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RESUMO 

Vivencia-se um momento histórico mundialmente, proporcionado pela doença COVID-
19 causada pelo novo Coronavírus, todos os setores do comércio, bens e serviços 
assim como a vida social foram afetadas, deste modo uma adaptação para o novo 
normal foi necessária. Nesse contexto, o problema de pesquisa é: qual a importância 
dos serviços contábeis em meio a pandemia do COVID-19? O objetivo geral deste 
artigo é evidenciar a importância dos escritórios contábeis em meio a pandemia, 
mostrar que as escolhas das empresas auxiliadas por esses profissionais fazem toda 
a diferença para a sobrevivência dessas entidades em meio a essa crise. O tema 
desse trabalho justifica-se em mostrar a importância das estratégias contábeis no 
processo de tomada de decisões nas empresas durante o período da pandemia. 
Durante a pandemia a prestação dos serviços contábeis por meio do contador foi 
necessária para propor ações de melhoria dentro das empresas. Esse estudo foi 
construído por meio de um levantamento de dados encontrados na literatura a partir 
de uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa é o levantamento de bibliografias já 
publicadas sobre determinado assunto, em formas de livros, jornais, revistas e 
publicações avulsas.  Gil (2008, p. 44) contribui enfatizando que, “[...] a pesquisa 
bibliográfica acontece a partir da pesquisa em materiais já divulgados, que se 
organizam em livros e artigos científicos”. Portanto, verifica-se A contabilidade é de 
total relevância dentro das empresas a mesma serve como instrumento de controle, 
planejamento e gestão de negócios com ou sem fins lucrativos. Durante a pandemia 
o profissional de contabilidade é necessário para propor ações de melhoria dentro das 
organizações a partir de consultorias. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia, Contabilidade, Empresas, Medidas Provisórias. 
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ABSTRACT 

We are experiencing a historic moment worldwide, caused by the COVID-19 disease 
caused by the new Coronavirus, all sectors of commerce, goods and services as well 
as social life were affected, so an adaptation to the new normal was necessary. In this 
context, the research problem is: what is the importance of accounting services in the 
midst of the COVID-19 pandemic? The general objective of this article is to highlight 
the importance of accounting offices in the midst of a pandemic, to show that the 
choices of companies assisted by these professionals make all the difference for the 
survival of these entities in the midst of this crisis. The theme of this work is justified in 
showing the importance of accounting strategies in the decision-making process in 
companies during the pandemic period. During the pandemic, the provision of 
accounting services through the accountant was necessary to propose improvement 
actions within companies. This study was built through a survey of data found in the 
literature from a literature search. The research is the survey of bibliographies already 
published on a given subject, in the form of books, newspapers, magazines and 
separate publications. Gil (2008, p. 44) contributes by emphasizing that, “[...] 
bibliographic research takes place through research on materials already published, 
which are organized in books and scientific articles”. Therefore, it turns out The 
accounting is of total relevance within the companies it serves as an instrument of 
control, planning and management of business with or without profit. During the 
pandemic, the accounting professional is required to propose improvement actions 
within organizations based on consultancies. 

 
 

KEYWORDS: Pandemic, Accounting, Companies, Provisional Measures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivencia-se um momento histórico mundialmente, proporcionado pela doença 

COVID-19 causada pelo novo Coronavírus, todos os setores do comércio, bens e 

serviços assim como a vida social foram afetadas, deste modo uma adaptação para o 

novo normal foi necessária. A princípio começaram os estudos estratégicos dos 

governantes para salvar a economia para que ao fim de todo esse cenário de terror 

não resulte em Brasil totalmente destruído tanto pelos milhares de óbitos quanto pela 

economia.  

Assim as empresas adotaram o trabalho remoto, o chamado home office, para 

aquele momento realmente impossível de sair de casa, com as oscilações dos 

crescentes casos registrados, as primeiras MP (medidas provisórias) surgiram, dando 

uma luz para os comerciantes. Então entra em cena um dos serviços essenciais para 

as empresas, o contábil, sendo uns dos principais responsáveis pelas tomadas de 

decisões das entidades.  

Para a melhor escolha a se fazer, o contador realmente é a cabeça chave para 

uma decisão como essa, pois são os profissionais que se mantiveram atualizados a 

cada proposta e mudança feita para seus clientes, além de processos novos a ser 

executado, esses responsáveis são os que realmente conhecem as necessidades de 

cada empresa que contabiliza.  

Diante dessas mudanças o presente artigo visa abordar um dos departamentos 

contábeis que mais sofreu impacto, o Departamento Pessoal, a MP 927/2020 

(Medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do Coronavírus) e a MP 936/2020 (Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e Renda), ambas com validades a curto prazo, e com isso os profissionais 

da área tinham que estudar em tempo limitado e hábil para que assim pudessem 

informar e executar todas as informações de forma eficaz para seus clientes. Cada 

MP será detalhada sendo observadas a relevância que tem uma opinião contábil para 

as tomadas de decisões. Nesse contexto, o problema de pesquisa é: qual a 

importância dos serviços contábeis em meio a pandemia do COVID-19? 

O objetivo geral deste artigo é evidenciar a importância dos escritórios 

contábeis em meio a pandemia, mostrar que as escolhas das empresas auxiliadas por 

esses profissionais fazem toda a diferença para a sobrevivência dessas entidades em 

meio a essa crise. Temos como objetivos específicos evidenciar as tomadas de 
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decisões dos gestores auxiliados pelos escritórios contábeis observando a 

individualidade de cada empresa abordada neste artigo, salientar sobre o trabalho 

árduo e necessário dos profissionais contábeis para o cumprimento das medidas e 

decretos, ressaltar que uma comunicação ativa entre a empresa e o contador é 

essencial para a sobrevivência da Entidade.  

Para aplicar as MP do que se trata este artigo é essencial ter os conhecimentos 

gerenciais e financeiros de cada empresa, e parte dessas informações só o gestor 

pode repassar, então irá partir dele julgar necessário se precisa da ajuda do contador 

para as tomadas de decisões. Pois o contador não faz o papel de gerenciar a empresa, 

a opinião dada só é feita em duas ocasiões, a primeira se o cliente, proprietário da 

empresa, solicitar e a segunda é a capacidade de proatividade do contador, ou seja, 

o contador da empresa precisa ter esse diferencial para se sobressair nessa crise.  

Os obstáculos encontrados foram muitos, pois para se colocar em prática todas 

as medidas adotadas, além de elaborar um excelente plano estratégico a curto prazo, 

as plataformas e atualizações das ferramentas utilizadas para esse fim, tais como 

sistemas contábeis e sistemas de envio de informações para o governo, apresentaram 

algumas instabilidades que foram sendo reparadas durante todo o processo. Esses 

profissionais tiveram que lidar com esses contratempos durante a execução dos 

dados, visto que a todo momento algo novo era atualizado, e assim teriam também 

que se manter habilitado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDADE  

 

Na era colonial em 1530, a contabilidade iniciou no Brasil devido a necessidade 

de controles contábeis para o desenvolvimento das primeiras alfandegas. À medida 

que o mercado mercantilista crescia havia a necessidade de controle e orientação 

contábil, o desenvolvimento da contabilidade está intrinsecamente ligado às 

necessidades da sociedade. No Brasil somente no século XXI aconteceram grandes 

mudanças no ramo da contabilidade, em 2007 com a Lei 11.638 e também em 2009 

com a Lei 11.941, nos aspectos estruturais, com a criação do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (COELHO e LINS, 2010).  

Segundo Iudícibus (2010), a contabilidade brasileira entrou em uma nova fase 

a partir de edições de normas se tornando de melhor qualidade. No Brasil somente no 

século XXI aconteceram grandes mudanças no ramo da contabilidade tanto nos 

aspectos, em 2007 com a Lei 11.638 e também em 2009 com a Lei 11.941, quanto 

nos aspectos estruturais, com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(COELHO e LINS, 2010). Passando por um período de desafios para os profissionais, 

que precisam estar em constância buscando se adequar e atender as novas normas.  

“Nossa legislação historicamente, adianta-se em relação aos profissionais que irão 

utilizá-la e isto é mais sentido no campo contábil” (IUDÍCIBUS, 2010, p.21).  

Portanto, a contabilidade sempre esteve presente dentro do mercado, a partir 

das atividades de compra e venda, os comerciantes já faziam registros de suas 

atividades rotineiras. Segundo Marion (2015), a contabilidade é o instrumento que 

fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa. É uma ciência social a mesma busca conciliar conhecimentos que controla 

o patrimônio de uma empresa. 

Nota-se que, a contabilidade é um sistema que apresenta informações 

tributarias, gerencial, e fornece demonstrações de dados aos administradores e todos 

os envolvidos na empresa. Com isso, o estudo a partir das escritas contábeis em 

pedras, o conhecimento de seus princípios e o decorrer de sua evolução é o que fará 

a contabilidade do futuro ser primordial na história empresarial da humanidade. Em 

uma visão global, contabilidade é uma ciência, um estudo, uma área de conhecimento 
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humano, é um campo profissional que tem como objeto de estudo dos elementos 

patrimoniais. 

Crepaldi (2007) argumenta que a Contabilidade é a ciência que analisa e 

controla o patrimônio das instituições, por intermédio do registro, o demonstrativo 

expositivo e a explicação dos acontecimentos neles sucedidos, com a finalidade de 

proporcionar dados sobre a composição e mudança, quanto o resultado econômico 

referente da administração do patrimônio. Sendo assim, a contabilidade se distinguir-

se como o campo cientifico que examina e faz o controle do patrimônio. 

Consequentemente, o objeto da contabilidade é o patrimônio. Costa (et.al., 

2004), determina a contabilidade como sendo um dos fundamentais utensílios para 

fundamentar a gestão contemporânea nas tomadas de decisões, visto como além de 

encontrar, registrar e mensurar os fatos econômicos que transformam o patrimônio de 

uma empresa, ainda permite a análise desses. 

2.2 Origem da contabilidade no Brasil  

 

A trajetória da contabilidade no Brasil dar-se inicialmente de forma tardia, 

conforme o ritmo das comunidades civilizadas do país, as quais eram constituídas 

com a chegada dos portugueses (BARRETO, 2011). A contabilidade foi se 

desenvolvendo no Brasil, conforme o setor mercantilista se ramificava de forma 

geográfica por todas as regiões mundiais. A evolução da área contábil e suas 

ramificações no espaço brasileiro sucederam com uma escola caracteristicamente 

nacional. Todavia o país fundamentou-se em uma educação italiana e seguidamente 

recebeu contribuição de escola norte-americana. Dessa forma, a contabilidade foi 

evoluindo conforme as necessidades do mercado. 

Fundamentado no marco histórico da Contabilidade Nacional sucedeu o 

Decreto-lei nº 9.295, que definia a criação do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) e também dos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), designados a 

fiscalizar as atividades profissionais de contabilista, e, além do mais, de guarda-livros 

(técnico em contabilidade) (HERMES,1986). 

Assim sendo, a profissão contábil teve grande desenvolvimento, no entanto 

surgiram fatores impresumíveis: 

Se, de um lado, a profissão as expandiu, de outro, os problemas que 
foram criados com a equiparação do “guarda-livros”, ou seja, do 
praticante de Contabilidade sem escolaridade formal em Ciências 
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Contábeis, do Técnico de Contabilidade, isto é, do técnico de nível 
médio, formado pelas Escolas Técnicas Comerciais ao profissional de 
formação universitária – Contador – originaram uma perda de prestígio 
em relação às outras profissões de nível superior (Direito, Economia 
etc), fazendo com que os jovens que ingressavam nas Faculdades não 
tivessem interesse em abraçar aquela carreira, pelo fato de a mesma 
não lhes conceder o mesmo status das outras profissões 
(GONÇALVES, 2011, p. 7). 
 

Dessa forma, o ensino contábil intencionava aumentar o senso crítico dos 

estudiosos. Pois apenas nos anos 90, tornou-se requisitada a sua integração nos 

currículos brasileiros Iudícibus e Marion (2000). Para Iudícibus e Marion (2000, p. 19) 

esclarecem que “a introdução obrigatória dessa disciplina veio, sem dúvida, trazer 

enorme contribuição para a formação dos estudantes de graduação na área contábil”.  

Percebe-se que o ensino de contabilidade no Brasil, permite diversas 

necessidades, sobretudo, com a crescente procura de profissionais habilitados e 

qualificados para atender a dinâmica de um mercado que fica cada dia mais 

competitivo. Por isso, os profissionais de contabilidade precisam manter-se atentos as 

atualizações do mercado, visto como precisa suprir adequadamente a necessidade 

do consumidor que fica cada vez mais exigente.   

Nessa lógica, a contabilidade passa por inovações, tendendo apropriar-se aos 

padrões atualizados melhor atendimento. A partir disso, houve significativas 

mudanças, no alinhamento das tendências contemporâneas. Perante as alterações 

normativas na contabilidade brasileira, gerou uma adoção gradativa das regras 

emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), aceitados como 

International Finance Report Standards (IFRS), o qual tem sido adotado por inúmeras 

nações, abrangendo as Comunidades Europeias ALMEIDA e BRAGA (2008). Deste 

modo, as mudanças já avistavam alinhar a legislação brasileira as regras 

internacionais adotadas, como assegura Biancolino (2017, p. 144): 

A contabilidade do mundo atual procura a harmonização de 
procedimentos, de padrões que atendam a globalização, e que pela 
pulverização dos investimentos a nível mundial nas bolsas de valores, 
vêm tentando uma uniformização dos informes contábeis com 
objetivos claros de se adotar maior transparência e evidenciação dos 
critérios aplicados [...]. 

 
Em razão da nova legislação estabeleceu igualmente punições àqueles que 

descumprissem as normas ou aos eventos que apresentavam incompetência técnica, 

delito econômico e comportamento indevido. Em virtude de tantas mudanças 

sucedidas no processo evolutivo da contabilidade, o ensino desta vem 
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constantemente se modernizando e adequando-se à realidade mundial. Portanto, no 

Brasil, sobretudo, nos últimos tempos, o sistema educativo deste campo teve um 

desenvolvimento sem precedentes. Com isso, as entidades de contabilidade 

enfrentam grande desafio para proporcionar uma educação de qualidade, que possa 

acompanhar as continuas mudanças no cenário econômico globalizado. 

 

3 O IMPACTO DA PANDEMIA NAS EMPRESAS  

 

As empresas em geral são um grande aliado no desenvolvimento econômico 

de qualquer localidade, desde as pequenas e micro empresas até as multinacionais. 

Esse fato, decorre tanto da demanda de ofertas e procuras, como também em relação 

ao perfil socioeconômico do país em que a empresa está implantada. Na maioria das 

vezes a inflação se torna um problema de compra e venda de produtos, em outros é 

associado a novas culturas e a concorrência acirrada, no entanto, no presente século 

outro problema tem levado a milhares de empresas a fecharem suas portas, as 

pandemias tem contribuído para tais fins. 

O século XXI era para ser o século do desenvolvimento, com tantas tecnologias 

e a globalização integrando continentes a continentes, investimento na bolsa de 

valores e valorização de moedas, levaram a grandes superações. A pandemia que 

abalou o mundo inteiro (Covid-19). O vírus que surgiu na China e ultrapassou as 

fronteiras internacionais, trouxe o caos não apenas nas transformações econômicas, 

como também no modo de vida das pessoas, no aumento da mortalidade e em 

centenas de empresas que fecharam suas portas causados pelo isolamento social. 

Conforme Matei (2020, p. 648) a partir do processo de conversão da Covid-19 

em pandemia mundial, a crise econômica que há algum tempo já deixava sinais de 

alerta ao sistema econômico global se amplificou. Na maioria dos casos as percas 

foram irreversíveis, grandes empresas retiram suas filiais de países que está em 

desenvolvimento, inclusive o Brasil. O país já vem enfrentando fortes crises 

econômicas, a desigualdade social é um fator em permanência, é possível ver de 

longe a estratificação social, tanto nos centros urbanos, quanto na zona rural. 

A economia empresarial depende da evolução em que a mesma toma, com a 

chegada da pandemia do COVID-19, os funcionários ou tiveram que deixar a empresa 

numa escala de férias coletivas, ou foram demitidos. O empresário não consegue 
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manter uma quantidade de funcionários sem vender seus determinados produtos, seja 

ele de consumo alimentar ou não.  

Na medida em que a incerteza sobre o cenário econômico se 
espalhava, investimentos e o consumo de bens e serviços foram 
postergados ou cancelados, tanto internamente, quanto 
externamente, uma vez que a redução da atividade econômica em 
outros países impactou negativamente no volume e no preço das 
exportações brasileiras (SILVA, 2020, p. 03). 

 

Muitos governos, inclusive o brasileiro tivera que buscar políticas públicas que 

atenuasse a situação. Mesmo com a inserção de alternativas governamentais que 

ajudasse a conter a crise, nem todos são beneficiados e alguns que não precisam 

acabaram recebendo os benefícios. O governo brasileiro criou o Auxílio Emergencial, 

um programa que visa atender as classes mais carentes e as micro empresas, afim 

de minimizar a crise causada pela pandemia do século XXI, Covid-19. 

Neste mesmo contexto, as empresas tiveram dificuldade em adquirir os 

insumos das fábricas, devido ao alto preço do primeiro setor da economia, setor 

primário, onde são retiradas as matérias primas. Aumento causado pela falta de mão 

de obra, ocasionada pelo desemprego em massa. 

Existem dois programas governamentais já existentes no Brasil, dessa forma 

ficou mais fácil o governo saber através de cadastros nos programas Bolsa Família – 

BP e Benefício de Prestação Continuada – BPC quais pessoas poderiam receber o 

Auxílio Emergencial. Mesmo com a inserção do Auxílio Emergencial a crise continua 

se atenuando cada vez mais, o Brasil é um dos países que mais tem sofrido com o 

caos da pandemia da Covid-19. Conforme Bernardes (2020, p. 45) “A pandemia 

causada pela Covid-19 fez com que muitos empreendedores tivessem que repensar 

a forma como conduzir seus negócios para mantê-los ativos, fazendo com que muitos 

aderissem ao comércio eletrônico”. 

Com a chegada da pandemia empresas tiveram que se readequar aos meios 

tecnológicos e os serviços tiveram aumento significativo. Empresas especializadas 

foram contratadas para diagnosticar e apresentar soluções para os problemas 

causados pela pandemia da Covid-19. As micro e pequenas empresas são as que 

mais sofrem com a crise advinda pela Covid-19. É de total relevância a contabilidade 

e o contador junto as empresas contribuindo de forma eficiente nas tomadas de 

decisões das empresas. É por meio da contabilidade que são emitidas informações 

acerca da realidade das empresas. 



15 
 

 

Identifica, mede, acumula, analisa, prepara, interpreta e relata 
informações (tanto financeira quanto operacional) para uso da 
administração de uma empresa, nas funções de planejamento, 
avaliação, e controle de suas atividades e para assegurar, o uso 
apropriado e a responsabilidade abrangente de seus. (CREPALDI 
2007, p.21 e 22). 
 

É importante ressaltar que as mesmas, assim como as grandes empresas 

estão buscando alternativas através do marketing para melhorar o seu lucro. A 

contabilidade fornece informações que contribuem de forma eficiente nas tomadas de 

decisões e o seu auxilio é decisivo para os negócios empresarias. Com isso o papel 

da contabilidade se torna mais importante nos dias atuais, pois com poucos recursos 

as decisões tomadas precisam ser as melhores, para identificar essas informações 

são necessários os dados contábeis. (CREPALDI, 2007) 

 Iudícibus (2015), ressalta que a contabilidade é aquela que dá qualidade as 

informações, ajudando os empresários no cotidiano de suas empresas, atualizando-

os das legislações, obrigações, e as ameaças que suas empresas estão expostas, 

ajudando-os para que consigam de forma administrada atingir bons resultados. 

 

3.1 Medidas Provisórias adotadas para o enfrentamento do momento de 

calamidade pública 

  

Para abordar melhor as medidas provisórias o estudo será composto de dois 

subtópicos, sendo o primeiro sobre as estratégias adotadas pelos escritórios de 

contabilidade a partir de estudos das MP (Medidas Provisórias) que foram publicadas 

para enfrentamento do momento de pandemia a fim de desempenhar de forma correta 

e atualizada os serviços contábeis, o segundo sobre como as empresas pesquisadas 

tomaram as decisões de forma a evidenciar as diferenças entre as que tiveram suporte 

dos escritórios contábeis e as que não consideraram as opções contábeis para 

esclarecimentos de quaisquer escolha a ser feita.  
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3.1.1 Medida Provisória 927/2020  

 

Em 01 de abril de 2020, foi publicada a primeira medida no Diário Oficial da 

União, a MP 927/2020, com objetivo de flexibilizar as regras e normas e trabalhistas 

no decorrer do período de pandemia, é um período de estado de calamidade pública, 

em que as empresas com suas portas fechadas tiveram prejuízos que em muitos 

casos chegaram à falência. O (Decreto 7.257/2010), veio com objetivo de ajuda-las a 

preservar o emprego e a renda. As mudanças feitas por essa MP estão destacadas 

em seu artigo 3º.  

Art. 3º  Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do 
estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da 
renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as 
seguintes medidas: 
I - o teletrabalho; 
II - a antecipação de férias individuais; 
III - a concessão de férias coletivas; 
IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;    
V - o banco de horas; 
VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde 
no trabalho; 
VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e 
VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, MP 927/2020) 

 

Após a publicação os profissionais responsáveis pelo departamento pessoal 

começaram longos estudos, que vai além de apenas entender a medida, pois como 

mencionado neste artigo cada empresa tem necessidades diferentes e com isso o 

estudo é feito visando atender as particularidades delas. Todas as medidas do que 

trata a MP foram abordadas de forma singular por cada entidade.  

O teletrabalho é a primeira medida abordada pela MP, com essa possibilidade 

as empresas puderam exercer o trabalho de forma remota, sem necessidades de 

alterações contratuais. Visto que para esta opção não se cabe para todos os setores 

de uma empresa, podendo o empregador adotar várias medidas de acordo com as 

necessidades da entidade. 
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Art. 4º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 
1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho 
presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de 
trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho 
presencial, independentemente da existência de acordos individuais 
ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, MP 927/2020) 

 

A antecipação de férias individuais é a segunda medida abordada pela MP, 

podendo o colaborador gozar de férias antes mesmo de completar o período 

aquisitivo, sendo informado ao empregado com quarenta e oito horas de 

antecedências. A MP traz a possibilidade de o empregador pagar o 1/3 (um terço) de 

salário das férias juntamente com o 13º salário (décimo terceiro). 

 

§ 1º As férias: 
I - Não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias 
corridos; e 
II - Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o 
período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. 
§ 2º Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a 
antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual 
escrito. 
§ 3º Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do 
Coronavírus (covid-19) serão priorizados para o gozo de férias, 
individuais ou coletivas, nos termos do disposto neste Capítulo e no 
Capítulo IV.(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, MP 927/2020) 

 

A concessão de férias coletivas é a terceira medida da MP.  As férias coletivas 

são bastante comuns em grandes grupos, geralmente as fábricas costumam 

conceder- lás em julho e dezembro, e a MP dispensou a necessidade de comunicar 

aos sindicatos e aos órgãos competentes sobre a necessidade de aplicar férias 

coletivas aos seus servidores.  

Art. 11. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 
1º, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e 
deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência 
de, no mínimo, quarenta e oito horas, não aplicáveis o limite máximo 
de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1943. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, MP 927/2020) 
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O aproveitamento e antecipação de feriados é a quarta medida da MP. Foi de 

suma importância para ser utilizado na semana do lockdown imposto pelas 

autoridades locais, que normalmente perdura por uma semana.  

 

Art. 13. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores 
poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, 
estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por escrito ou por 
meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com 
antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, mediante 
indicação expressa dos feriados aproveitados. (DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO, MP 927/2020) 

 

As medidas apresentadas foram enviadas aos escritórios contábeis tornando 

competência de o contador conhecer cada uma e explicar aos seus clientes as 

medidas necessárias a ser adotadas pela empresa naquele momento de calamidade 

pública. A princípio a MP tinha validade de 60 (sessenta) dias, mas foi prorrogada 

através do Ato 32/2020 por mais 60 (sessenta), totalizando 120 dias de vigência após 

sua publicação, cessada então no dia 19/07/2020. 

3.1.2 Medida Provisória 936/2020 

 

A medida complementar MP 936/2020, publicada no Diário Oficial da União no 

dia 01 de abril de 2020, se caracteriza em um programa emergencial que visa manter 

o emprega e geração de renda. Onde dá direito ao empregador reduzir a carga horária 

de seus colaboradores até 90 (noventa) dias ou fazer a suspensão temporária do 

contrato de trabalho por até 60 (sessenta) dias, a medida traz três medidas, mas será 

abordada neste estudo apenas as medidas de redução e suspensão.  

Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda: 
I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda; 
II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e 
III - a suspensão temporária do contrato de trabalho. (DIÁRIO OFICIAL 
DA UNIÃO, MP 936/2020). 

 

Nota-se que a redução proporcional de jornada de trabalho e salários do que 

trata a MP, possibilita ao empregador a reduzir os salários entre as porcentagens de 

25%, 50% e 70%, no entanto a validação desse processo só acontece a partir de 

acordos firmados entre empregado e o empregador, sendo o governo responsável por 
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pagar a parte de redução.  

 

Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 
1º, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada 
de trabalho e de salário de seus empregados, por até noventa dias, 
observados os seguintes requisitos: 
I - Preservação do valor do salário-hora de trabalho; 
II - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e 
empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência 
de, no mínimo, dois dias corridos; e 
III - redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos 
seguintes percentuais: 
a) vinte e cinco por cento; 
b) cinquenta por cento; ou 
c) setenta por cento. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, MP 936/2020). 

 

A MP traz ao empregador a opção de suspender mediante acordo firmados 

entre as partes, por até 60 (sessenta) dias, o contrato de trabalho do empregado, 

sendo o governo responsável por indenizar o período que ele estiver de suspensão. 

Se durante a suspensão o empregado continuar trabalhando a empresa estará sujeita 

as penalidades do parágrafo 4º do artigo 8 da MP 936/2020. 

 

§ 4º Se durante o período de suspensão temporária do contrato de 
trabalho o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que 
parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à 
distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato 
de trabalho, e o empregador estará sujeito: 
I - Ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais 
referentes a todo o período; 
II - Às penalidades previstas na legislação em vigor; e 
III - Às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo. 
(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, MP 936/2020). 

 

Essa medida foi a que melhor adaptou ao momento, pois o empregador não 

precisou demitir seus colaboradores, evitando ações trabalhistas que poderiam 

ocorrer com os possíveis conflitos. 

3.1.3 Lei nº 14.020/2020   

  

 Em julho de 2020 a MP 936 é convertida na lei 14.020/2020, mas com algumas 

regras diferentes da MP, tornando possível a adoção de redução e suspensão 

enquanto durar o estado de calamidade pública declarada desde março pelo decreto 

legislativo nº 06 de 2020. A lei 14.020 não torna as medidas adotadas pela MP 936 
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inválidas, porém as novas suspensões e reduções serão adotadas com base na nova 

lei. 

De acordo com o Art. 8º “Durante o estado de calamidade pública a que se 

refere o art. 1º desta Lei, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do 

contrato de trabalho de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial 

ou na totalidade dos postos de trabalho, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

fracionável em 2 (dois) períodos de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por 

prazo determinado em ato do Poder Executivo”. 

A conversão da MP em lei está sendo algo positivo para o comércio, visto que 

ainda não se tem com exatidão até quando essa situação irá permanecer, mas desde 

a vigência da MP e agora lei, milhares de empresários só estão conseguindo 

sobreviver graças as possibilidades de flexibilização que ela traz.   

3.2 Redução e suspensão MP 936  

 

A MP prevê estabilidade ao empregado o equivalente ao que esteve de redução 

ou suspensão, ou seja, não poderá ser demitido após o retorno as atividades normais. 

Com essa estabilidade os empregados ficam mais tranquilos, pois podem ter a 

garantia que não serão demitidos após cessar o acordo.  

Até o momento a MP trouxe reflexos positivos tanto para o empregado quanto 

para o empregador, fato este que pode ser afirmado com os acordos já feitos, mais 

de 18 milhões de empregos foram preservados ao adotarem a MP 936 segundo 

Ministério da Economia, esses números são atualizados em tempo real e com fácil 

acesso no site oficial do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda. 

O ano de 2020 se iniciou com uma expectativa positiva de crescimento 

econômico brasileiro, principalmente para a Economia Criativa, porém o setor sofreu 

uma paralização praticamente total no primeiro trimestre do referido ano.  Contudo se 

faz importante abordar sobre a Economia Criativa, que é composta principalmente por 

micros e pequenas empresas.   

Segundo a publicação da FVG, RELATÓRIO SOBRE OS IMPACTOS 

ECONÔMICOS DA COVID-19 ECONOMIA CRIATIVA, Conceitualmente, a Economia 

Criativa pode ser descrita como o conjunto de “atividades nas quais a criatividade e o 

capital intelectual são a matéria-prima para a criação, produção e distribuição de bens 
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e serviços”.  

Já a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD) define a Economia Criativa como “um conceito em evolução baseado em 

ativos criativos que potencialmente geram crescimento e desenvolvimento 

econômico”2. De acordo com o último Relatório da UNCTAD, publicado em 2019, o 

mercado global de produtos da Economia Criativa saltou de US$ 208 bilhões em 2002 

para US$ 509 bilhões em 2015. 

Por outro lado, a crise tem levado o setor a experimentar novos formatos de 

produção e de entrega de seus produtos e conteúdo ao público final, antecipando 

movimentos que talvez fossem levar mais tempo para serem disponibilizados, como 

os shows transmitidos em lives em redes sociais, eventos online e a proliferação de 

cursos, palestras e eventos usando plataformas de streaming de vídeo. E isso de certa 

forma deu uma nova cara para o senário econômico nacional, proporcionando novas 

possibilidades de fazer negócios e de interação com o consumidor final. 

3.3 A importância do contador no âmbito empresarial  

 

O profissional contábil precisa se adequar as inovações e soluções para que 

consiga oferecer aos seus clientes um serviço de qualidade, na atualidade o mercado 

de trabalho exige do contador que vá além da burocracia e obrigações assessórias, 

assim a tecnologia se torna necessária auxiliando e reduzindo tempo e assim gerando 

informações rápidas, ágeis e confiáveis nas tomadas de decisões empresariais. 

A contabilidade é uma das áreas que mais proporcionam oportunidades 

profissionais, e cabe as instituições proporcionar condições para que os acadêmicos 

desenvolvam seus trabalhos vivenciando as práticas contábeis. O mercado de 

trabalho exige um profissional contábil que tenha competências para agir e ter 

sucesso mediante suas atribuições. As empresas são responsáveis em produzirem 

bens e serviços, planejam objetivos e metas a fim de atender às necessidades da 

população. A propósito disto, apresenta Morais (2020, p.4): 

“A sociedade humana é feita de organizações que fornecem os meios 
para o atendimento de necessidades das pessoas. Serviços de saúde, 
água e energia, segurança pública, controle de poluição, alimentação, 
diversão, educação em todos os níveis – praticamente tudo depende 
de organizações.” 
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Em razão disso, o contador precisa estar em constante aprimoramento de seus 

conhecimentos objetivando acompanhar as tendência e transformações do mercado 

contemporâneo, uma vez que esse profissional deve adequar seus conhecimentos as 

modernizações sucedidas. Para Santos (2016, p. 10): 

“[...] o contador não deve perder da mente que a contabilidade não é 
para ele, é para o usuário. A contabilidade é a linguagem dos negócios 
e essa linguagem conta a história de cada empresa. Aperfeiçoar essa 
linguagem buscando aumentar seu poder de predição e de utilidade 
para o usuário é talvez a principal missão do contador. [...]”. 
 

Diante do exposto, o profissional de contabilidade necessita manter-se sempre 

atento a suprir as necessidades da coletividade, em vista que o mercado busca 

profissionais capacitados para atender a prioridade do consumidor. Portanto, o 

contador atualizar-se para que possa executar as atividades com mais perfeição. 

Desse modo, percebe-se que sem atualização o profissional contábil não consegue 

ser atuante quanto a contabilidade moderna, não atribui suas funções corretamente, 

direcionando seus aconselhamentos e diagnosticando todos os problemas tanto 

financeiros como técnicos dentro da empresa, que é essa a visão do contador 

moderno. 

O profissional contábil que se presa na ética moderna deve trabalhar com o 

planejamento estratégico, definindo suas limitações e traços a serem percorridos, na 

maioria das vezes esse contador faz planos para cumprir com objetivos já 

estabelecidos e acaba saindo da sua relatividade ou simplesmente planeja a longo 

prazo, o que é errado.  

O planejamento estratégico visa, um planejamento rápido e assíduo que se 

cumpra em situações emergenciais. Além do mais os planos a longo prazo, vai 

determinar mais gastos, pois sempre vai precisar se pensar em algo para o dia de 

amanhã, a conclusão do agora vai trazer benefícios rápidos, lógico que todo esse 

processo tem que ser dentro dos padrões éticos.  

Planejamento estratégico é uma metodologia de pensamento 
participativo, utilizada para definir a direção que a empresa deve 
seguir, através da descoberta de objetivos válidos e não-subjetivos. O 
produto final da utilização desta metodologia é um documento escrito 
chamado Plano Estratégico (FERRONATO, 2015, p. 08). 
 

Dentro dessa perspectiva o papel do contador moderno e ético é promover um 

plano estratégico que viabilize um pensamento participativo, atuante e integralizado 

junto a empresa, sugerindo e fazendo descobertas com objeções válidas e levando o 
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documento que comprove a ação em si. Nesse contexto, o profissional de 

contabilidade tem o papel de total relevância em meio as novas tecnologias e 

obrigações, ajudando as empresas a se adequar às novas exigências utilizando dos 

mecanismos advindos da evolução tecnológica. 

Assim, pode-se ressaltar que essa mudança de paradigma exige do profissional 

uma constante atualização em relação a novos processos os quais se constituirá em 

uma tarefa contínua de atualização e só assim se valerá de competência, habilidade, 

intelectualidade na evolução e assim se tornarem capazes, desenvolvendo um 

trabalho de qualidade propostos a sua profissão.  

 

4 METODOLOGIA 

 

A importância dos serviços contábeis em meio a pandemia é um tema atual e 

de interesse de alguns pesquisadores para explicar sobre a importância da 

contabilidade mediante o contexto de pandemia e para dar conta da teoria do texto 

foram utilizados vários teóricos: (COELHO e LINS, 2010), (IUDÍCIBUS, 2010), 

(BARRETO, 2011), (MATEI,2020) (SILVA, 2020), (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, MP 

927/2020), (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, MP 936/2020) entre outros. 

Portanto, trata-se de uma pesquisa descritiva. Gil (2002) garante que as 

pesquisas descritivas têm como intenção fundamental descrever as características de 

determinada sociedade ou fenômeno, ou ainda estabelecer de relações entre 

variáveis. Portanto, esse tipo de pesquisa faz a demonstração dos aspectos de certa 

comunidade ou evento, promovendo um diálogo os elementos.  

Para a coleta das informações relativo à temática em estudo, concretizou-se 

processos bibliográficos feito através do google acadêmico, no período de 25 de 

março a 27 de maio de 2021. Utilizando as seguintes palavras chaves: pandemia, 

contabilidade, empresas, medidas provisórias. Segundo Gil (2002) garante que a 

pesquisa bibliográfica é aquela realizada com base em material já ordenado, formado, 

sobretudo, por contextos científicos. O pesquisador deve buscar basear-se ao 

produzir um conhecimento cientifico em fundamentação teórica existente e com 

credibilidade quanto às informações. 

Inicialmente encontrei aproximadamente 07 artigos consideráveis a pesquisa 

que não demostraram os argumentos necessários. Objetivando encontrar maiores 
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informações sobre o tema, foi feita outras buscas em que as palavras chaves 

solicitadas foram: pandemia, contabilidade, empresas, medidas provisórias. 

Necessitando de maiores informações nova busca foi selecionada assim, mais 

06 artigos, e o diário oficial com as medidas provisórias verificando primeiramente 

resumo e introdução, uma vez que essas partes são de fácil de visualização do que 

se trata o contexto.  

Severino (2002 p. 129) assegura que o fichamento é o ato de registrar os 

estudos de um livro ou de um texto. A partir disso, percebe que as citações de um 

trabalho acadêmico podem ser consideradas como sendo um fichamento, porque é 

registro de contextos. A análise dos dados teve uma abordagem qualitativa 

considerando as ideias dos teóricos sobre a importância dos serviços contábeis.  

Dessa forma, a estrutura do trabalho acontece da seguinte forma: introdução 

que apresenta o tema, a problemática, hipóteses, objetivos gerais e específicos e 

justificativa da pesquisa. O primeiro capitulo que apresenta o conceito de 

contabilidade, a origem da mesma no Brasil. O segundo capitulo, discorre sobre o 

impacto da pandemia nas empresas e relevância das medidas provisórias e a 

importância do contador nesse contexto. Logo em seguida, tem-se o tópico de 

metodologia, analise e resultados dos dados e por último as considerações finais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

5 ANALISE E DISCUSSÃO DE DADOS DA PESQUISA 

 

A contabilidade é de total relevância dentro das empresas a mesma serve como 

instrumento de controle, planejamento e gestão de negócios com ou sem fins 

lucrativos. Para Marion (2015), a Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo 

de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. A mesma 

sempre existiu para auxiliar as pessoas e empresas, ora com informações ou tomada 

de decisões.  

Os estudos bibliográficos trouxeram discussões que deram embasamento para 

entender a importância do contador nesse contexto e as dificuldades e os problemas 

sociais e financeiros em que cada setor empresarial se encontram. A contabilidade 

contribui para uma melhor gestão dentro das empresas e organizações. As 

informações geradas pela contabilidade por meio de relatórios gerenciais, ajuda na 

demanda dos empresários e gestores dentro das empresas. Tais relatórios 

possibilitam uma visão mais ampla dos objetivos que desejam atingir. As informações 

contábeis são importantes para os administradores, visto que por meio delas eles 

podem planejar devidamente suas ações e acompanhar os resultados da empresa 

(ARAÚJO, 2009)  

Durante a pandemia o profissional de contabilidade foi necessário para propor 

ações de melhoria dentro das organizações a partir de consultorias. Ferronato (2011) 

ressalta que a prestação de melhores serviços por parte dos escritórios implica em 

fornece relatórios gerenciais aos micros e pequenos empresários, para que estes 

possam se embasar nesses relatórios para a tomada de decisão. 

Em relação as empresas que sofreram com a crise, as pequenas e médias 

empresas tiveram a maior elevação de problemas. É notório que empresas de 

pequeno porte ao se fecharem devido ao isolamento social não se mantiveram 

pagando seus funcionários ou negociando algum tipo de produto.  

Dessa maneira, a maioria delas fecharam suas portas, declarando falência 

total. Visto que estratégias de marketing em algumas resolveram o problema. Algumas 

passaram a anunciar produtos não essenciais como eletrônicos e outros que 

deixariam as pessoas mais confortável em suas residências. As empresas em geral 

são um grande aliado no desenvolvimento econômico de qualquer localidade, desde 

as pequenas e micro empresas até as multinacionais. Porém, é comum vermos o 
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desequilíbrio de algumas delas, encerramento de suas produções, falência e mudança 

de uma região para outra. 

Esse fato, decorre tanto da demanda de ofertas e procuras, como também em 

relação ao perfil socioeconômico do país em que a empresa está implantada. Na 

maioria das vezes a inflação se torna um problema de compra e venda de produtos, 

em outros é associado a novas culturas e a concorrência acirrada, no entanto, no 

presente século outro problema tem levado a milhares de empresas a fecharem suas 

portas, as pandemias tem contribuído para tais fins.  

Nesse contexto, as empresas necessitam de informações focada na produção, 

a contabilidade atende de forma satisfatória, como o aumento de produção e das 

relações comerciais, criando mecanismos para avaliação, desempenho e controle de 

produtividade (COELHO; LINS, 2010). Dessa forma, entende-se que a contabilidade 

é uma ciência social a mesma busca conciliar conhecimentos que controla o 

patrimônio de uma empresa.  

Durante a pandemia a economia parou quase por completo, donos de 

empresas tiveram que fechar as portas de suas empresas mediante essa crise 

histórica. Neste contexto, o contador é crucial para orientar o empreendedor a 

amenizar os feitos da COVID-19, sendo parceiro dos empresários mediante as 

incertezas para administrar o fluxo de caixa. Neste momento o contador precisa agir, 

apresentando possíveis cenários, com planejamentos de ações que solucione as 

queixas e dificuldades encontradas pelos gestores.  

As empresas passaram a contar com a assessoria remota dos escritórios de 

contabilidade a alternativa essencial para manter os serviços, de acordo com as 

particularidades. A internet tem sido primordial nesse momento, por meio das 

ferramentas possíveis uma vez que as mesmas podem oferecer possibilidades de 

compartilhamento de informações, como e-mail, sistemas de processamento e, até 

mesmo, por redes sociais como o WhatsApp.  

As empresas foram orientadas a adotar medidas emergenciais sem que 

deixasse de lado as obrigações acessórias governamentais. Sabe-se que no decorrer 

desses meses de pandemia foram publicadas novas legislações relacionadas à as 

normatizações de trabalho, prorrogações dos recolhimentos de alguns impostos, 

normatização das atividades consideradas essenciais entre outras. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O profissional contábil precisa se adequar as inovações e soluções para que 

consiga oferecer aos seus clientes um serviço de qualidade, na atualidade o mercado 

de trabalho exige do contador que vá além da burocracia e obrigações assessórias, 

assim a tecnologia se torna necessária auxiliando e reduzindo tempo e assim gerando 

informações rápidas, ágeis e confiáveis nas tomadas de decisões empresariais. 

Durante a pandemia a economia parou quase por completo, donos de empresas 

tiveram que fechar as portas de suas empresas mediante essa crise histórica. Neste 

contexto, o contador é crucial para orientar o empreendedor a amenizar os feitos da 

COVID-19, sendo parceiro dos empresários mediante as incertezas para administrar 

o fluxo de caixa.  

Neste momento o contador precisou agir, apresentando possíveis cenários, 

com planejamentos de ações que solucione as queixas e dificuldades encontradas 

pelos gestores. As empresas foram orientadas a adotar medidas emergenciais sem 

que deixasse de lado as obrigações acessórias governamentais. Além disso, 

consultorias sobre as novas legislações, demissões, férias, pagamentos de impostos 

entre outras questões acessórias governamentais. 

O profissional de contabilidade deve ser aliado das empresas mediante o 

momento de crise e as retomadas do comercio até a normalidade.  Pois um dos 

problemas que ameaçam a continuidade das empresas é a ausência de informações 

que auxiliam no processo de gestão, impedindo que as mesmas alcancem sucesso. 

A figura do contador é cada vez mais importante dentro da empresa, pois é este 

profissional que irá introduzir a contabilidade gerencial dentro das empresas 

mostrando a necessidade da mesma no momento vivido pela empresa. Dessa forma, 

a presente a presente pesquisa conclui que o contador é de grande importância para 

as empresas continuarem no mercado, a contabilidade gerencial e estratégica cria 

oportunidades para a empresas se manterem no mercado no momento de crise.  
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