância do contador, pois o profissional mostra 
seu diferencial quando passa a gerar informações relevantes para as tomadas de decisões 
do empreendedor.

Em outras palavras, o profissional contábil torna-se um consultor de negócios, visto que,
apresenta dicas e soluções para a prosperidade do empreendimento com base na análise de 
indicadores financeiros e econômicos; e passa a participar ativamente das decisões 
importantes da empresa.  

5- Permite ao empreendedor focar no seu negócio 

A importância do contador para o sucesso de uma empresa também é percebida quando o 
bom profissional contábil toma para si todas as responsabilidades inerentes à sua profissão, 
e permite que o empresário foque nas questões fundamentais do seu empreendimento.

O empreendedor não precisará investir tempo resolvendo tarefas rotineiras do seu negócio 
se ele tiver à sua disposição um contador para assessorá-lo corretamente nas questões 
contábeis, patrimoniais, financeiras e tributárias da sua empresa.

Isso poupa o tempo do empresário e o permite focar no crescimento e aperfeiçoamento do 
seu empreendimento.

Aliás, tempo é o Ativo mais precioso que existe – principalmente para quem se propõe a 
empreender – e é nesse momento que notamos a importância do contador, pois esse 
profissional ajudará o empresário a utilizá-lo da melhor maneira possível, com vistas ao 
atingimento de seus objetivos e resultados.

Muito além de um agente da burocracia: um aliado do empreendedor

Como vimos nas linhas anteriores, a importância do contador está muito além das suas 
funções cotidianas, como solicitar documentos a clientes, calcular impostos, fazer 
lançamentos contábeis e depois entregar tudo ao governo.

O profissional contábil engajado, além de cumprir com suas tarefas, gera informações 
valiosas para a empresa; e ajuda o empreendedor a entender o seu negócio como um todo.

Um bom contador sai dos limites da sua rotina profissional e se propõe a ser um parceiro do 
empresário, gerando informações relevantes para as tomadas de decisões importantes que 
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farão diferença para o sucesso do empreendimento.

Desta maneira, o empreendedor passa a enxergar o profissional contábil como um aliado e 
a perceber a importância do contador para o crescimento de sua empresa.
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