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1. RESUMO 

A pesquisa abordou o tema de inovação tecnológica nos serviços contábeis, 

analisando a experiência dos clientes sobre uma contabilidade integrada de forma 

sistêmica. Onde a relevância do estudo está canalizada para os profissionais da 

área contábil que já proporcionam ou almejam implementar inovações tecnológicas 

nos serviços contábeis prestados, profissionais estes que buscam diferencial em 

relação aos concorrentes do mercado, e que buscam proporcionar serviços 

contábeis de qualidade, produzindo informações mais eficientes, sempre 

preocupados com a percepção dos clientes acerca destes serviços. O estudo tem 

como objetivo avaliar a percepção dos diretores e gerentes administrativos das 

empresas optantes pelo pacote “PREMIUM” de um escritório de contabilidade, 

serviço este que inclui maiores recursos tecnológicos e automação, sendo avaliadas 

as ferramentas disponibilizadas e utilizadas pelo prestador de serviço contábil e se 

essas tornam a contabilidade mais eficiente. No final da análise dos dados, obteve-

se a conclusão de que as ferramentas tecnológicas de automatização são 

consideradas eficientes, tanto por clientes, quanto pelo escritório contábil prestador 

de serviço, representando melhor desempenho para as empresas já adequadas a 

essa automatização. 

   

2. INTRODUÇÃO 

Diante do avanço tecnológico, principalmente nos meios de comunicação, com 

grande relevância da internet nas últimas décadas, várias mudanças foram inseridas 

nas sociedades de modo geral e nas sociedades empresarias de todo o mundo. 

O aumento da tecnologia tem inspirado as organizações a encontrar formas de 

otimização de recursos e a ampliação da produtividade diante de múltiplos modelos 

de negócios. Assim, nesse mercado em constante evolução, os prestadores de 

serviços contábeis tendem também a inovar a forma de disponibilização e gestão 

dos serviços, contando assim com os avanços tecnológicos cada vez mais 

disponíveis.  

A contabilidade tem se tornado a cada dia mais imprescindível em todo o mundo. 

Incorporando os mais recentes avanços tecnológicos, os profissionais atuantes na 

área contábil procuram, cada vez mais, ferramentas que subsidiem o 

aperfeiçoamento da qualidade dos serviços oferecidos (FEY, et al., 2006). A 



 

 

globalização dos avanços tecnológicos e o fluxo contínuo das inovações, 

combinados às novas práticas empresariais e decisões gerenciais de alto padrão, 

tem modificado os negócios, gerando influência nas receitas e modificando a 

maneira em que os consumidores recebem os serviços/produtos (LAUDON e 

LAUDON, 2007). 

Kalkmann (2002) esclarece que em qualquer processo a meta principal é a 

satisfação do cliente em relação ao serviço prestado. Para tanto, faz-se necessário 

avaliar a satisfação do cliente frente ao serviço/produto que recebe, sendo 

possibilitada a partir desta avaliação, a melhora constante do processo. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal desse trabalho é avaliar a percepção dos clientes optantes pelo 

serviço “PREMIUM” de um escritório de contabilidade, serviço este que inclui 

maiores recursos tecnológicos e automação, sobre as ferramentas disponibilizadas e 

utilizadas pelo prestador de serviço contábil e se essas tornam a contabilidade mais 

eficiente, compreendendo sua influência no mercado contábil e identificando a 

percepção do próprio prestador dos serviços no que diz respeito à implantação 

destas ferramentas aos clientes. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa, exploratória e 

também descritiva, iniciada a partir de revisão bibliográfica, e continuada com 

pesquisa de campo e estudo de caso, quando os dados e informações foram obtidos 

por meio do instrumento de entrevista aberta, feita aos 2 (dois) sócios do escritório 

de contabilidade e por meio de questionários, com questões fechadas, aplicados aos 

50 clientes optantes pelo pacote “PREMIUM”. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa desenvolve-se concentrada na totalidade dos clientes de um escritório 

contábil localizado na Grande Vitória - ES, sendo 240 (duzentos e quarenta) clientes 

e a amostra sendo composta por 50 (cinquenta) clientes que optaram pelo pacote de 

serviços “PREMIUM”. 



 

 

Foi aplicado um questionário com questões fechadas aos clientes do escritório de 

contabilidade para identificar qual a percepção em relação aos serviços contratados 

e a eficiência das ferramentas disponibilizadas, e aos responsáveis pelo escritório de 

contabilidade foi realizada uma entrevista, com o intuito de identificar quais são as 

ferramentas disponibilizadas aos seus clientes. 

As informações obtidas por meio de questionários foram tratadas de forma 

quantitativa, pois foram expressas por atributos estatísticos, já a análise dos dados 

foi tratada de forma qualitativa, uma vez que foram analisadas as informações 

extraídas por meio dos questionários e das entrevistas. 

Para a tabulação dos dados foi utilizado o programa de planilhas eletrônicas 

Microsoft Office Excel, bem como para a padronização, organização e criação dos 

resultados obtidos através dos questionários aplicados aos clientes do prestador de 

serviços contábeis.  

Para os dados que foram tratados de forma qualitativa, foi feito um estudo e 

interpretação dos mesmos para conhecimento das ferramentas disponibilizadas pelo 

prestador do serviço, para posteriormente explicitar e descrever o seu efeito. 

 

6. RESULTADOS 

Em análise aos dados qualitativos apanhados em entrevistas aos sócios do 

escritório de contabilidade, verificou-se que a empresa utiliza de ferramentas 

advindas da inovação tecnológica na prestação dos serviços contábeis, adquiridos e 

implementados com a aplicação de investimentos altíssimos, com os instrumentos 

mais modernos existentes no mercado contábil, proporcionando maior celeridade no 

processamento dos dados contábeis e fiscais e que facilitaram o tempo de resposta 

ao cliente. 

Verificou-se também, que a empresa está em sintonia com o que há de mais novo 

em termos de tecnologia, tendo a disposição por exemplo softwares de captura de 

notas fiscais de entrada e saída, atuando em um ambiente virtual integrado e seguro 

para a troca de documentos digitais. 

No que diz respeito à influência da inovação tecnológica na prestação dos serviços 

contábeis, observou-se que houve maior celeridade nos serviços, além de 

atendimento personalizado, com opção de pacotes funcionais de serviços 

individualizados para cada unidade de negócio, havendo integração direta entre o 



 

 

cliente e o responsável dentro do escritório pelos serviços de sua empresa, 

adequando o serviço com observância à particularidade e pela necessidade de 

atendimento e demanda de cada um. Também foi facilitado o tempo de resposta ao 

cliente, com aumento da velocidade e interatividade, com integração do fluxo de 

informações, organizando todo o trabalho. 

Apesar das melhorias na prestação de serviço advindas das ferramentas 

disponibilizadas a seus clientes, constatou-se nas entrevistas aos sócios, que muitos 

dos usuários dos serviços do escritório não aderem ao uso das ferramentas 

contábeis e fiscais automatizadas bem como das informações que elas podem 

fornecer. Percebe-se que muitas vezes o cliente até solicita as informações, mas 

não fornece os dados necessários para tal. A percepção dos sócios é de que alguns 

clientes não compreenderam o real proposito e importância da contabilidade e 

outros atuam de modo a não gerar transparência. 

Assim constatou-se que o mercado consumidor não está totalmente preparado para 

as mudanças que estão em curso, em muitos casos por não desejar se preparar 

para isso, e em outros pelas restrições impostas por órgãos reguladores, dificultando 

a completa implementação de um processo de ampla automatização. 

Em questionários respondidos por 32 Gerentes Administrativos e 18 Diretores, 

dando um total de 50 clientes respondentes, observou-se que 24% dos 

respondentes apontam que o preço é um fator determinante para a contratação e 

continuação do serviço contábil contratado, enquanto 18% apontam que o 

atendimento é um diferencial para a permanência dos serviços contratados. 

Foi verificado que apenas 8% dos respondentes consideram os Sistemas oferecidos 

como a razão determinante para o contrato atual, sendo que 16% apontam que o 

serviço de consultoria é um dos atrativos oferecidos pelo prestador de serviço de 

grande relevância. Para os demais respondentes o que viabilizou a contratação dos 

serviços contábeis foram, a qualidade com 12%, indicação com 8% e os demais 

fatores totalizando 14%. Estes dados podem ser observados no Gráfico 1, a seguir:    

 

 

 

 



 

 

                     GRÁFICO 1 – Fatores de Contratação 

 

          Fonte: Elaborado pelas autoras 

No Gráfico 2 notou-se que 42% dos clientes questionados do escritório contábil, 

avaliam as ferramentas ofertadas como regular, enquanto 6% consideram ruins. No 

entanto 8%, 14% e 30% consideram, respectivamente, as ferramentas como: ótimo, 

muito bom e bom, o que identifica ter uma aceitação e utilização da tecnologia como 

ferramentas de melhorias e eficiência para gestão do seu negócio. 

 

GRÁFICO 2 – Avaliação das ferramentas em uma visão geral 

 

          Fonte: Elaborado pelas autoras 

Quanto ao prazo para envio de informações, observou-se no Gráfico 3 que 16% dos 

respondentes avaliam o prazo em: ótimo e muito bom, sendo 8% para cada e 32% 

avaliam como bom. No entanto 46% consideram o tempo como regular e 6% como 

ruim, esse resultado pode ser compreendido pela errônea interpretação de 

transferência de responsabilidade do serviço para o cliente (interpretação com base 

na entrevista com os sócios do escritório). 



 

 

 

GRÁFICO 3 – Prazos estabelecidos para o envio das informações 

 

                     Fonte: Elaborado pelas autoras 

Assim, observou-se também que 24% dos clientes questionados concordam 

plenamente que as ferramentas exigem um tempo maior para envio das informações 

ao prestador do serviço e 42% concordam parcialmente. Enquanto 18% discordam 

parcialmente e 4% discordam totalmente no que tange a exigibilidade de um tempo 

maior investido para o envio das informações ao prestador do serviço. Ainda 12% 

não souberam opinar.  

Dos clientes respondentes, 24% e 44% concordam plenamente e parcialmente, 

respectivamente, que o avanço tecnológico dentro do escritório em questão contribui 

com a eficiência dos serviços prestados. Dados que podem confirmar que a intenção 

dos sócios (conforme descritos em suas entrevistas), desde o início era implementar 

ferramentas automatizadas que pudessem dar celeridade e ao mesmo tempo 

eficiência na prestação do serviço. Enquanto a maior parte dos clientes concordam 

com que a tecnologia contribui para a eficiência, 20% discordam parcialmente e 4% 

discordam totalmente dessa afirmação, sendo que 8% dos questionados não 

souberam opinar. 

Analisou-se que 50% e 14% dos clientes questionados, concordam plenamente e 

parcialmente, que o prestador do serviço em questão está sincronizado com as 

novas tecnologias voltadas para o mercado contábil, evidenciando que as 

ferramentas tecnológicas utilizadas estão atendendo cada vez mais as necessidades 

das empresas, em questão, de maneira eficiente, sendo que 22% e 10% discordam 

parcialmente e totalmente dessa visão relatada pelos sócios em entrevista. Já 4% 

dos respondentes preferem não opinar. 



 

 

No tocante às ferramentas disponibilizadas pelo escritório como plataforma de 

atendimento e envio de informações o Gráfico 4 apenas 6%,14% e 30% dos clientes 

questionados consideram, respectivamente, como: ótimo, muito bom e bom, sendo 

que cerca de 46% avaliam essas ferramentas de comunicação e atendimento como 

regular e 4% consideram as ferramentas em questão ruim. 

 

GRÁFICO 4 – Avaliação da eficiência de retorno por meio de ferramentas 

 

                     Fonte: Elaborado pelas autoras 

Quanto ao preparo das empresas para a utilização da contabilidade integrada de 

forma sistêmica e aptidão para utilização das ferramentas advindas da inovação 

tecnológica para benefício da empresa e crescimento da mesma, 10% concordam 

plenamente, achando que as empresas estão capacitadas, 44% concordam 

parcialmente, achando que as empresas estão parcialmente capacitadas. Já 30% 

dos respondentes discordam parcialmente e 6% discordam totalmente dessa 

preparação para o uso da contabilidade integrada de forma sistêmica. 10% dos 

clientes questionados não souberam avaliar, preferindo então, não opinar acerca do 

tema. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Feitas as análises das entrevistas aplicadas aos sócios e dos questionários 

aplicados aos clientes foi possível verificar sobre as ferramentas vindas da inovação 

tecnológica, compreender sua influência e identificar a percepção do prestador do 

serviço contábil no que diz respeito a implementação dessas ferramentas em seus 

clientes. 



 

 

De acordo com a análise dos questionários respondidos, foi possível concluir que de 

todas as ferramentas disponibilizadas pelo escritório contábil apenas 52% dos 

clientes a consideram eficiente, enquanto 48% avaliam as ferramentas 

negativamente, o que pode ser compreendido como uma falta de preparação por 

parte das empresas para automação das informações contábeis, o que acaba 

refletindo em um maior tempo de investimento com o manuseio das ferramentas 

tecnológicas. 

Foi possível concluir também, que as ferramentas disponibilizadas pelo escritório, 

com intuito de automatizar os processos, são eficientes no que tange ao objetivo 

principal desse modelo de negócio, que é visar a celeridade do processamentos de 

dados e facilitar o tempo de resposta ao cliente, o que demonstra que não há um 

bom desempenho nessa última característica apontada pelos sócios, uma vez que 

50% dos clientes respondentes, afirmam que a ferramenta de comunicação não se 

encontra com um bom desempenho e em sua total eficiência. 

Conclui-se também que as ferramentas de automatização são consideradas 

eficientes e que representam um bom desempenho para as empresas que estão 

preparadas para essa automatização, visto que apenas 54% das empresas alegam 

estarem preparadas para as novas tecnologias, logo, as ferramentas 

disponibilizadas pelo escritório, por mais eficientes e inovadoras que sejam ainda 

não são aceitas por todos seus clientes, visto que boa parte desses clientes não se 

encontra preparados para receber essas ferramentas tão automatizadas. 
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