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Resumo: A Contabilidade é uma das profissões mais antigas que existem, e ela acompanhou a
evolução da humanidade e a necessidade pelo controle de seus bens relacionados, na medida em que
as transações comerciais passaram a ficar cada vez mais complexas. A contabilidade é uma ciência
que estuda o patrimônio da entidade, por meio de suas técnicas, como a escrituração contábil e a
elaboração de Demonstrações Contábeis. No Brasil a elaboração destas demonstrações é realizada ao
fim do exercício fiscal, e tem como objetivo informar a posição financeira, econômica e patrimonial
das companhias. Apesar da importância destes documentos, muitas empresas brasileiras se limitam a
apresentar somente o que é determinado por legislação, mesmo que órgãos de fiscalização, como o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) forneça os procedimentos necessários para correta
elaboração. Com base no exposto foi definido o seguinte objetivo geral: identificar quais
demonstrações contábeis foram divulgadas pelas empresas de responsabilidade limitada na Receita
Federal. Para atender ao objetivo proposto será utilizado de uma metodologia descritiva quanto ao seu
objetivo; quantitativa quanto a sua abordagem; tendo como procedimento uma pesquisa documental.
A coleta de dados foi realizada mediante um levantamento no site Central de Balanços, vinculado a
Receita Federal, que possui como função apresentar as demonstrações contábeis das empresas
participantes que se voluntariaram a participar. Para cumprir o objetivo foi realizado um estudo em
nos dos documentos apresentados de forma pública pelas empresas que não tem a obrigação na
publicação sendo elas empresas de responsabilidade limitada. O estudo vai utilizar como teoria de
base a Teoria da Evidenciação.

Por tratar-se de um estudo em andamento, dados preliminares

possibilitam perceber que a falta de obrigatoriedade afeta a forma de divulgação das demonstrações
contábeis, influenciando na transparência das sociedades e não sendo possível verificar o impacto
dessas empresas nas economias locais.
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