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Resumo 

Em tempos de instabilidade política e econômica e com muito a se discutir 

sobre desemprego e outros problemas sociais, nos deparamos com o termo 

empreendedorismo, que por diversas vezes surge pela oportunidade de oferta de 

novos serviços e produtos, assim como, pela necessidade de mercado ou 

independência financeira e, juntamente com esses novos negócios surge um novo 

conceito: as startups1. 

Ainda pouco exploradas no Brasil, nota-se que esse mercado em questão 

requer aperfeiçoamentos em diversas áreas correlacionadas, como a contabilidade, 

que além suprir dúvidas e necessidades burocráticas, conta com uma valiosa 

ferramenta para gestão dos novos negócios, a contabilidade gerencial, tornando-a 

dinâmica de forma que atenda às demandas em tempo hábil, garantindo o sucesso 

do empreendimento. 

Introdução 

Com o surgimento de novos conceitos de estrutura organizacional, a 

contabilidade passa a ter uma demanda de inovação no método de coletar e 

apresentar as informações, passando a contribuir mais na forma gerencial com uma 

visão mercadológica, auxiliando em decisões futuras, o que vai de encontro com a 

citação de Crepaldi (2008, p.5), que considera que a contabilidade gerencial é um 

ramo da contabilidade que tem por objetivo fornecer instrumentos aos 

administradores de empresas que os auxiliem em suas funções gerenciais. 

Juntamente com essas novas estruturas organizacionais, surge um novo 

conceito: as startups, comumente definidas como algo inovador e quase sempre 

relacionado à tecnologia, “Uma startup é uma organização temporária em busca de 

um modelo de negócio escalável, recorrente e lucrativo.” (BLANK; DORF, 2014, 

p.19). 

Pertinente a isso, busca se compreender qual a melhor forma de inserir a 

contabilidade gerencial como ferramenta para gestão dos novos negócios e em que 

ela deve se aperfeiçoar para tornar-se dinâmica de forma que atenda às 

necessidades de uma startup, garantindo o sucesso desse novo empreendimento. 
                                            

1
 Definição em inglês “A newly established business”, “Um negócio recém-estabelecido”, nossa tradução. 



Objetivos 

Em um cenário imprevisível como os das startups, é quase impossível que 

essas empresas se encaixarem na antiga contabilidade, onde o contador era 

responsável apenas pela apuração dos impostos e entrega de obrigações fiscais. 

É fundamental desobscurecer a ligação entre a contabilidade e a tecnologia, 

expor novos campos e áreas gerenciais que se fazem necessários nos dias de hoje, 

especialmente em instituições oriundas apenas de ideias oportunas, sem a estrutura 

que o mercado exige em razão de seu crescimento expresso.   

Metodologia 

Após imersão em leituras acadêmicas e revisões bibliográficas, nota-se 

carência de informações relevantes que relacionem esses conceitos com o novo 

mercado onde se encontram as empresas startups, devido a isso se utilizará da 

metodologia de pesquisa de campo através de um questionário que será o 

instrumento de coleta de informações como amostragem de dados, além de 

pesquisas de campo realizada com empresas aceleradoras de startups e escritórios 

de contabilidade especializados no assunto. 

Desenvolvimento 

A contabilidade segundo Marion (2003, p.24) “é a linguagem dos negócios 

que mede os resultados das empresas, avalia o desempenho dos negócios, dando 

diretrizes para tomada de decisões”, ou seja, é uma das áreas mais importantes 

para o desenvolvimento e bom desempenho das empresas, sejam elas de pequeno, 

médio ou grande porte. Considerando que cada empresa analisa diferentes dados 

das demonstrações de resultados e, que existam diversos modelos de estruturas 

organizacionais, é comum que os mesmos métodos contábeis sejam utilizados para 

inúmeras empresas e situações.  

Com um novo serviço a disponibilizar e sem ter inspiração em algo que seja 

análogo, as startups, precisam de assistência e assessoria para alavancar seu 

sucesso, além da documentação burocrática tradicionalmente exigida pelo país. 

Eric Ries define startup como “uma instituição humana projetada para criar 

novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza” (2012, p.34). Ries 



(2012), afirma também que a atividade fundamental de uma startup é transformar 

ideias em produtos, acompanhar as reações dos clientes e posteriormente tomar a 

decisão de dar continuidade ou abortar a ideia. 

Notando esse cenário incerto e de mudanças bruscas, requereu-se inovações 

também para a área contábil, promovendo demonstrações de visões diferentes do 

obrigatório, personalizando e criando automatizações para a parte monótona,  

exercendo assim novas funções gerenciais, fornecendo subsídios para a tomada de 

decisão, avaliando possíveis riscos e oportunidades de mercado, todos de forma tão 

dinâmica quanto uma startup e promovendo a visão de mercado que ela necessita. 

Resultados Preliminares 

Após a realização de visitas técnicas pode-se identificar a veracidade das 

informações coletadas anteriormente, ou seja, que existe uma carência considerável 

na aplicação da contabilidade gerencial desde a constituição das startups. 
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