
1 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

 

LUIZ GUILHERME VIEIRA 

 

 

 

 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS MICRO E 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO DE VOLTA REDONDA 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2016 



2 
 

LUIZ GUILHERME VIEIRA 

 

 

 

 

 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS MICRO E 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO DE VOLTA REDONDA/RJ 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão do Curso apresentada 

ao Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

Bacharel em Ciências Contábeis. 

Orientador: Prof. Msc. Arlindo de Oliveira 

Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2016 



3 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

LUIZ GUILHERME VIEIRA 

 

 

 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS MICRO E 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO DE VOLTA REDONDA 

 

 

Monografia aprovada pela Banca Examinadora do Curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Volta Redonda,      de                   de 2016 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Msc. Arlindo de Oliveira Freitas – Universidade Federal Fluminense (Orientador) 

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Julio Candido Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 

 

___________________________________________________ 

Prof. Alaíne Maria dos Reis Carraro – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente quero agradecer a Deus por todas as oportunidades que me deu e que 

me possibilitaram chegar até aqui. 

Quero agradecer à minha mãe, Rosângela, e a todos os meus familiares por terem me 

dado todo o apoio possível para concluir esta jornada. 

Ao meu melhor amigo, Túlio, que sempre me incentivou a seguir adiante. 

Ao meu orientador, Prof. Arlindo, grande motivador deste trabalho, e exemplo de vida 

para todos os alunos do curso de Ciências Contábeis e da UFF. 

Agradeço a todos os professores que participaram de minha formação, em especial 

aos professores Anderson, Isabel e Júlio.   

A todos os meus colegas de faculdade, com os quais compartilhei muitos momentos 

nestes últimos quatro anos. 

Aos funcionários do escritório Econeva Contabilidade, que não foram apenas colegas 

de trabalho, mas também grandes amigos. 

Agradeço aos empresários que se solicitaram a participar de minha pesquisa, 

possibilitando a conclusão deste trabalho. 

Muito obrigado a todos vocês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Faça uma vez, bem feito e esqueça.” 

Autor desconhecido 

 

 



6 
 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo verificar se a qualidade dos serviços contábeis 

prestados por escritórios terceirizados atende as expectativas de seus clientes. Para 

isso foi realizada uma pesquisa descritiva usando questionário com perguntas 

fechadas. Após a coleta dos dados, estes passaram por uma análise tanto quantitativa 

quanto qualitativa. No referencial teórico foram abordados conceitos relacionados a 

contabilidade, abrangendo sua história e regulamentação, e foi abordado ainda 

conceitos relacionados à qualidade e prestação de serviços, incluindo ai as vantagens 

de um serviço bem prestado para o marketing dos escritórios. Após análise dos 

resultados concluiu-se que sim, os escritórios atendem as expectativas de seus 

clientes, que na verdade esperam dos contadores apenas serviços relacionados à 

geração de guias, cálculos trabalhistas e procedimentos de legalização, uma vez que 

poucos recebem serviços relacionados à gestão do negócio e mesmo assim avaliam 

como satisfatório o serviço prestado. 

 

Palavras-chave: Contabilidade. Qualidade. Prestação de serviços. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

      A contabilidade é umas das ciências mais antigas que existem, e surgiu da 

necessidade de se ter controle sobre o patrimônio dos indivíduos e reinos. Com o 

passar do tempo a contabilidade foi incorporando conhecimento de outras áreas e se 

aperfeiçoando, tornando-se cada vez mais importante.  

 Com a crescente globalização é cada dia maior a velocidade com que são 

necessárias as tomadas de decisão, correndo o risco de ficar para traz aqueles que não 

possuírem acesso a informações confiáveis e de fácil acesso para que se possam tomar 

decisões capazes de fazer face às adversidades cada vez mais constantes no mundo 

dos negócios. A contabilidade é a ferramenta que disponibiliza os meios para que as 

decisões sejam tomadas.  

      Todos os tipos de organização necessitam da contabilidade, porque 

independentemente de qual seja seu objetivo todas necessitam de uma gestão 

adequada para que sua função possa ser cumprida.  

 A maior parte das organizações não mantêm contadores em seus quadros de 

funcionários, delegando a tarefa de registrar suas operações, calcular seus impostos, e 

gerir seu patrimônio a escritórios de contabilidade terceirizados. 

      Os escritórios de contabilidade e seus responsáveis, sabendo da importância de 

suas funções, devem não só realizar seu trabalho da melhor forma possível, como 

também explicar a seus clientes e faze-los entender o quão relevante é o trabalho que 

estão fazendo. 

 Partindo da relevância que a contabilidade tem para gestão dos negócios será 

desenvolvida uma pesquisa com o objetivo de responder a seguinte pergunta: 

 

Os serviços prestados por escritórios terceirizados aos micro e pequenos empresários 

da cidade de Volta Redonda atende às expectativas de seus clientes? 
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2. OBJETIVOS 

 

  

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

O objetivo da pesquisa é verificar se os micro e pequenos empresários do setor 

de comércio da cidade de Volta Redonda estão satisfeitos com a qualidade do serviço 

contábil que é prestado por escritórios terceirizados. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar uma revisão bibliográfica sobre assunto; 

 Identificar quais são as vantagens de um serviço de qualidade para o tomador e 

o prestador; 

 Verificar se os serviços contábeis são importantes para o apoio à gestão do 

negócio; 

 Descobrir se os empresários estão cientes de quais são os objetivos da 

contabilidade. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 CONTABILIDADE 

 

 

3.1.1 Aspectos históricos da contabilidade 

 

 

 A contabilidade é uma ciência muito antiga, tanto que não é possível identificar 

sua origem exata, mas pode-se encontrar o ponto do qual a contabilidade que hoje se 

conhece partiu. 

 De acordo com Andrade (2009) duas publicações são de grande importância 

para a contabilidade: a primeira é o livro Líber Abaci, escrito em 1202 pelo matemático 

Leonardo Fibonacci, que introduziu na Europa os algarismos arábicos. Através da obra 

de Fibonacci os registros comerciais ficaram muito mais fáceis, tanto para a escrita 

quanto para a compreensão. A segunda obra é intitulada Hisbah, de autoria do escritor 

árabe Ibn Taymiyyah, nascido onde hoje é a Turquia, em 1263. Nesta obra, havia um 

registro detalhado de como era a contabilidade do califado de Omar, apresentando 

receitas despesas e pagamentos feitos pelo governo. 

 Segundo Hendriksen e Van Breda (1999), os registros feitos por meio do 

método das partidas dobradas começaram a surgir por volta dos séculos XIII e XIV, no 

norte da Itália, principalmente em cidades como Genova e Florença. Em 1494 foi 

publicado, na cidade de Veneza, o livro Summa de arithmetica, geométrica, proportioni 

et proportionalitá, de autoria do Frei Luca Pacioli. Era uma obra matemática que em 

um de seus capítulos tratava das partidas dobradas, afirmando que os comerciantes, 

para gestão de seus negócios, tinham de dominar a técnica com perfeição. Segue 

abaixo citação retirada do livro por Hendriksen e Van Breda (1999, p39): 

 

Para que tudo fique mais claro no encerramento mencionado, é necessário 

que faça esta outra comparação, a saber, somar numa folha de papel todos 

os débitos de Razão + e coloca-los do lado esquerdo, e somar todos os 
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créditos e coloca-los dos lado direito, e depois estas ultimas somas serão 

ressomadas; uma das somas será o total dos débitos, e a outra será o total 

dos créditos. Agora, se as duas somas forem iguais, ou seja, uma for igual a 

outra, ou seja, a soma dos débitos e dos créditos, sua conclusão será a de 

que ser Razão terá sido bem mantido. (...) e encerrado pelo motivo acima no 

capítulo 14; mas se uma das somas for maior do que a outra, terá havido um 

erro no seu Razão, o qual, com diligência, será melhor que o encontre com a 

inteligência que Deus lhe deu, e com os recursos de raciocínio que tiver 

adquirido, e que são muito necessários para o bom comerciante, como 

dissemos no inicio, caso contrário, não sendo um bom contador em seus 

negócios, andará como um cego, e muitas perdas poderão surgir.  

 

 Pelo trecho extraído da obra de Paccioli pode-se concluir, e Iudícibus, Martins e 

Carvalho (2005) ratificam que a contabilidade nasceu gerencial, com o objetivo de 

fornecer informações aos proprietários e administradores para a tomada de decisão, e 

só bem mais tarde, em meados do século XIX ela começou a ser encarada como uma 

ciência, e a ser estudada mais a fundo. 

 Um dos maiores motivadores dessa mudança se deu em razão da Revolução 

Industrial. Hendriksen e Van Breda (1999) afirmam que a crescente preocupação com 

os custos, e consequentemente com a gestão de estoques fez com que a surgissem 

sistemas de controle de custos. O aumento da necessidade de capital fez com que 

novos investidores surgissem, criando assim as sociedades por ações, em 

consequência fez-se necessário o surgimento dos serviços de auditoria. As informações 

que antes eram usadas para gestão do negócio, passaram a suprir as necessidades de 

investidores, credores e do governo. 

 

 

3.1.2 Contabilidade no Brasil 

 

 

 No Brasil a contabilidade chegou junto dos portugueses, que por sua vez, 

segundo Coelho e Lins (2009) adotaram as técnicas contábeis e de controle 

desenvolvidas na Itália, grande expoente da contabilidade na época. Em 1549, já 

conhecendo as riquezas que se encontravam em sua nova colônia, ocorreu a primeira 
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nomeação feita pela coroa portuguesa para contador geral e guarda-livros. Apesar de 

tão logo ter havido a nomeação da coroa, somente em 1770 surge a primeira 

regulamentação da profissão contábil em território brasileiro. Foi emitida por D. João, 

rei de Portugal, a Carta de Lei, determinando que todos os guarda-livros das colônias 

cursassem as aulas de comércio e fossem registrados na Junta Comercial. 

 A contabilidade brasileira passou por grandes modificações e incentivos a partir 

da metade do século XIX. Em 1850 foi publicado o primeiro Código Comercial 

Brasileiro, obrigando as empresas manter escrituração de acordo com as normas 

vigentes e publicar balanços gerais. 

 Em 1860 foram feitas alterações ao Código Comercial. Afirmam Coelho e Lins 

(2009 p155): 

(...) por meio da Lei 1083, que tinha como um de seus objetivos aplicar 

algumas correções ao Código Comercial, determinou-se que os balanços, 

demonstrações e documentos contábeis deveriam ser remetidos, nos prazos 

estabelecidos, ao governo. Essa legislação previa, ainda, a publicação dos 

balanços. 

 

 Novamente, no inicio dos anos 1970, a contabilidade brasileira passou por 

mudanças. De acordo com Niyama (2009) até então a contabilidade brasileira era 

ligada somente a legislação tributária, sofrendo grande influência do governo, 

interessado na arrecadação e em razão disso causando grandes distorções nas 

demonstrações das empresas. 

 Após a década de 1970, também ganhou força a legislação societária, 

principalmente em razão da criação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 

1976, com o objetivo de regular o Mercado de Capitais no Brasil. No mesmo ano 

também foi promulgada a Lei 6404/76, Lei das S.A.. Niyama e Silva (2011) ainda dizem 

que diversas agências reguladoras também passaram a interferir na contabilidade, 

como a Superintendência de seguros Privados (SUSEP), Banco Central do Brasil 

(BACEN), entidade responsável pelo mercado de capitais brasileiro antes da criação da 

CVM, e outras agências reguladoras como ANEEL, ANATEL, etc. 

 Outro grande avanço se deu em 1993, quando o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), por meio da Resolução 750, definiu os princípios da 

Contabilidade. Niyama e Silva (2011, p87) afirmam que as resoluções emitidas pelo 
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CFC não tem força de lei, sendo assim as empresas que não obedecerem as resoluções 

não sofrerão punição alguma, ao contrário dos contadores, que podem ser sofrer 

represálias pelo conselho de classe. Afirmam os autores que as normas contábeis 

brasileiras servem como fonte de referência técnica.  

 

 

3.1.3 Objetivos da contabilidade 

 

 

 A contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio, buscando meios de 

controle e representação o mais próximo possível da realidade das empresas. Segundo 

Iudícibus, Martins e Carvalho (2005 apud Ott e Pires, 2009) os pilares essenciais da 

contabilidade são a mensuração e a evidenciação. Busca assim, com base científica, 

tornar-se uma ferramenta notavelmente prática, seja para tomada de decisão, seja 

para avaliação do desempenho das entidades e de seus gestores. 

 Segundo Iudícibus e Martins (2010), a contabilidade tem a função de auxiliar no 

planejamento, fornecendo dados históricos sobre a empresa, ou então na previsão de 

movimentações futuras; tem a finalidade de ajudar no controle, possibilitando verificar 

se as decisões tomadas pela administração são executadas conforme o que foi 

planejado; e tem a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisão, que é feito 

com base em ações já planejadas ou como medida corretiva para falhas evidenciadas 

pelo controle. 

 Iudícibus e Martins (2010, p9) ainda afirmam que: 

 

(...) a Contabilidade não é nem deve ser entendida como um fim em si 

mesma. Isso quer dizer que as informações por ela fornecidas só terão 

utilidade desde que satisfaçam às necessidades da administração e de 

outros interessados e não apenas do contador. (...) 

 

 Para que a contabilidade consiga atingir seus objetivos, as informações 

contábeis precisam atender algumas exigências, conforme apontam Hendriksen e Van 

Breda (1999). Segundo os autores a informação contábil deve ser relevante para seus 

usuários, tornando-se uma ferramenta valiosa para a gestão do negócio. A informação 
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também precisa ser confiável, representando fielmente a situação que pretende 

expor, sendo a informação neutra e passiva de verificação.  

 Além das demonstrações contábeis, existem outras ferramentas produzidas 

pela contabilidade que podem dar suporte a tomada de decisão.  Na literatura sobre 

contabilidade gerencial os que mais se destacam são a análise de balanço, análise da 

margem de contribuição, ponto de equilíbrio e formação de preço de venda. 

 A análise de balanço, segundo Padoveze (2010), tem o objetivo de avaliar a 

empresa em seus aspectos “operacionais, financeiros, econômicos e patrimoniais”. De 

acordo com o autor a análise do balanço deve contemplar análise vertical, que 

contempla a importância de uma conta dentro do conjunto de contas ao qual pertence 

no balanço patrimonial (Silva, 2014); análise horizontal, que permite avaliar a evolução 

de determinada conta ao longo do tempo (Martins, Miranda e Diniz, 2014); e a análise 

deve ainda contemplar os indicadores econômico-financeiros, que contemplam pontos 

relacionados à atividade, endividamento, liquidez e rentabilidade. 

 A análise da margem de contribuição, segundo Dubois, Kulpa e Souza (2009), é 

fundamental na tomada de decisão. É uma ferramenta de extrema importância para 

formação de preço de venda, decisão de quais produtos lançar ou manter no mercado, 

além de ser fundamental para a gestão para a gestão dos custos. Caso o valor da margem 

de contribuição seja igual ao valor dos custos mais despesas fixas, a empresa atinge seu 

ponto de equilíbrio, onde não terá lucro nem prejuízo. 

 O ponto de equilíbrio determina a quantia mínima de receita que a empresas 

deve auferir para cobrir todos os custos e despesas do período, não tendo lucro nem 

prejuízo. Existem três tipos de ponto de equilíbrio, segundo Padoveze (2010) e 

Megliorini e Souza (2011): ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico.  

 O ponto de equilíbrio contábil é o mais comum deles, sendo basicamente o que 

é descrito quando se fala de ponto equilíbrio. Segundo Megliorini e Souza (2011, p86) 

o ponto de equilíbrio contábil apresenta, na verdade, resultado negativo, “dada a não 

consideração do custo de oportunidade do capital nela investido”. Apesar desse fator 

o ponto de equilíbrio contábil apresenta uma informação relevante, que é o nível 

mínimo de atividade da empresa, sendo uma informação necessária para avaliação de 

investimentos, como ampliação do negócio ou lançamento de novos produtos.  
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 O ponto de equilíbrio financeiro considera somente os custos fixos 

desembolsáveis, devendo-se deduzir os valores referentes a depreciação do 

imobilizado, despesas com provisões e amortização. Padoveze (2010, p393) diz que o 

ponto de equilíbrio financeiro “(...) é importante em situações de eventuais reduções 

da capacidade de pagamento da empresa”.  

 O ponto de equilíbrio econômico leva em consideração não só os gastos e 

despesas fixos, como também os juros pagos por empréstimos e financiamentos, além 

do lucro esperado pelos sócios do empreendimento. 

 A formação de preço de venda dos produtos de uma empresa é de 

fundamental importância. Dele depende a sobrevivência da organização. 

Normalmente, afirmam Perez Jr, Oliveira e Costa (2011) os preços a serem praticados 

tem muito mais relação com o mercado do que com os custos das empresas. Isso 

acontece porque se os preços de uma empresa estiverem muito acima dos preços 

praticados por seus concorrentes a empresa acabará destruindo a demanda por seus 

produtos. O preço de venda deve cobrir os custos e despesas, pagar os impostos sobre 

o faturamento e o lucro, e ainda remunerar os sócios do empreendimento.  

 Dubois, Kulpa e Souza (2009) dizem que as empresas têm de fazer uma perfeita 

classificação e contabilização de seus custos, para assim geri-los adequadamente e 

tornar possível praticar preços dentro dos padrões do mercado e que possibilitem a 

sobrevivência do negócio. 
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3.2 IFRS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

 

 A contabilidade é uma ciência que reflete muito da cultura e legislação de um 

país. Partindo dessa lógica é obvio que cada nação adotaria técnicas e procedimentos 

diversos. Para acabar com os problemas que isso causaria foi criado no ano de 2001 

IASB (International Accounting Standards Boards – Conselho de Normas Internacionais 

de Contabilidade). Este órgão foi criado pelos conselhos de classe de diversos países  

com o objetivo de estabelecer normas contábeis padronizadas para os países 

membros, afim de facilitar a compreensão das demonstrações e relatórios contábeis 

por parte dos mais diversos usuários da contabilidade.  

 No ano de 2004 o IASB emitiu os primeiros IFRS (International Financial 

Reporting Standard – Normas Internacionais de Relatórios Financeiros), 

pronunciamentos com as determinações que deveriam nortear a contabilidade 

praticada nos países membros do IASB.  

 No Brasil, a adoção das IFRS iniciou-se no ano de 2008, tornando-se obrigatória 

para as instituições e empresas de capital aberto em atendimento a Lei 11638/07, que 

modificou a Lei 6404/76. Segundo Almeida (2014) foram emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, entre 2008 e 2010, diversos pronunciamentos e 

instruções normativas objetivando adaptar a contabilidade brasileira às normas 

internacionais. O autor considera um dos passos mais importantes rumo à 

padronização a assinatura do Memorando de Entendimento, acordo firmado entre o 

CPC, o CFC e o IASB em janeiro de 2010 garantindo a adequação da contabilidade 

praticada no Brasil aos padrões internacionais. 

 Em 2009 foi emitido a NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias 

empresas, feita com base em norma emitida pelo IASB. A norma é composta ao todo 

de 35 seções, contemplando praticamente todos os assuntos abordados pelo CPC, mas 

de forma mais simples. 

 Segundo Iudicibus (2010 apud Sousa, 2012, p28) os benefícios da adequação as 

norma internacionais são: 
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a) ‘são muito mais baseados em princípios do que em regras’. A utilização de 

princípios, ao invés da aplicação de regras prontas, fará com que o contador 

desenvolva o julgamento e analise as situações. 

b) ‘são baseados na prevalência da essência sobre a forma’. A questão aqui 

é conhecer o que será contabilizado, de maneira que o registro demonstre a 

essência econômica dos fatos em questão. 

c) ‘são muito mais importantes os conceitos de controle, de obtenção de 

benefícios e de incorrência em riscos do que a propriedade jurídica para 

registro de ativos, passivos, receitas e despesas.’ Conforme alteração da lei 

11.638/07, onde prevalece a figura da transferência de controle, dos riscos e 

dos benefícios, e não da titularidade jurídica. 

d) ‘a contabilidade passa a ser de toda a empresa não só do contador’. A 

influência de outros membros da entidade, no processo, torna-se necessária 

para a gestão do negócio. 

 

 Todas as empresas pequenas e médias empresas devem ter sua contabilidade 

elaborada conforme determina a norma. Muitas das operações de que a norma trata 

não são aplicadas a todas as empresas, em razão destas não praticaram todos os tipos 

de operação, mas independentemente do ramo em que a empresa atue, todas  devem 

prestar contas a alguém, podendo ser sócios, credores, investidores ou o governo. A 

norma determina, assim, que todas as empresas elaborem as demonstrações 

contábeis conforme suas especificações. 

Segundo Silva (2014), as demonstrações contábeis têm por objetivo evidenciar 

qual é a posição econômica, financeira e patrimonial de uma entidade. As 

demonstrações são elaboradas por profissionais da contabilidade após a análise e 

interpretação da escrituração dessas entidades. 

 O CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, em seu item 9 define 

muito bem qual é o conceito de demonstração contábil: 

 

As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição 

patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das 

demonstrações contábeis é o de proporcionar informações acerca da 

posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da 

entidade que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e 

tomadas de decisões econômicas. As demonstrações também objetivam 
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apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da 

entidade e sua capacitação na prestação de contas quanto aos recursos que 

lhe foram confiados. Para satisfazer esse objetivo, as demonstrações 

contábeis proporcionam informação da entidade acerca do seguinte: 

 

a) ativos; 

b) passivos; 

c) patrimônio líquido; 

d) receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas; 

e) alterações no capital próprio mediante integralizações dos proprietários e 

distribuição a eles; e 

f) fluxos de caixa. 

  

 Martins, Miranda e Diniz (2014) afirmam que quanto maior a quantidade 

informações disponíveis nas demonstrações contábeis, melhor. Só assim os usuários 

da contabilidade que estão fora da entidade podem ter conhecimento da situação em 

que o empreendimento se encontra. A precisão da informação é essencial. As 

demonstrações devem ser elaboradas pelo regime de competência, porque segundo 

os autores (p14), “os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando 

ocorrem (e não quando caixa e outros recursos financeiros são recebidos ou pagos)”. 

Pelo regime de competência as demonstrações apresentam não só os pagamentos 

realizados e recebidos, mas também obrigações e direitos a receber oriundos de 

eventos passados. 

 A norma NBG TG 1000 – Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas 

determina na seção 3, item 3.17 que o conjunto completo de demonstrações 

contábeis compreende: 

 

(a) balanço patrimonial ao final do período; 

(b) demonstração do resultado do período de divulgação; 

(c) demonstração do resultado abrangente do período de divulgação. A 

demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro 

demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio líquido. A 

demonstração do resultado abrangente, quando apresentada 

separadamente, começa com o resultado do período e se completa com os 

itens dos outros resultados abrangentes; 
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(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de 

divulgação; 

(e) demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação; 

(f) notas explicativas, compreendendo o resumo das políticas contábeis 

significativas e outras informações explanatórias. 

 

 

a) Balanço patrimonial 

 

 

 O balanço patrimonial é assim definido por Sá (2012, p123): 

 

Sob a denominação de balanço, em escrita contábil, genericamente, 

denomina-se uma demonstração de equilíbrios de saldos. 

Ou seja, o balanço é uma exposição de registros em contas que são de 

débito e que são de crédito e que demonstrativamente se disciplinam para a 

evidência de igualdade em valores. 

O conceito consagrou-se, entretanto, como o da expressão de valores de 

ativo, e de passivo, ou seja, como um autêntico retrato do patrimônio. 

A associação das ideias de balanço e patrimônio global, portanto, 

consolidou-se. 

O conceito derivado: Balanço Patrimonial, todavia, tornou específico o que a 

prática havia considerado de forma geral. 

  

Segundo Perez Junior e Begalli (2009), deve-se identificar uma organização 

como uma gestora de recursos que busca gerar mais recursos, devendo separar seu 

patrimônio em fontes de recursos e aplicações de recursos. As fontes são os passivos, 

onde são representados os recursos captados de terceiros, e o patrimônio líquido da 

entidade, que representa os recursos aplicados pelos sócios. As aplicações de recursos 

são representadas no ativo, onde estão evidenciados os bens e os direitos da entidade. 

 O passivo é separado em circulante e não circulante. Martins, Miranda e Diniz 

(2014) e Silva (2014) afirmam que devem ser reconhecidas como passivo circulante as 

obrigações a serem liquidadas no prazo de um ano a partir da elaboração do balanço, 

ou dentro do ciclo operacional da empresa, compreendendo este o período entre a 



23 
 

aquisição da matéria ou mercadoria até o recebimento da receita, caso este ultrapasse 

o período de 12 meses. Como passivo não circulante cabem as obrigações exigíveis em 

um período superior a um ano ou maior que o período operacional. O patrimônio 

líquido da instituição representa a diferença entre o ativo e o passivo, sendo que em 

caso de liquidação da empresa é o valor que será recuperado pelos sócios. 

 Quanto as aplicações de recursos, estas são representadas pelo ativo. Segundo 

Lins e Francisco Filho (2012), os ativos representam os bens e direitos da instituição. 

Assim como o passivo, também é separado entre circulante e não circulante. No ativo 

circulante estão representados as disponibilidade, que são o caixa e aplicações 

bancárias de alta liquides, contas a receber referentes à vendas a prazo, e os estoques 

de mercadorias e produtos para venda. No ativo não circulante estão as aplicações 

com prazo de resgate superior à doze meses, os investimentos, que são participações 

acionárias em outras companhias. O imobilizado representa os bens que a empresas 

possui necessários para a produção e/ou venda de bens e serviços. O intangível são 

ativos que não possuem substância física, como marcas, franquias e softwares. 

 Segundo Martins, Miranda e Diniz (2014, p26): 

 

O Balanço Patrimonial apresenta a situação patrimonial e financeira de uma 

entidade de forma estática, em determinado momento. É como se 

tirássemos uma foto da situação financeira e patrimonial da empresa em 

determinado momento. Por isso é tido como o ponto de partida no 

processo de análise de demonstrações contábeis.  

 

 

 b) demonstração de resultado do exercício 

 

 

 A DRE é a demonstração que tem o objetivo de determinar qual foi o resultado 

obtido dentro do período. Lins e Francisco Filho (2012) afirmam que essa é a segunda 

demonstração mais importante, depois do balanço patrimonial. Sua relevância se deve 

ao fato de que o resultado afeta diretamente o patrimônio líquida da entidade. 

Segundo Martins, Miranda e Diniz (2014) o resultado é obtido por meio do 

confronto direto entre receitas e despesas, sendo receitas compreendidas como a 
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entrada de benefícios econômicos através da venda de bens ou prestação de serviços 

feitos pela empresa. Já as despesas são representadas pela diminuição dos benefícios 

econômicos de que a empresa dispõe.   

  Dizem os autores que a DRE deve começar pela receita líquida, que nada mais 

é do que a receita bruta deduzida dos valores relacionados a impostos sobre vendas, 

cancelamentos de vendas e descontos incondicionais concedidos. Tais valores não 

fluem diretamente para a empresa, devendo a relação entre receita bruta e receita 

liquida ser evidenciada em notas explicativas. 

 A DRE, segundo o item 5.7 da NBC TG 1000 – Contabilidade Para Pequenas e 

Médias Empresas deve apresentar as seguintes contas: 

 

(a) receitas; 

(b) custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos; 

(c) lucro bruto; 

(d) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e 

receitas operacionais; 

(e) parcela do resultado de investimento em coligadas (ver Seção 14 

Investimento em Controlada e em Coligada) e empreendimentos 

controlados em conjunto (ver Seção 15 Investimento em Empreendimento 

Controlado em Conjunto (Joint Venture)), contabilizada pelo método de 

equivalência patrimonial; 

(f) resultado antes das receitas e despesas financeiras; 

(g) despesas e receitas financeiras; 

(h) resultado antes dos tributos sobre o lucro; 

(i) despesa com tributos sobre o lucro excluindo o tributo alocado nos itens 

(k) deste item e (a) e  (b) do item 5.7A (ver item 29.27); 

(j) resultado líquido das operações continuadas; 

(k) valor líquido dos seguintes itens: 

(i) resultado líquido após tributos das operações descontinuadas; 

(ii) resultado após os tributos decorrente da mensuração ao valor justo 

menos despesas de venda ou na baixa dos ativos ou do grupo de ativos à 

disposição para venda que constituem a unidade operacional 

descontinuada; 

(l) resultado líquido do período. 
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c) demonstração de resultados abrangentes 

 

 

 A DRA tem o objetivo de evidenciar as mudanças que ocorreram no patrimônio 

líquido que não passaram pelo resultado do período. Segundo a NBC TG 1000, a DRA 

deve ser iniciada pela última linha da DRE, e em seguida serem feitos os acréscimos ou 

deduções cabíveis. Os resultados a serem reconhecidos, segundo o item 5.4(b) da 

norma de PME são ganhos ou perdas provenientes de demonstrações contábeis de 

operações no exterior; ganhos e perdas atuariais; e mudanças nos valores justos de 

instrumentos de hedge. 

 

 

d) demonstração das mutações do patrimônio líquido 

  

 

 O item 6.2 da NBC TG 1000 define DMPL seguinte forma: 

 

A demonstração das mutações do patrimônio líquido apresenta o resultado 

da entidade para um período contábil, os itens de receita e despesa 

reconhecidos diretamente no patrimônio líquido no período, os efeitos das 

mudanças de práticas contábeis e correção de erros reconhecidos no 

período, os valores investidos pelos proprietários e os dividendos e outras 

distribuições para os proprietários durante o período. 

 

 Segundo Assaf Neto (2010 apud Martins, Miranda e Diniz, 2014) as mutações 

que afetam o PL podem ser classificadas em três grupos. No primeiro são classificadas 

aquelas que elevam o PL, como o lucro do período, aumento de capital e prêmios para 

debêntures. O segundo grupo agrega as movimentações que reduzem o PL, sendo 

prejuízos, aquisição de ações da própria empresa e pagamento de dividendos. No 

terceiro grupo enquadram-se as movimentações que não afetam o PL, como aumento 

de capital por incorporação de reservas ou compensação de prejuízos através das 

reservas. 
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 O item 6.4 da norma de PME permite que a DMPL seja substituída pela 

demonstração de lucros e prejuízos acumulados se: 

 

(...) as únicas alterações no seu patrimônio líquido durante os períodos para 

os quais as demonstrações contábeis são apresentadas derivarem do 

resultado, de pagamento de dividendos ou de outra forma de distribuição 

de lucro, correção de erros de períodos anteriores, e de mudanças de 

políticas contábeis. 

 

 

e) demonstração de fluxo de caixa 

 

 

 A DFC é a demonstração contábil responsável por identificar as entradas e 

saídas do caixa da empresa. Segundo Silva (2014), a má gestão do caixa é um dos 

principais fatores que levam uma empresa à falência. Afirma o autor que nada adianta 

ter lucro se o caixa gerado não for o suficiente para honrar os compromissos 

assumidos. 

 Lins e Francisco Filho (2012) argumentam que a DFC é útil para dar suporte aos 

usuários na avaliação da capacidade da empresa gerar caixa, além de melhorar a 

comparabilidade entre relatórios operacionais de diferentes entidades, uma vez que 

padronizam os tratamentos dados as informações disponíveis. 

   A DFC deve apresentar as informações referentes as alterações no caixa 

divididas em três grupos. Martins, Miranda e Diniz (2014, p56) os descrevem da 

seguinte forma: 

 

Atividades operacionais: são as principais atividades geradoras de receita 

da entidade bem como outras atividades não enquadradas como 

financiamento ou investimento. Exemplos: pagamento a fornecedores, 

recebimento de clientes, pagamento de salários etc. 

Atividades de investimento: são aqueles referentes à aquisição e venda de 

ativos (a maioria de longo prazo) e, também, os investimentos não incluídos 

nos equivalentes de caixa. Exemplos: compra e venda de imobilizados; 
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aplicações financeiras de longo prazo; compra e venda de investimentos em 

coligadas etc. 

Atividades de financiamento: são aquelas que resultam em mudanças no 

tamanho e na composição do capital próprio e endividamento da entidade. 

Exemplo: empréstimos e financiamentos de longo prazo obtidos; emissão de 

debêntures, aumento de capital em dinheiro, distribuição de lucros etc. 

 

 Os métodos da elaboração da DFC são dois: o direto e o indireto. O item 7.8 da 

NBC TG 1000 diz que o método direto é feito com base nas entradas e saídas do caixa 

e equivalentes de caixa, partindo dos valores recebidos de clientes e depois ajustando 

tais valores, acrescentando outras entradas e subtraindo pagamentos. Pelo método 

indireto parte-se do resultado do período, ao qual são adicionadas despesas que não 

passam pelo caixa, como depreciação, e outras despesas reconhecidas mas que não 

foram pagas. Os acréscimos em contas a receber devem ser deduzidos, pois 

representam valores que ainda não foram recebidos. 

 

 

f) notas explicativas 

 

 

 Segundo Lins e Francisco Filho (2012) e Martins, Miranda e Diniz (2014), as 

notas explicativas tem o objetivo de esclarecer ou até mesmo complementar as 

informações contábeis. Tais notas podem ser representadas por meio de textos, 

quadros analíticos ou até mesmo englobar outras demonstrações que tornem possível 

compreender a posição econômico-financeira da empresa. 

 A NBC TG 1000, em sua seção 8 determina que as notas explicativas 

especifiquem quais foram as bases utilizadas para elaboração das demonstrações 

contábeis, bem como as práticas contábeis adotadas pela empresa. Qualquer outra 

informação exigida pela norma, mas que por qualquer motivo não tenha sido 

fornecida pelas demonstrações anteriores deve ser exposta nas notas explicativas. 

Qualquer outra informação não contemplada na NBC TG 1000, mas que seja relevante 

para a compreensão das demonstrações contábeis deve ser divulgada nas notas 

explicativas.   



28 
 

3.3 QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

 

3.3.1 O que é Qualidade? 

 

  

Qualidade é algo que pode variar conforme a visão de cada pessoa que dispõe a 

falar sobre o tema. Segundo Ferreira (2001 apud Nóbrega et al, 2010) qualidade é algo 

impregnado de subjetividade, sendo que a cultura dos indivíduos afeta o que se pode 

chamar de qualidade, ou até mesmo o estado de espírito momentâneo influenciar no 

posicionamento das pessoas.  

Gomes (2004) disse que a melhor forma de se definir a qualidade de algo é 

começar dizendo o que o objeto de nossa avaliação não é. Mesmo não sabendo definir 

o que é qualidade, quando no deparamos com um bem ou serviço que não atenda 

nossas expectativas ou que não supra nossas necessidades, sabemos de imediato que 

qualidade não é algo que esteja presente.  

Pela definição de Campos (2004) qualidade é o que faz com que um produto ou 

serviço atenda o cliente com perfeição, de forma confiável, acessível, segura e no 

tempo certo. É criar algo sem falhas, gastando pouco e que atenda o objetivo para o 

qual foi feito.  

Gibson (2003 apud Eberle et al, 2010) diz que a definição do que é qualidade se 

forma a partir do momento em que o cliente ou consumidor torna-se apto para o 

consumo, e a ideia que se tem de qualidade nada mais é do o atendimento as 

necessidades que produtos e serviços devem cumprir.  

Quando se presta um serviço ou vende-se um produto a alguém deve se ter 

como objetivo atender a uma demanda que o cliente ou consumidor não pode ou não 

quer satisfazer por si só. Tais demandas variam para cada individuo, sendo que o 

mesmo bem ou serviço que foi bom para um pode não satisfazer o outro.  

Qualidade é um atributo indispensável nas organizações, influenciando todo o 

ambiente de trabalho, uma vez que todos os setores estão relacionados à produção ou 

prestação do serviço com a melhor qualidade possível. Ressalte-se a importância da 



29 
 

qualidade não só nos produtos e serviços, mas também no atendimento, pois é ali que 

se podem identificar falhas e oportunidades para melhor satisfazer os clientes.  

Segundo Grönroos (2009) comete-se um erro muito grande quando se define 

qualidade de modo muito restrito, algo muito comum de se acontecer empresas com 

uma maior orientação para tecnologia. Muitas empresas acabam definindo a 

qualidade de seus serviços e produtos limitados a seus aspectos técnicos, e isso pode 

ser extremamente prejudicial, Os clientes quando observam a qualidade de um 

produto enxergam muito além de suas especificações, e na maioria das vezes outros 

aspectos que não os técnicos dominam a percepção de qualidade. Segundo o autor, as 

empresas devem definir qualidade da mesma forma que seus clientes, correndo o 

risco, caso não o façam, de perder tempo e dinheiro investindo no ponto errado. Ao 

final de tudo o que sempre vai importar é a opinião do cliente.  

Algo que pode ainda impactar na definição de qualidade são os promessas 

feitas quando se adquire um bem ou serviço. Caso o vendedor crie expectativas 

realistas em seu cliente no momento da compra e seu produto final as atenda, o 

cliente ficara satisfeito e dirá que o que ele recebeu foi de qualidade. Caso as 

expectativas criadas no momento da venda sejam demasiadamente altas, mesmo que 

o que foi entregue seja bom, o cliente estará insatisfeito, pois suas expectativas para 

com o resultado final não foram satisfeitas (Grönroos, 2009). 

Segundo Galvin (1984 apud Lyra, 2003) é possível identificar quatro fases do 

desenvolvimento da qualidade: em um primeiro momento a qualidade referia-se 

somente a inspeção em busca de defeitos nos produtos; na segunda fase criaram-se 

sistemas de controle objetivando que as falhas fossem evitadas ao longo dos 

processos. Na terceira fase criou-se a garantia de qualidade, obtida por meio da 

padronização dos processos criados através dos sistemas de controle. Na última fase a 

qualidade é buscada por meio de planos estratégicos, buscando sempre um diferencial 

para os produtos e serviços.  
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3.3.2 O que é Serviço?  

 

 

Serviço é o resultado de um processo em que o produto final não é tangível. 

Tanto é assim que Hoffman et al (2010) citam em sua obra que existe uma escala de 

tangibilidade para que se possa discriminar melhor serviços de bens. Segundo os 

autores ambos são produtos, mas no caso do bem é um produto físico, que se pode 

ver, experimentar, tocar antes que se tome a decisão de compra-lo. O serviço não. 

Serviço é um processo no qual a participação do cliente é fundamental, sendo o cliente 

parte da matéria prima utilizada no processo, podendo o cliente antes de decidir 

compra-lo apenas ouvir a opinião de outras pessoas que o fizeram anteriormente. Ao 

fim do processo o cliente terá tido uma experiência, que terá satisfeito a sua 

necessidade ou não.  

Conforme Zeithaml e Bitner (2000, apud Machado et al, 2006), o serviço é 

consumido no momento em que é produzido, gerando valor intangível exclusivamente 

para quem compra.  

Para alguns autores chega a ser um pouco difícil determinar o que exatamente 

é um serviço. Brincando com essa dificuldade, Gummenson, citado por Grönroos 

(2009) disse que “um serviço é algo que pode ser comprado ou vendido, mas que não 

se pode derrubar no chão”. Ainda na visão de Grönroos, mesmo quando se vende um 

bem, caso ele seja adaptado aos mínimos pormenores do cliente, o bem pode ser 

considerado um serviço. Sir John Harvey-Jones, ex-presidente da Imperial Chemical 

Industries disse certa vez que sua companhia vendia serviços químicos aos clientes, 

não manufaturados químicos.  

Para Hoffman et al (2010) existem quatro aspectos que caracterizam os 

serviços: intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade e a perecibilidade.  

A intangibilidade é a razão de algumas dificuldades para quem presta serviço. O 

cliente não pode ver nem tocar o serviço, então não é algo que pode ser avaliado antes 

da compra, tendo as empresas muitas vezes dificuldade para comunicar a oferta de 

seus serviços, sendo um dos meios utilizados pelos prestadores de serviço, para 

valorizar seu trabalho, associa-lo a algo tangível, como o ambiente da empresa.  
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A inseparabilidade refere-se ao fato de que a pessoa prestadora do serviço e o 

cliente precisam estar conectados para que serviço aconteça, sendo muitas vezes 

necessária a presença física do consumidor para que o serviço possa existir (Hoffman 

et al 2010).  

O conceito de heterogeneidade faz referencia ao fato de que é praticamente 

impossível que uma prestação de serviço alcance 100% de qualidade continuamente. 

Os autores dão o exemplo de um hotel: caso ocorra algum problema durante a noite a 

gerência não pode pedir para o cliente sair e reiniciar o processo, o estrago já terá 

ocorrido e a percepção que cliente tem do serviço já foi afetada, mesmo que algo seja 

feito para compensa-la (Hoffman et al 2010).  

A perecibilidade diz respeito ao fato de que se um serviço não for consumido 

quando estiver disponível, ele simplesmente desaparecerá. Um serviço, 

diferentemente de um bem, não pode ser armazenado, ou seja, um prestador de 

serviço não pode estocar seu produto em um período de baixa demanda para poder 

satisfazer a clientela quando a demanda subir. Dois exemplos recorrentes em vários 

autores são os cinemas e as companhias aéreas. No caso dos cinemas, na hipótese de 

todos os ingressos de uma sessão não terem sido vendidos, não será possível estocar 

os assentos restantes para a sessão seguinte. No caso de uma companhia aérea, se 

todas as passagens não forem vendidas o próximo voo é que não ira absorver as 

restantes (Hoffman et al 2010).  

Segundo Corrêa e Caon (2002) os serviços podem ser divididos entre serviços 

de massa e serviços profissionais. Serviços de massa são padronizados, que atendem a 

um grande número de pessoas, buscando ganho de escala. Exemplos de serviços de 

massa ser o transporte público, telefonia, internet, etc. Os serviços profissionais são 

aqueles que buscam atender demandas especificas sendo personalizado o 

atendimento e os serviços às necessidades e desejos do cliente. Advogados, 

contadores, cirurgiões plásticos, hotéis de luxo são alguns exemplos.  
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3.3.3 Marketing em serviços  

 

 

Uma empresa prestadora de serviços tem características distintas de uma 

empresa manufatureira no que se refere ao produto que ela oferece. Em consequência 

disso suas técnicas de marketing necessitam ser distintas.  

O marketing segundo Kotler e Keller (2006 apud Chiusoli et al, 2012, p2) “é um 

processo social por meio do qual, pessoas e grupos obtêm aquilo que necessitam e o 

que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor 

com outros.” Grönroos (2009, p21) disse:  

 

Desde a década de 1970, a troca de valor, por exemplo, produtos 

físicos por dinheiro, tem sido considerada o fenômeno central de marketing. 

Segundo essa visão, o marketing é planejado e implementado para facilitar a 

troca de produtos por dinheiro. Naturalmente, o efeito resultante dessa 

visão básica do significado do marketing foi que os modelos e conceitos 

padrão de marketing foram, em grande parte, elaborados para se ajustarem 

à tarefa de criar trocas. Consequentemente, o foco principal dos programas 

de marketing tem sido fazer com que os clientes comprem, não importando 

se são clientes antigos ou novos. Uma parcela menor – ás vezes até marginal 

– do orçamento de marketing tem sido dirigida explicitamente a clientes 

antigos e ao gerenciamento dos relacionamentos já estabelecidos com os 

clientes.  

 

Ainda segundo o autor, muitos incorrem no erro de considerar marketing 

apenas um conjunto de técnicas e ferramentas, o que pode ser muito prejudicial ao 

negócio, especialmente quando se trata de prestadores de serviço. Caso isso ocorra o 

marketing será tratado apenas por um pequeno grupo de especialistas, tirando a 

responsabilidade daqueles que estão em contato com o cliente e prestam o serviço.  

Para Hoffman et al (2010) quanto maior o nível de customização do serviço 

prestado, maior é a responsabilidade de cada pessoa dentro da empresa para com o 

marketing. Os autores fazem uma comparação entre o McDonald’s e um restaurante 

sofisticado. No caso do McDonald’s existe um departamento de marketing responsável 
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por criar campanhas e divulgar a empresa; no restaurante sofisticado isso 

praticamente não existe, o marketing acontece em sua maior parte por meio dos 

clientes que vão até lá e ficam satisfeitos com a educação dos garçons, cordialidade do 

maitrê, elegância do salão e pela excelência da comida. Todos os envolvidos no 

restaurante participam do processo.  

Lovelock e Wright (2001) afirmam que um prestador de serviço tem de estar 

atento à satisfação de seus clientes: um cliente super satisfeito, que os autores 

chamam de “apostolo” é alguém que teve suas expectativas tão ultrapassadas que se 

sentem no dever de contar aos outros como ele está satisfeito. No extremo oposto 

encontra-se o cliente “terrorista”, que é alguém que ficou tão insatisfeito com o 

serviço prestado que não apenas vai abandonar a empresa como também fará questão 

de que todos os outros fiquem sabendo de suas frustrações. Cabe aos prestadores de 

serviço identificar tais clientes e, no caso dos “apóstolos” cuidarem para que a 

satisfação permaneça. Quanto aos “terroristas”, a empresa deve identificar as falhas e 

sanar os problemas.  

Para se vender um serviço Hoffman et al (2010) apontam três pontos que 

devem ser observados:  

a) Estágio de pré-compra: aqui o cliente fará a identificação de suas necessidades, e 

buscará quem possa resolvê-las da melhor maneira possível. No caso dos serviços 

existe um risco que os compradores acabam considerando mais do que quando 

adquirem um bem: o risco da frustração, de que o serviço não atenda a necessidade 

do tomador. Para facilitar em sua escolha, as pessoas buscam informação com outros 

indivíduos, informações que terão grande influência na decisão de qual serviço 

contratar.  

b) Estágio de consumo: o estágio de consumo de um serviço tem inicio no momento 

em que o cliente informa ao prestador que irá tomar seus serviços. A aquisição, 

produção e consumo do serviço são quase que a mesmo estágio devido à necessidade 

de interação entre prestador e cliente, sendo por meio dessas interações que a 

experiência de se adquirir um serviço é percebida.  

c) Estágio de pós-compra: também tem inicio quando o cliente compra o serviço e diz 

respeito ao atendimento das expectativas do cliente. Caso o serviço tenha atendido ou  



34 
 

superado as expectativas do cliente, este ficará satisfeito. A satisfação se da por meio 

do gerenciamento da comparação que será feita entre a expectativa e a percepção do 

cliente. Portanto o prestador de serviço tem de ser realista no momento em que faz a 

sua oferta ao mercado, caso contrário criará expectativas que não pode atender. Um 

fator que pode influenciar enormemente a imagem percebida pelo cliente diz respeito 

ao controle que o prestador de serviço aparenta ter da situação. Ressalte-se que é 

necessário haver um equilíbrio entre o controle que o cliente e o prestador têm da 

situação. Caso o cliente exerça controle total ficará insatisfeito e irá embora, o mesmo 

acontecerá no caso de o prestador de serviço se impor demais. 

Segundo Rosa e Marion (2010), os contadores devem ficar atentos às mudanças 

que constantemente ocorrem no mercado para não serem engolidos pela 

concorrência, sejam outros escritórios ou grandes empresas de consultoria e auditória. 

Sua estratégia deve ser focada no tipo de cliente que deseja atender, para assim poder 

definir seus métodos e estrutura de trabalho. Segue na tabela abaixo exemplos de 

diferentes portes e tipos de empresas prestadoras de serviços contábeis e estratégias 

de mercado que podem ser adotadas por essas empresas. 
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Escritórios contábeis tradicionais 

– de grande porte 

Poderão buscar clientela crescente e 

tentar uma melhora da eficiência para 

reduzir preços. 

Grandes empresas de consultoria 

Poderão atender a grandes clientes, na 

área contábil, como complemento de 

suas atividades de consultoria. 

Escritórios contábeis tradicionais 

– de pequeno e médio porte 

Poderão buscar a diferenciação ou a 

regionalização, para fixar-se em nichos 

mais protegidos. 

Organizações semipúblicas 

Como Senac, Senai, Sebrae deverão ou 

poderão intensificar esforços para 

oferecer serviços gratuitos ou muito 

baratos. 

Entrantes do segmento TI 

Empresas de Internet. Aliadas a empresas de contabilidade, poderão mudar as regras 

do jogo no atendimento a pequenos clientes, em massa. 

Tabela 1: Concorrência real ou potencial em serviços contábeis 

Fonte: Rosa e Marion (2010, p14), adaptado pelo autor. 

 

 Como é possível observar na tabela, cada tipo de empresa contábil deve ter seu 

foco. Isso não necessariamente quer dizer o escritório não deva levar em consideração 

uma futura expansão, e com isso aumentar seu leque de clientes. Para que isso seja 

possível é necessário estabelecer uma base que possibilite o crescimento de forma 

ordenada e sustentável. 

 

 

3.3.4 Serviços contábeis 

 

 

 Os serviços contábeis são prestados por empresas terceirizadas, tendo como 

objetivo suprir as necessidades relacionadas à gestão, tributos e questões legais de 

seus clientes. Os contadores podem não só realizar serviços que estão exclusivamente 

sob sua alçada, como também, junto de outros profissionais dos mais diversos ramos, 
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executar as mais variadas atividades. Segundo Vieira (2006 apud Nóbrega et al, 2010), 

a demanda por serviço contábeis de qualidade é devido aos seguintes aspectos: 

 

O aumento do número de profissionais e de organizações contábeis no 

mercado conduz à necessidade de escolher aquele que melhor atendem as 

necessidades de cada usuário. 

A concorrência no mercado faz com que as empresas necessitem oferecer 

produtos de qualidade a partir da utilização de insumos também de 

qualidade. Assim, as informações contábeis, para serem úteis aos usuários, 

precisam refletir com precisão a realidade econômica das empresas, 

auxiliando dessa forma a tomada de decisão. 

 

 De acordo com Niyama e Silva (2011), a contabilidade tem o objetivo de 

fornecer informações a uma vasta gama de usuários, e os serviços prestados por 

terceiros devem considerar cada um deles, pois cada usuário tem seus próprios 

objetivos a serem atingidos por meio da contabilidade. O administrador usa a 

informação para tomada de decisão, o governo faz uso da contabilidade como uma 

ferramenta para arrecadação dos impostos, e os investidores fazem uso da informação 

contábil para decidir onde aplicar seus recursos. Sendo assim os contadores devem se 

dedicar a boa execução dos serviços. 

 Na visão de Carvalho (2010, p5), os contadores, para atingir a qualidade na 

prestação de seus serviços, devem agir da seguinte forma: 

 

As empresas de serviços contábeis devem buscar uma gestão adequada, 

procurando sempre a qualidade em seus serviços, e, assim, satisfazendo as 

necessidades de seus clientes, e com isso espera-se do profissional de 

contabilidade que ele esteja em constante formação, buscando novos 

conhecimentos para aumentar a oferta de serviços e melhorar sua 

qualidade. 

 

 Para Lyra (2003, p77) um serviço contábil será de qualidade quando for capaz 

de fazer diferença para seus clientes, identificando suas particularidades e 

necessidades, e assim, tornando-se capaz de fornecer a ele meios de melhorar a 

gestão do seu negócio. Para o autor é necessário atingir três pontos: 
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a) numa postura proativa de gerenciamento dos projetos de serviços, 

antever as necessidades do cliente; 

b) na formação e especialização da mão de obra; 

c) em tecnologia da informação, entendida aqui como a ampliação de sua 

capacidade de processar informações. 

  

 Basicamente é necessário fazer o planejamento das ações à serem tomadas 

com base no que o cliente deseja e espera receber do contador. A gestão da qualidade 

é primordial, pois dela depende diretamente a lucratividade do escritório. Um 

escritório que preste um serviço de qualidade a seus clientes, não só tornará esses 

clientes fiéis, como também captará outros. 

 Segundo Caneca et al (2009), em pesquisa realizada no Recife, os empresários 

tendem considerar os serviços contábeis com mais qualidade quando seus contadores 

fornecem meios que facilitem a tomada de decisão e gestão do negócio, ao contrário 

dos clientes que recebem apenas serviços relacionados a folha de pagamento e 

tributos. 

  

 

3.3.5 Ética na prestação de serviços contábeis 

 

 

 Ética é uma conduta adotada por comunidades ou classes de indivíduos, com 

base nos valores e princípios morais dessa sociedade.  

 O contador é o profissional responsável pela contabilidade das entidades e 

pessoas físicas, devendo zelar pela correção dos registros que compõem a 

contabilidade e pela veracidade das informações que são geradas tendo como base 

esses registros. Antunes et al (2012, p13) discorrem sobre as informações produzidas 

pelo contador 

 

Na medida em que o referido pronunciamento do CPC apresenta as 

condições que devem balizar a geração da informação contábil, mas não 

determina como fazê-lo, as decisões ficam ao livre arbítrio do profissional 
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(fato que representa uma mudança de paradigma para a classe contábil). 

Assim sendo, pode-se inferir que a confiabilidade dessas informações está 

diretamente relacionada à credibilidade individual do profissional, ou seja, 

da sua atuação competente em termos de conhecimentos específicos, 

habilidades e atitudes. Essa credibilidade também está ligada à imagem da 

profissão como um todo perante a sociedade (PARSON, 1939; FREIDSON 

1994). 

  

 Diante disso é necessário observar as determinações contidas no Decreto-Lei 

9295/46, que institucionalizou a profissão a profissão contábil e criou o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) e os Conselhos Regionais (CRC), tendo o objetivo de 

representar e também fiscalizar os contadores e técnicos.  Em 2010 foi promulgada a 

Lei n° 12249/10 (Novo Código Civil), que estabelece, entre outras, coisas o retorno da 

obrigatoriedade do exame de suficiência, que havia sido removido do Decreto-Lei n° 

9295/46. O exame surgiu da necessidade de garantir a qualidade do ensino nas 

universidades, e assim atestar a capacidade dos profissionais contábeis de exercer suas 

funções (Antunes et al, 2012). 

 Coelho e Lins (2010, p167) afirmam sobre o exame de suficiência: 

 

Na busca por profissionais mais capacitados, o Conselho Federal de 

Contabilidade iniciou a aplicação do exame de suficiência para todos os 

recém-formados como pré-requisito para o seu registro nos conselhos 

regionais. Esse exame fez parte de uma serie de ações voltadas para a 

melhoria da qualidade dos profissionais, juntamente com a adoção dos 

programas de educação continuada por meio de cursos de aperfeiçoamento 

geral com a necessidade de os profissionais se manterem atualizados. 

  

 Além de ter de cumprir com o que é determinado pela lei, ainda existe o Código 

de Ética Profissional do Contador (Resolução CFC n° 803/96), que determina a conduta 

que deve ser adotada por contadores e técnicos em contabilidade para a realização de 

seus trabalhos, além de estipular punições aos profissionais que desobedeceram ao 

CEPC. Kraemer (2001, p14) ressalta a importância do CEPC dizendo que: 

 

(...) Simplesmente possuir um Código não dá a garantia de observância de 

comportamento ético, mas, sem ele, seria impossível demonstrar perante a 
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opinião pública o comportamento ético: quer gostamos, quer não, o que 

conta é a impressão do público. 

  

 Marion e Santos (2001) afirmam que o profissional da contabilidade é, em todo 

o mundo, o mais sujeito a cometer atos contra a ética, em razão de ser o responsável 

pela gestão patrimonial, e em consequência é o responsável pela apuração do lucro, 

pelos impostos a serem pagos, dividendos a serem distribuídos. Em razão disso sofre 

pressão de vários lados para atender interesses obscuros de outros indivíduos, além de 

poder acabar cometendo atos antiéticos a fim de atender seus próprios interesses 

particulares. 

 Lustosa et al (2012) constaram em pesquisa realizada no ano de 2010, com 

vários contadores brasileiros, que praticamente todos afirmaram ter uma conduta 

ética adequada, mas poucos foram aqueles que disseram ser possível esperar o 

mesmo dos outros profissionais, demonstrando que os próprios contadores acreditam 

fazer parte de uma classe que não obedece aos princípios éticos.  

 Quando os contadores realizam os serviços para que foram contratados devem 

observar os desígnios da ética, atendendo aquilo que foi vendido para seu cliente. 

Kraemer (2001) diz que os contadores devem ter respeito por seus clientes e colegas 

de profissão, tendo sempre boa conduta. O trabalho do contador é de grande 

relevância para a sociedade, impactando em vários aspectos. Sendo consciente disso, 

o profissional contábil deve zelar não só pela boa execução de seus trabalhos, mas 

também ajudar na fiscalização de outros profissionais que maculam a imagem do 

contador.  
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4. METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa é descritiva com natureza prática, tendo abordagem tanto 

qualitativa quanto quantitativa, fazendo uso de questionário para coleta dos dados. 

         Segundo Gil (2002, p42), a pesquisa descritiva tem o objetivo de levantar as 

características de determinado grupo ou situação, e descrevê como elas são, sendo 

que umas das principais características desse modelo é o uso de meios estruturados de 

pesquisa, como questionários ou entrevistas, para coleta de dados que buscam refletir 

a opinião e crenças dos indivíduos envolvidos. Também pode ser feita para encontrar 

relação entre determinadas variáveis. 

         Na visão de Mattar (1999, apud Fernandes e Gomes, 2003), a pesquisa 

descritiva busca responder questões como “quem, o que, onde e como”, reafirmando 

que o estudo busca verificar as características de grupos, descobrindo e verificando a 

existência de relações entre as variáveis que estão envolvidas. 

         A pesquisa se enquadra como descritiva porque busca determinar a qualidade e 

a importância dos serviços contábeis prestados por escritórios de contabilidade na 

cidade de Volta Redonda segundo a visão dos clientes, ou seja, refletirá a visão que 

uma população tem sobre determinado assunto. 

         No que tange a natureza da pesquisa, sua natureza é a aplicada, que na visão 

de Morezi (2003) tem a finalidade de gerar conhecimento prático para aplicação em 

um problema específico.          

         Quanto à abordagem da pesquisa, ela é qualitativa, que segundo Minayo (2001, 

apud Silveira e Córdova, 2009) leva em consideração as crenças e valores dos 

indivíduos para, na interpretação do pesquisador dos dados obtidos, encontrar as 

respostas que são procuradas, nesse caso a pesquisa busca a opinião dos tomadores 

de serviços contábeis sobre o serviço que lhes é prestado. No que se refere à 

abordagem quantitativa, ela se classifica assim em razão de traduzir em números os 

dados coletados, dando-lhes tratamento estatístico para tornar possível interpretá-los. 

Segundo Fonseca (2002), a pesquisa quantitativa descreve as causas dos fenômenos e 

relaciona as variáveis através da matemática. O autor também afirma que a utilização 
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de abordagem qualitativa e quantitativa de forma conjunta permite que se recolham 

muito mais informações do que quando se usa apenas uma delas de forma isolada. 

  A coleta dos dados para a análise será feita por meio de questionário do tipo 

survey, que para Fink (1995, apud Freitas et al, 2000) é um meio adequado de se 

descrever quantitativamente uma população, fazendo uso de um instrumento pré-

definido, nesse caso um questionário com perguntas fechadas. Ainda segundo o autor, 

o survey deve ser utilizado para responder perguntas como “o que?”, “por quê?”, 

“como?”, e “quanto?”. 

 

 

4.1 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 A pesquisa limitou-se à opinião dos micro e pequenos empresários do setor de 

comércio dos bairros Vila Santa Cecília e Aterrado, na cidade de Volta Redonda. 

Primeiramente foram aplicados questionários testes, e com base nos resultados 

obtidos decidiu-se por ignorar prestadoras de serviços e indústrias.  

 No que diz respeito às prestadoras de serviço, a decisão de excluí-las da 

pesquisa veio em razão da indisponibilidade dos empresários em responder ao 

questionário, tendo obtido uma amostra insignificante. Quanto às indústrias, 

praticamente não foram encontradas empresas que se enquadrassem no perfil-alvo da 

pesquisa. 

 

 

4.2 COLETA DOS DADOS 

 

 

 A coleta dos dados ocorreu entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2016, nos 

bairros Aterrado e Vila Santa Cecília, na cidade de Volta Redonda, região Sul 

Fluminense. A área de coleta dos dados foi escolhida em razão do grande número de 

comércios instalados nos dois bairros. 
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 Os dados foram coletados por meio de questionário contendo 15 perguntas 

com respostas de múltipla escolha. Os questionários foram aplicados em 25 

estabelecimentos que se enquadravam no perfil pretendido para pesquisa. As 

respostas foram dadas por proprietários ou gerentes dos estabelecimentos, que 

responderam sem nenhum tipo de interferência do pesquisador. 

 

 

4.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Os dados foram analisados com a ajuda da ferramenta Microsoft Office Excel 

2007. Por meio da ferramenta foram criados gráficos que possibilitaram uma melhor 

comparação e análise dos dados coletados. 

O número base para elaboração para quase todos os gráficos foi 25. Os únicos 

que não utilizaram essa base foram os gráficos 10, 11 e 12. No caso dos gráficos 10 e 

11, a base utilizada foi 16, número de empresários que afirmaram receber pelo menos 

uma demonstração contábil e/ou relatório gerencial. Para o gráfico 12, a base utilizada 

foi 5, número de empresários que afirma utilizar pelo menos uma demonstração 

contábil e/ou relatório gerencial para tomada de decisão. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Segue abaixo a análise de cada uma das perguntas que compõem o 

questionário aplicado aos empresários de Volta Redonda. 

 

 

1. Qual é o porte de sua empresa? 

 

 

 

 Gráfico1: Porte da empresa 

 Fonte: Dados coletados 

 

 

 Das empresas que participaram da pesquisa, 84% são de microempresas e 16% 

são empresas de pequeno porte. Os dados apresentam uma variação em relação ao 

que foi apresentado pelo SEBRAE (2014). Segundo documento elaborado pelo órgão, 

feito com base em dados do IBGE, as microempresas representam 88,5% do total, a 

nível nacional, e as pequenas empresas representam 11,5%. 

 

 

 

84% 

16% 

Microempresa 

Empresa de pequeno 
porte 



44 
 

2. Há quanto tempo a empresa está no mercado? 

 

 

 

 Gráfico 2: Tempo no mercado 

 Fonte: Dados coletados 

 

  

No que se refere a idade da empresa, 12% tem até 2 anos de existência; 4% dos 

entrevistados estão no mercado entre 2 e 3 anos; outros 12% tem entre 3 e 7 anos;  e 

72% das empresas estão no mercado há mais de 7 anos.  

 Pode-se observar que quase 3/4 das empresas entrevistadas está no mercado 

há mais de 7 anos, enquanto que as empresas com até três anos de existência não 

chega a 1/5. Em relação ao grande número de empresas mais antigas em Volta 

Redonda é possível supor que, além de as empresas serem bem administradas, a 

cidade apresenta um bom ambiente de negócios. Em caso contrário, o número de 

empresas novas seria mais elevado, enquanto que o de empresas há mais tempo no 

mercado seria mais baixo, não necessariamente invertendo as posições.   
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3. A qualidade dos serviços prestados pelo seu contador é satisfatória? 

 

 

 

 Gráfico 3: Satisfação com os serviços prestados 

 Fonte: dados coletados 

 

    

No que diz respeito à satisfação dos empresários quanto ao serviço prestado, a 

maior parte dos entrevistados, 64% deles, disse que a qualidade dos serviços é 

satisfatória, 28% dos entrevistados afirmaram que a qualidade do serviço deixa a 

desejar e os 8% restante disse não estar nem um pouco satisfeito com o serviço 

prestado pelos contadores. 
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4. O seu contador te deixa a par das obrigações fiscais, trabalhistas e acessórias que 

sua empresa tem de cumprir? 

 

 

 

 Gráfico 4: Conhecimento das obrigações  

 Fonte: dados coletados 

 

 

O contador deve informar aos seus clientes o que lhes é exigido pelas 

legislações fiscais e trabalhistas. Entre os participantes da pesquisa, 72% disse que seu 

contador lhe informa quais são as obrigações que este deve cumprir. Apenas 28% dos 

empresários disse não ter conhecimento de quais são essas obrigações. 
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5. O contador informa quando os trabalhos relacionados a sua empresa estão prontos? 

 

 

 

 Gráfico 5: Execução dos trabalhos 

 Fonte: Dados coletados 

 

 

 Todos os serviços que o contador presta são necessários aos empresários, seja 

para tomada de decisão, ou então para o cumprimento de obrigações para com o fisco 

e o governo. Portanto o contador deve trabalhar para atender seus clientes a tempo, 

evitando assim que o cliente perca negócios ou tenha de pagar multas em razão de 

recolhimentos feitos em atraso. 

  Neste ponto, 80% dos entrevistados disse que seu contador os deixa cientes de 

quando os trabalhos ficam prontos; 8% disse que eventualmente são avisados pelo 

contador; e 12% disse que não são avisados, supõe-se, portanto, que estes clientes 

acabam tendo de tomar a iniciativa de contador seus contadores para ficarem 

informados quanto à realização dos serviços prestados. 
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6. A empresa já sofreu alguma perda ou prejuízo em razão de informações incorretas 

passadas pelo contador? 

 

 

 

 Gráfico 6: Perdas causadas pelo contador  

 Fonte: Dados coletados 

 

 

 Um contador que passe informações erradas aos seus clientes pode lhes causar 

muitas vezes perdas e prejuízos. Foi perguntado aos empresários se alguma vez o 

contador causou algum prejuízo para a empresa. Apenas 20% dos entrevistados 

afirmaram que sim, sendo que 8% tiveram perdas em 3 ou mais ocasiões, e 12% 

tiveram de arcar com as perdas uma ou duas vezes. 80% dos entrevistados afirmou 

que nunca sofreu nenhuma perda devido a erros cometidos pelo contador. 

 Pode-se observar aqui que a porcentagem de clientes que nunca teve perda em 

razão de falhas do contador é a mesma daqueles que afirmaram ser sempre avisados 

de quando os serviços solicitados ficaram prontos, enquanto que a participação de 

empresas que de alguma forma tiveram perdas é igual a de empresas que não são ou 

nem sempre são informadas quanto a realização dos serviços.  
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7. Quais das demonstrações contábeis abaixo o seu contador fornece a sua empresa? 

 

 

 

Gráfico 7: Demonstrações contábeis fornecidas pelo contador 

Fonte: Dados coletados 

 

 

 As demonstrações contábeis são documentos elaborados a partir da 

contabilidade da empresa, e tem o objetivo de esclarecer qual é a posição patrimonial 

da empresa em determinado momento, sendo ferramentas bastante úteis para a 

gestão. A NBC TG 1000 determina que sejam elaborados balanço patrimonial, 

demonstração do resultado do exercício, demonstração de valor adicionado, 

demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa 

e notas explicativas.  

 Surpreendentemente, 40% das empresas pesquisadas disse não receber 

nenhuma das demonstrações contábeis que são determinadas pela NBC TG 1000 como 

obrigatórias. 

 Apenas 20% dos entrevistados afirmaram receber o balanço patrimonial, 40% 

disse receber a demonstração do resultado do exercício, e apenas 16% disse receber 

notas explicativas. 

 Apenas 20% das empresas dizem receber a demonstração de fluxos de caixa; a 

demonstração do resultado abrangente é recebida por apenas 16% dos entrevistados, 

20% 

40% 

16% 
20% 

16% 

0% 

40% 
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e a demonstração de mutação do patrimônio líquido não é recebida por nenhum dos 

entrevistados. 

 

 

8. Qual dos relatórios gerenciais abaixo o seu contador fornece a sua empresa? 

 

 

 

 Gráfico 8: Relatórios gerenciais fornecidos pelo contador 

Fonte: Dados pesquisados 

 

 

De uma lista de possíveis relatórios usados para tomada de decisão, foi 

perguntado aos empresários quais deles são fornecidos pelo contador. Além dos que 

constavam na lista havia a possibilidade de que outros fossem identificados caso fosse 

fornecido pelo contador e não constasse na lista. 

 Os relatórios disponíveis eram a análise de balanço, análise da margem de 

contribuição, ponto de equilíbrio e formação de preço de venda. 

 Apenas 48% dos empresários afirmou receber algum relatório gerencial, sendo 

que os únicos relatórios recebidos são a análise de balanço, recebido por 24% dos 

entrevistados, e a análise da margem de contribuição, que é recebida por 32% dos 

entrevistados. 
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9. Caso você receba algum dos relatórios acima, qual é a periodicidade dos relatórios? 

 

 

 

 Gráfico 9: Periodicidade dos relatórios gerenciais 

 Fonte: Dados coletados 

 

 

 A periodicidade com que os relatórios gerenciais são entregues aos 

empresários é importe para a qualidade das decisões tomadas. Ter em mãos 

informações frescas é de extrema relevância para o processo decisório. 

 Dos que afirmaram receber algum relatório gerencial, 16% afirmaram recebe-

los mensalmente; 12% disseram que recebem os relatórios uma vez ao trimestre; 12% 

recebem a informação semestralmente, e outros 8% recebem os relatórios de forma 

anual. Os 52% restantes afirmaram não receber nenhum tipo de relatório. 

 Pode-se dizer que a frequência com que a maior parte das empresas recebe os 

relatórios é satisfatória, sendo que caso necessitem deles para alguma decisão 

empresarial terão informações razoavelmente atualizadas. Vale ressaltar que nem 

metade das empresas recebe algum tipo de relatórios. 
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10. Os documentos (relatórios, demonstrações) que a sua empresa recebe do 

escritório de contabilidade são facilmente compreendidos? 

 

 

 

 Gráfico 10: Facilidade para compreender os relatórios e demonstrações contábeis 

 Fonte: Dados coletados 

 

 

 De nada adianta receber uma informação que possa ser útil caso não possamos 

interpreta-la. Foi perguntado aos empresários se eles tinham facilidade de 

compreender as demonstrações contábeis e relatórios gerencias que eram enviados 

pelos escritórios de contabilidade. Dentre os entrevistados, apenas 16 entrevistados, 

ou 64% do total, afirmaram receber alguma demonstração ou relatório gerencial do 

escritório de contabilidade, dentre estes, 81% disse compreender facilmente as 

informações repassadas, 13% disse ter alguma dificuldade na interpretação, e somente 

6% disse que não os compreende absolutamente. 
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11. As informações recebidas da Contabilidade são importantes para o suporte à 

tomada de decisão que envolva questões econômico-financeiras? 

 

 

 

 Gráfico 11: Uso das demonstrações contábeis e relatórios gerenciais para tomada de  decisão 

 Fonte: Dados coletados 

 

 

 

 Gráfico 12: Demonstrações contábeis e relatórios gerenciais utilizados 

 Fonte: Dados pesquisados  
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Do total de entrevistados, apenas 64% afirmaram receber alguma 

demonstração contábil ou relatório gerencial. Dentre estes, os que usam as 

demonstrações e relatórios gerenciais para tomada de decisão na empresa são apenas 

31%. Os 69% restantes não fazem uso algum dos relatórios. 

 Entre os que afirmaram utilizar alguma demonstração contábil ou relatório 

gerencial na tomada de decisão, 20% dizem fazer uso do balanço patrimonial; outros 

40% utilizam a demonstração de fluxo de caixa; 60% consideram a análise de balanço 

uma ferramenta importante; e 20% fazem uso da análise da margem de contribuição. 

 

 

12. Você acredita que a reputação do escritório de contabilidade atende aos 

propósitos da ética profissional? 

 

 

 

 Gráfico 13: Conduta ética do contador 

 Fonte: Dados coletados 

 

 

 Umas das perguntas dizia respeito à ética dos contadores. Nesse quesito 76% 

dos entrevistados afirmaram que acreditam que seu contador segue os principio éticos 

da profissão. Os que afirmaram que seu contador não obedecia aos princípios éticos 

foram apenas 4% dos entrevistados, enquanto aqueles que afirmaram não ter base 
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para afirmar que seus contadores eram profissionais éticos foi de 20% dos 

entrevistados. 

 

 

13. O seu contador costuma lhe oferecer serviços além daqueles que habitualmente 

ele presta? 

 

 

 

 Gráfico 14: Serviços extras oferecidos pelo contador 

 Fonte: Dados coletados 

 

  

Foi perguntado aos empresários se seus contadores costumavam oferecer 

serviços extras, além daqueles que estão habituados a prestar. Apenas 24% dos 

entrevistados respondeu que sempre são oferecidos outros tipos de serviço. 32% dos 

entrevistados afirmou que eventualmente o contador oferece outros serviços, e 44% 

por cento disse que o contador nunca oferece serviços extras.  

Com base nas questões anteriores é possível afirmar que os contadores estão 

em uma zona de conforto, e não percebem que poderiam ganhar mais se fornecessem 

a seus clientes uma maior variedade de serviços. É possível observar em questões 

anteriores que mais da metade das empresas não recebe serviços que possam ser 

úteis para a tomada de decisão. Os contadores deveriam aproveitar chances como 
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essas para ajudar seus clientes a crescer, e em consequência crescer junto com seus 

clientes. 

 

 

14. No que se refere ao valor dos honorários, você acredita que eles são compatíveis 

com a qualidade dos serviços prestados? 

 

 

 

 Gráfico 15: Relação custo-benefício dos serviços prestados 

 Fonte: Dados coletados 

 

 

Uma das perguntas dizia respeito ao valor dos honorários pagos aos 

contadores, se os valores eram justos. Nessa questão, 64% dos entrevistados disse que 

os valores eram adequados em relação à qualidade do serviço recebido. 16% dos 

entrevistados disse que o valor poderia ser mais elevado caso mais ou melhores 

serviços fossem prestados; 20% disse que os valores pagos eram inadequados, pois 

pagavam caro por um serviço sem qualidade. 
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15. Caso o governo simplificasse o cálculo dos impostos e folha de pagamento, 

podendo você mesmo fazê-los, você manteria o contador? 

 

 

 

 Gráfico 16: Intenção de manter o contador 

 Fonte: Dados coletados 

 

 

  Foi perguntado aos empresários se eles manteriam o contador na hipótese de 

os cálculos dos impostos e sobre a folha de pagamento fossem simplificados, podendo 

os próprios empresários fazê-los. Do total, 60% afirmou que manteria o contador, 

mesmo que não houvesse mais exigência por parte do governo, e 40% disse que 

demitiria o contador caso não houvesse mais a obrigatoriedade de mantê-lo.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 O objetivo do presente trabalho foi verificar se a qualidade dos serviços 

contábeis prestados por escritórios terceirizados aos micro e pequenos empresários do 

setor de comércio da cidade de Volta Redonda era satisfatória. Após análise dos dados 

é possível dizer que os contadores estão prestando um serviço que atende as 

expectativas de seus clientes, e portanto, é de qualidade. Chega-se a tal conclusão não 

apenas da pergunta que dizia respeito a satisfação com a qualidade do serviço, mas 

também ao se verificar outros quesitos, como pontualidade na entrega dos serviços, 

baixo número de perdas causadas pelos contadores, além da aceitação dos valores dos 

honorários cobrados pelos contadores.  Vale ressaltar que a maior parte do público 

alvo da pesquisa está satisfeito porque suas expectativas, na realidade, são baixas. 

Quase todos os clientes utilizam os serviços contábeis apenas para geração de guias de 

recolhimento, seja de impostos ou encargos trabalhistas. Pode-se chegar à essa 

conclusão ao se observar que menos da metade dos entrevistados recebe algum tipo 

de demonstração contábil ou suporte gerencial, e ainda assim dizem estar satisfeitos 

com a qualidade do serviço prestado. 

 Quanto aos objetivos específicos do trabalho, os dois primeiros deles, que eram 

fazer uma revisão bibliográfica sobre o assunto e identificar quais são as vantagens de 

um serviço de qualidade para o tomador e o prestador, acredita-se que tenham sido 

atingidos no capítulo 3, que dá fundamentação teórica à pesquisa. Para que seja feita 

uma análise da qualidade dos serviços contábeis prestados é necessário 

primeiramente estabelecer quais são os objetivos da contabilidade, classificar o que é 

considerado serviço, e quais são os critérios para se determinar a qualidade de algo. 

 No que diz respeito aos benefícios de um serviço de qualidade, tanto para o 

tomador quanto para quem presta os serviços, pode-se dizer que para quem toma o 

serviço, os benefícios são ter em sua posse informações capazes de facilitar o processo 

de tomada de decisão, permitindo a estes planejar, executar e controlar o que foi 

planejado. A contabilidade como ferramenta de controle patrimônio fornece subsídios 

não só aos gestores, mas também usuários de fora que necessitem de informações de 

cunho econômico-financeiro, estando entre os usuários externos investidores, 
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fornecedores, o governo, e qualquer outra entidade ou individuo que possa necessitar 

das informações registradas e geradas pela contabilidade. O tomador dos serviços  

contábeis também espera por meio deles evitar problemas futuros, seja envolvendo 

impostos, questões trabalhistas ou relacionadas a procedimentos de legalização. Para 

o contador que presta bons serviços, as vantagens obtidas são simples, ele conseguirá 

cativar sua clientela, além de ter a oportunidade de propiciar a seus clientes meios que 

permitam a eles crescer, e em consequência o contador crescerá junto a seus clientes, 

em razão da maior quantidade de serviços que empresas maiores consomem. 

 Quanto aos outros dois objetivos específicos restantes, verificar se os serviços 

contábeis são importantes para a tomada de decisão e descobrir se os empresários 

estão cientes da importância da contabilidade, acredita-se que possa ser possível 

encontrar a resposta para eles na análise dos resultados. 

 Conforme a NBC TG 1000, as microempresas e empresas de pequeno porte 

devem elaborar balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, 

demonstração de resultado abrangente, demonstração de mutação do patrimônio 

líquido, demonstração dos fluxos de caixa e notas explicativas. O objetivo de tais 

demonstrações é evidenciar a situação econômica e financeira das entidades, e 

consequentemente servir de instrumento para apoiar a tomada de decisão. Apesar 

disso nenhum dos entrevistados recebe todas as demonstrações exigidas pelo CPC, e 

ainda 10 entrevistados, ou 40% do total, afirmaram não receber demonstração alguma 

de seus contadores. Quanto aos relatórios gerenciais, são ferramentas elaboradas com 

base nas demonstrações contábeis que têm a função de auxiliar a tomada de decisão. 

Do total de entrevistados apenas 12, equivalente a 48% do total, disse que recebiam 

algum relatório gerencial, enquanto que o restante dos entrevistados afirmou não 

receber nenhum. Da lista de relatórios sugeridos aos empresários apenas dois, análise 

de balanço e análise da margem de contribuição, são fornecidos pelos contadores.  

 Ao final 64% dos empresários disse receber pelo menos uma demonstração 

contábil ou relatório gerencial, mas apenas cinco deles, representando 20% do total, 

disse utilizar as informações recebidas da contabilidade para tomada de decisão. Das 

demonstrações contábeis apenas o balanço patrimonial e a demonstração dos fluxos 

de caixa eram utilizadas. No caso do balanço, somente um empresário disse fazer uso 

dele para tomada de decisão, representando 4% do total, e 20% daqueles que usam a 
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contabilidade para tomada de decisão. A demonstração de fluxo de caixa é recebida 

por 8% dos entrevistados, ou 40% daqueles que tomam decisões baseadas na 

contabilidade. 

 Quanto aos relatórios gerenciais, os únicos utilizados são a análise de balanço e 

análise da margem de contribuição. A análise de balanço foi o relatório com maior 

índice, sendo utilizado por 12% dos entrevistados, ou 60% dos que utilizam a 

contabilidade como ferramenta de gestão. A análise da margem de contribuição 

também é utilizada por apenas 4% dos entrevistados, ou 20% do total que faz uso da 

contabilidade para tomada de decisão. 

 Portanto, no que diz respeito ao terceiro objetivo específico, verificar se os 

serviços contábeis têm auxiliado o processo decisório, é possível afirmar com base nos 

resultados que os serviços prestados estão sendo praticamente irrelevantes neste 

aspecto. Pode-se dizer que os serviços capazes de auxiliar a tomada de decisão 

praticamente não são prestados, e quando o são, os clientes praticamente não fazem 

uso das informações. Quase 3/4 das empresas que compõem a amostra da pesquisa 

está no mercado há mais de sete anos. Se essas empresas conseguiram atingir essa 

idade, certamente foram bem geridas, mas definitivamente a contabilidade não teve 

muita influência neste ponto. Caso a contabilidade tivesse sido utilizada em algum 

momento da trajetória dessas empresas, certamente a contabilidade teria se 

destacado como instrumento de tomada de decisão, pois os gestores não abririam 

mão de uma ferramenta que capaz de permitir o desenvolvimento de seus 

empreendimentos. 

 O quarto objetivo especifico da pesquisa era descobrir se os micro e pequenos 

empresário tinham ciência de quais são os objetivos da contabilidade. Certamente que 

não, caso contrário eles não estariam satisfeitos com um serviço que não lhes fornece 

informações a cerca da situação econômico-financeira de seus negócios, nem serve 

como base para a gestão do negócio, que é o objetivo da contabilidade. 

  O descaso com a possibilidade de se usar a contabilidade como ferramenta de 

gestão acaba partindo dos próprios contadores, que em razão de praticamente ter 

trabalho garantido em razão do grande volume de trabalho relacionado a geração de 

guias e trabalhos burocráticos, ficou acomodado. Pode-se afirmar isso em razão de 
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que 32% e 44% dos entrevistados disseram que seus contadores raramente oferecem 

ou nuca oferecem outros tipos de serviços além dos que já estão acostumados.  

 E finalizando, diante da possibilidade de o governo facilitar o cálculo de guias, 

diminuir a burocracia e eliminar a necessidade de se manter o contador, 60% dos 

entrevistados disse que manteria o contador, número bastante próximo do de 

empresários que disseram estar satisfeitos com o serviço prestado por seus 

contadores, que são 64% do total. Observando que os contadores muito pouco têm 

feito pelos negócios de sues clientes, é possível supor que o motivo de pretenderem 

manter o contador é simplesmente não conseguirem imaginar a hipótese levantada na 

pergunta aconteça, e não a qualidade dos serviços prestados. 

   

 

6.1 Recomendações para estudos futuros 

 

 

 Para futuras pesquisas aconselha-se que sejam realizadas em espaços 

geográficos maiores, e se possível nas mais variadas localidades, tornado possível ter 

uma visão mais próxima da realidade no que se refere à qualidade dos serviços 

contábeis. Outro ponto possível seria abranger um número muito maior de empresas, 

e não apenas micro e pequenas empresas, mas também negócio de médio e grande 

porte, de todos os setores de atividade, não apenas o comércio. 

 Também seria interessante que fosse realizada uma pesquisa abordando o 

ponto de vista dos escritórios de contabilidade, e depois ser feita uma comparação 

com o ponto de vista de seus clientes, verificando assim se existe sintonia entre eles. 
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ANEXO I 

 

 

Questionário 

 

 

Meu nome é Luiz Guilherme Vieira, sou estudante do 8° período do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal Fluminense. Venho apresentar o seguinte 

questionário a fim de obter informações acerca da qualidade dos serviços contábeis 

prestados à sua empresa. As respostas serão utilizadas para elaboração de meu 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

1. Qual é o porte de sua empresa?  

(   ) Microempresa  

(   ) Empresa de pequeno porte  

 

2. Há quanto tempo a empresa está no mercado? 

(   ) Até 2 anos 

(   ) De 2 até 3 anos 

(   ) De 3 até 7 anos 

(   ) Há mais de 7 anos 

 

3. A qualidade dos serviços prestados pelo seu contador é satisfatória? 

(   ) Muito satisfatória 
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(   ) Pouco satisfatória 

(   ) Nenhum pouco satisfatória 

 

4. O seu contador te deixa a par das obrigações fiscais, trabalhistas e acessórias que 

sua empresa tem de cumprir? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

5. O contador informa quando os trabalhos relacionados a sua empresa estão prontos? 

(   ) Sempre 

(   ) Eventualmente 

(   ) Nunca 

 

6. A empresa já sofreu alguma perda ou prejuízo em razão de informações incorretas 

passadas pelo contador? 

(   ) Sim, 3 ou mais vezes 

(   ) Uma ou 2 vezes 

(   ) Nunca 

 

7. Quais das demonstrações contábeis abaixo o seu contador fornece a sua empresa? 

(   ) Balanço Patrimonial 

(   ) Demonstração do resultado de exercício 

(   ) Notas explicativas 

(   ) Demonstração dos fluxos de caixa 

(   ) Demonstração do resultado abrangente 

(   ) Demonstração das mutações do patrimônio liquido 

(   ) Outras, especifique: 
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8. Qual dos relatórios gerenciais abaixo o seu contador fornece a sua empresa? 

(   ) Análise de balanço 

(   ) Análise da margem de contribuição 

(   ) Ponto de equilíbrio 

(   ) Formação de preço de venda 

 

(   ) Não recebo demonstrações 

 

9. Caso você receba algum dos relatórios acima, qual é a periodicidade dos relatórios? 

(    ) Mensal 

(    ) Trimestral 

(    ) Semestral 

(    ) Anual 

(    ) Não recebo relatórios 

 

10. Os documentos (relatórios, demonstrações) que a sua empresa recebe do 

escritório de contabilidade são facilmente compreendidos?  

(   ) Sim, compreendo-os facilmente  

(   ) Tenho alguma dificuldade 

(   ) Não compreendo os relatórios 

 

11. As informações recebidas da Contabilidade são importantes para o suporte à 

tomada de decisão que envolva questões econômico-financeiras? 

(   ) Sim, quais?:  

 

 

(   ) Não 

 

12. Você acredita que a reputação do escritório de contabilidade atende aos 

propósitos da ética profissional? 

(   ) Sim 
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(   ) Não 

(   ) Não sei avaliar 

 

13. O seu contador costuma lhe oferecer serviços além daqueles que habitualmente 

ele presta? 

(   ) Sempre 

(   ) Eventualmente 

(   ) Nunca 

 

14. No que se refere ao valor dos honorários, você acredita que eles são compatíveis 

com a qualidade dos serviços prestados? 

(   ) Sim, são adequados 

(   ) Poderiam ser maiores se mais serviços fossem oferecidos 

(   ) Não 

 

15. Caso o governo simplificasse o cálculo dos impostos e folha de pagamento, 

podendo você mesmo fazê-los, você manteria o contador? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 


