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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS APLICÁVEIS A PEQUENAS EMPRESAS 
PARA CONCESSÃO DE CRÉDITOS RESUMO A contabilidade é uma ciência de fundamental 
importância para todas as entidades, pois registra fatos que ocorrem no cotidiano de uma 
empresa e fornece informações por meio das análises das demonstrações contábeis, as quais 
são úteis para uma tomada de decisão, auxiliando seguradamente no desenvolvimento e 
crescimento da empresa. As pequenas empresas têm papel relevante na economia brasileira e 
têm uma fragilidade financeira e como característica a necessidade de crédito. Deste modo o 
presente trabalho abrange as demonstrações contábeis como peças elaboradas com base em 
técnicas próprias, evidenciando a posição da empresa em determinado momento; e como o 
crédito tem se tornado um importante instrumento na operacionalização das atividades 
empresariais, o trabalho tem como objetivo analisar as demonstrações contábeis exigidas pela 
Lei n. 6.404/1976 e pela Resolução n. 1.255/2009 de forma objetiva e clara, no contexto das 
pequenas empresas e para atingir o objetivo geral, será necessário abordar os seguintes 
objetivos específicos: conceituar análise de demonstrações contábeis; apresentar a legislação 
que dispõe sobre as análises; demonstrar os instrumentos utilizados na análise de balanços e 
apresentar um modelo adequado de análise para as pequenas empresas. A metodologia 
utilizada foi através de pesquisas bibliográfica, demonstrando o conceito de cada fator que 
venha facilitar a compreensão dos procedimentos das demonstrações contábeis. O trabalho 
desenvolvido atingiu seu objetivo principal, que buscou desenvolver um estudo com o objetivo 
geral sobre as demonstrações contábeis utilizadas para financiamento das pequenas empresas 
e os objetivos específicos à análise dos critérios de avaliação de crédito, foi verificada a 
modalidade de crédito existente e identificou as taxas de juros estabelecidas para concessão 
de crédito. Através da análise, pode se concluir que as instituições financeiras que concedem 
créditos aos pequenos empresários, são bastante cautelosas em relação à concessão do 
crédito, com o objetivo de evitar constrangimentos futuros com a inadimplência. No contexto 
desse trabalho foi concluído que as Instituições possuem muita burocracia na concessão de 
crédito. Os mesmos devem procurar desenvolver normas mais eficientes de maneira que 
venha evitar a inadimplência e que ao mesmo tempo venha agilizar o processo de aquisição de 
crédito ao pequeno empresário. Para que o país tenha um fomento maior, o governo 
juntamente com as instituições financeiras deveria desenvolver um programa que incentivaria a 
aquisição de crédito, podendo ser esse programa de redução das taxas de juros cobradas na 
concessão do crédito. Como forma de divulgar a aquisição de crédito as instituições financeiras 
deveriam realizar a divulgação de seu serviço através de outdoors, internet, televisão, rádios, 
informativos e jornais com o objetivo de aumentar os seus empréstimos e consequentemente 
os lucros. Outro fator a ser levado em consideração é que o governo juntamente com as 
instituições financeira desenvolvesse uma política de metas para aquisição de crédito aos 
pequenos empresários com o objetivo principal aumentar a busca por créditos e também 
estimular quem fornece este tipo de serviço, reconhecendo e premiando quem realiza o 
empréstimo. As instituições financeiras também deveriam ser parceiras das pequenas 
empresas, pois estas também contribuem para o desenvolvimento do país e principalmente da 
região onde está localizada, aumentando a arrecadação de impostos, desenvolvimento 
comercial, aumento de empregos, entre outros fatores. Palavras-chave: Contabilidade, 
Demonstrações Contábeis e Concessão de Créditos.  


