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RESUMO 
 
 

A Microrregião de Bananal apresenta, atualmente, estagnação econômica e social, uma vez 
que as grandes organizações não se interessam em se instalar nessa região. O Projeto de 
Extensão da UNITAU, Assessoria Técnica para o Desenvolvimento de Empreendimentos 
Econômicos Solidários na Microrregião de Bananal, tem como alguns de seus objetivos: o de 
incentivar a formalização de micros empreendimentos e a formação de empreendimentos 
econômicos solidários na Microrregião de Bananal. Os empreendimentos econômicos 
solidários são formados por grupos de pessoas que produzem e comercializam seus produtos 
e serviços com uma gestão coletiva e democrática. Nesse sentido, o incentivo a novos 
empreendimentos e a formalização dos micros empreendimentos já existentes possibilitarão a 
geração de novos empregos e aumento da renda, consequentemente, a melhora a qualidade 
de vida da população. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a pesquisa de campo 
proporcionada pelas viagens pedagógicas a Microrregião de Bananal, acompanhada por uma 
revisão bibliográfica. O objetivo desse trabalho é demonstrar a importância do papel do 
Contador no processo de incentivo a formação de empreendimentos econômicos solidários e 
na formalização dos micros empreendimentos já existentes. O Contador tem papel primordial 
nesse processo, primeiro como grande facilitador na questão da formalização desses 
empreendimentos, sejam eles de iniciativa de um empresário individual local se formalizando 
através do MEI – Micro Empreendedor Individual, ou por iniciativa da própria população 
formalizando seu empreendimento através de cooperativas e associações. E segundo como 
orientador e consultor na gestão desses negócios, com enfoque especial na gestão financeira. 
Os profissionais contábeis devem utilizar a Contabilidade como meio de alavancar o 
desenvolvimento econômico, através da adequada utilização das ferramentas da Contabilidade 
Financeira e Gerencial e também executar estas funções de forma ética e socialmente 
responsável. Nesse sentido, o Contador é o profissional capacitado para auxiliar os 
empreendedores a realizar o planejamento financeiro adequado e a tomar decisões que 
contribuirão para a continuidade do empreendimento. Por não haver interesse das grandes 
organizações de se instalarem nessa região, a continuidade e o crescimento dos micros 
empreendimentos e dos empreendimentos econômicos solidários são de grande importância 
para o desenvolvimento da economia da Microrregião de Bananal, pois, serão esses 
empreendimentos que irão gerar empregos e aumento de renda para a população. Assim, 
nota-se o quão importante é o papel do contador para essa região, e recomenda-se que os 
Contadores tornem-se multiplicadores do conhecimento sobre empreendimentos econômicos 
solidários para assim contribuir com o desenvolvimento econômico e social da Microrregião de 
Bananal. Para que se conheça melhor o profissional Contador dessa região esse trabalho 
sugere uma pesquisa sobre o perfil do Contador da Microrregião de Bananal. 


