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A atividade de contador deixou de ser apenas a de um mero “guarda livros”, onde a principal 

atribuição era manter em boa ordem as escritas das empresas comerciais. O profissional contábil 

passou a assumir novas competências, além de suas funções clássicas. Dentre muitas, a de atuar 

de forma mais direta e ativa na gestão empresarial, pois, instrumentalizado pelas demonstrações 

contábeis, o contador poderia oferecer informações objetivas e mais claras aos administradores, 

auxiliando nas decisões a serem tomadas nos negócios.  Sendo profissional conhecedor de 

variadas ferramentas, ao contador cabe demonstrar as funcionalidades da contabilidade 

gerencial, bem como a sua relevância para gestão de toda e qualquer empresa. Desse contexto, 

emerge a presente pesquisa, tendo o objetivo de avaliar, sob a perspectiva dos empresários, a 

contribuição dos contadores nas práticas de gestão das empresas de pequeno porte no ramo de 

confecções da cidade de Cruz das Almas – BA. Os parâmetros da pesquisa serão descritivos e 

qualitativos, pois se fará o detalhamento das características do fenômeno, para se estabelecer a 

relação entre o objetivo e o objeto de estudo, consoante as informações obtidas nas empresas 

de pequeno porte do ramo de confecções da cidade de Cruz das Almas - BA, através de 

questionários. Com esta pesquisa espera-se que os empresários conheçam as ferramentas que 

podem ser adotadas, otimizem o uso das que já são conhecidas, promovendo melhor 

desempenho dos negócios com o uso da contabilidade no seu aspecto gerencial, assim como 

incentivar os profissionais da área contábil, na cidade de Cruz das Almas – BA, a buscar 

contínua qualificação, melhorado e inovando a prestação dos serviços no que tange ao ramo e 

tipo de empresa sob estudo. 
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