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ECONOMIA

A atuação da Contabilidade Para Ino-
vação deve fornecer dados e informa-
ções de valor, especificas, segregadas 
e agrupadas, em diferentes formas de 
análises. A ideia central é permitir que 
o empreendedor tenha uma visão do 
seu negócio com fácil leitura destas in-
formações e que permita perceber se 
a empresa está crescendo, estagnando 
ou retrocedendo.

Trazendo para o nosso nicho, que são 
empresas criativas e de tecnologia, a 
Contabilidade deve ser utilizada de 
forma ainda mais estratégica já que a 
legislação Brasileira ainda está ama-
durecendo para área tecnológica. A 
Méliuz que trabalha basicamente com 
Cashback ou “Dinheiro de Volta”, é um 
exemplo de empresa que sentiu difi-
culdade com a falta de informação. No 
início de sua operacionalização, não 
fazia ideia de como deveria ser tribu-
tada, isso devido à ausência de legis-
lação clara para seu tipo de negócio. 
Outro modelo de negócio que sente 
muita dificuldade em se estabelecer 
devido à falta de informação adequa-
da são os Marketplaces, isso porque 
muitas vezes desconhecem os vários 
modelos de monetização, ou como 
operacionalizar os seus processos.

O mercado já conta com grandes em-
presas de tecnologia funcionando no 
Brasil e ainda mais próximo, aqui em 
Feira de Santana. O que nos impres-
siona e motiva, é ver que várias destas 
empresas perderam recursos e oportu-
nidades em algum momento por não 
terem a orientação necessária, seja por 
registro no momento impróprio, falta 
de diligência documental, contratação 
de funcionário sem análise dos custos 
e até mesmo por exportar serviços dei-

xando de usufruir dos benefícios que a 
legislação permite. Saindo do âmbito 
federal e trazendo para o municipal, já 
enquadramos municípios como Feira 
de Santana e Santo Estevão, a procedi-
mentos que a própria lei municipal per-
mite, mas que por incrível que pareça, 
não eram utilizados, porém, o que nos 
deixou mais surpresas foi perceber que 
até mesmo os auditores locais desco-
nheciam estes benefícios.

Além das perspectivas tributárias, em-
presas criativas e tecnológicas, possuem 
aspectos singulares de acordo ao mode-
lo do negócio, tendo assim de fugir das 
chamadas “Métricas da Vaidade”. Eric 
Ries em seu Livro “Startup Enxuta” cita 
a contabilidade como parte do processo 
de mensuração de resultados de uma 
Startup, de forma que esta possa me-
dir o seu progresso, definir os principais 
marcos e priorizar o trabalho, utilizando-
-se de indicadores e métricas adequa-
das. Startups vivem em um mundo de 

incertezas e muitas vezes nem sabem 
quem são de fato seus clientes ou como 
devem ser os seus produtos, e por este 
motivo precisam de um suporte contábil 
que acompanhe suas fases e entendam 
do que estão falando, não devendo ser 
tratadas como empresas tradicionais. 
Informação no tempo certo evitará que 
desperdicem recursos.

O mundo, as empresas e principal-
mente as pessoas estão mudando 
muito rapidamente. A inovação não 
é apenas um diferencial, a inovação 
se tornou obrigatória, ou inova ou 
está FORA do mercado. As pessoas 
não querem apenas um produto bom 
com um preço legal, as pessoas que-
rem novas experiências, novos sabo-
res, novas emoções. Com esse intuito, 
nascem as novas startups e empresas 
tecnológicas, que com o auxílio da 
contabilidade para inovação, terão o 
direcionamento certo para alavancar 
o seu negócio.
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