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RESUMO 

 
O Sistema de Informação Contábil mudou o ambiente de trabalho e o método de 
trabalho do contador. Esse profissional deixou de ser organizador de documentos e 
passou a ser um consultor, fundamental para a tomada de decisão do gestor. No atual 
cenário econômico competitivo, as informações têm valor importante, porque o gestor 
necessita delas em tempo real e em formato objetivo e confiável para garantir a sua 
competitividade comercial e a otimização econômica do seu negócio. Esse tipo de 
resultado será alcançado por meio de um controle e de um armazenamento eficiente 
da informação. Neste estudo foram analisados os impactos dos Sistemas de 
Informação para os escritórios de contabilidade na região da Associação dos 
Municípios do Sul do Paraná (AMSULPAR). A pesquisa foi exploratória e utilizou uma 
abordagem survey, por meio de um questionário estruturado que buscou dados 
relativos ao perfil dos escritórios pesquisados, aos investimentos realizados em 
tecnologia da informação e ao emprego dos sistemas de informação na escrituração 
contábil e no trabalho do contador. A amostra foi composta de 31 escritórios de 
contabilidade, a maioria (58%) instalados em União da Vitória, com média de 85 
clientes por escritório e classificados como empresas de pequeno porte. Pode-se 
concluir que as contribuições da implantação dos sistemas de informação foram 
positivas, uma vez que permitiram empresas de contabilidade mais enxutas, com um 
maior número de clientes por colaborador e também colaboradores melhor 
preparados para o exercício das tarefas a que se propõe um escritório de 
contabilidade. A implantação de sistemas de informação propiciou mudanças 
significativas na execução dos serviços, trazendo mais agilidade e segurança nas 
informações prestadas. Por outro lado, a pesquisa mostra que houve também 
aumento das exigências e da complexidade das tarefas a serem executadas após a 
implantação dos sistemas de informação. Isso fez com que as empresas de 
contabilidade investissem mais no treinamento e qualificação das equipes de 
colaboradores envolvidas em todos os processos, acarretando com isso uma redução 
da rentabilidade econômica. A redução da mão de obra empregada causa a geração 
de desemprego no setor, visto que a empregabilidade nos escritórios diminuiu graças 
ao emprego de maior tecnologia em substituição ao trabalho manual. 

 
Palavras-chave: Sistemas de Informação. Tomada de Decisão. Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 
 

The Accounting Information System has changed the work environment and the work 
method of the accountant. This professional is no longer a document organizer but an 
essential consultant for the manager's decision making. In today's competitive 
economic environment, information creates incalculable value because the manager 
needs it in real time and in an objective and reliable format to ensure the commercial 
competitiveness and economic optimization of his business. This kind of result will be 
achieved through an efficient control and storage of information. In this study, the 
impacts of the Information System in the accounting offices in the region of the 
Association of South Parana Counties (AMSULPAR) were analyzed. The research 
was exploratory and used a survey approach using a structured questionnaire that 
collected data related to the profile of the surveyed offices, investments made in 
information technology and the use of information systems in bookkeeping and in the 
accountant's work. The sample consisted of 31 accounting offices, most of them (58%) 
in União da Vitória city, with an average of 85 clients per office and classified as small 
business. It can be concluded that the contributions of the implementation of the 
information system were positive, since it allowed smaller accounting companies, with 
a bigger number of clients per worker and also employees more prepared to carry out 
tasks from an accounting office. The implementation of information systems provided 
significant changes in the execution of services, bringing more agility and security in 
the information provided. On the other hand, the research shows that there was also 
an increase in the demands and complexity of the tasks to be performed after the 
implementation of information systems. This caused the accounting firms to invest 
more in training and qualifying the employees’ teams involved in all processes, 
resulting in a reduction in economic profitability. The reduction of the employed labor 
force causes the generation of unemployment in the sector, as employability in offices 
has declined due to the use of more technology to replace manual labor. 
 

Keywords: Accounting Information System. Decision Making. Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A maneira de se fazer contabilidade já tem mais de cinco séculos de existência; 

o que mudou nesse tempo foram as ferramentas utilizadas para tal. No início, feita à 

mão, tanto os livros descritivos como os cálculos, a contabilidade foi acompanhando 

o avanço tecnológico à medida que esse se desenvolvia. Com a invenção da máquina 

de escrever, os livros contábeis também passaram a ser datilografados. Dessa forma, 

ficaram mais apresentáveis e legíveis e também mais rápidos de serem escritos. As 

máquinas de calcular possibilitaram mais velocidade e precisão na elaboração dos 

cálculos. E, finalmente, com o advento da informática, a tarefa de registrar atos e fatos 

contábeis ganhou um novo perfil. 

A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis 

para a tomada de decisões dentro e fora da empresa (MARION, 2009a). Essas 

informações são usadas por todos que têm algum tipo de interesse na empresa, 

inclusive o governo, que é o maior interessado. Ainda segundo Marion (2009a, p. 28) 

“[...], a contabilidade não deve ser feita visando basicamente a atender às exigências 

do governo, mas, o que é muito mais importante, auxiliar as pessoas a tomarem 

decisões”. 

 

A contabilidade, desde o seu aparecimento como conjunto ordenado de 
conhecimentos, com objeto e finalidades definidos, tem sido considerada 
como arte, como técnica ou como ciência, de acordo com a orientação 
seguida pelos doutrinadores ao enquadrá-la no elenco das espécies do saber 
humano (FRANCO, 1996, p.19). 

 

É importante ressaltar que, embora se use de maneira geral o termo “escritórios 

de contabilidade”, a contabilidade em si é apenas um dos ramos de atuação dos 

escritórios. Basicamente, um escritório divide-se em quatro grandes ramificações: a 

escrituração contábil propriamente dita, a escrituração fiscal (que atende as 

exigências dos órgãos públicos diretamente ligados às atividades empresariais, como 

cobrança de impostos, normatizações de procedimentos, documentação, 

informativos, etc.), rotinas de recursos humanos (admissões, demissões, folha de 

salários, informativos aos órgãos fiscalizadores) e o setor de abertura e encerramento 

de empresas (confecção de contratos e distratos, procedimentos junto aos órgãos 

reguladores do comércio e indústria, entre outros). A informatização de cada um 

desses setores passou por um processo de evolução diferenciado. Verificar quanto e 
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quando essas mudanças ocorreram dará uma noção de como o escritório foi se 

modificando ao longo do tempo. 

O advento da informática e o desenvolvimento de sistemas computacionais, 

sobretudo os de informação, possibilitaram a criação de inúmeros informativos que 

antes seriam impossíveis se fossem feitos de maneira manual. Sobretudo os órgãos 

reguladores do governo, nas mais diversas áreas, viram na informatização das 

empresas e nos escritórios de contabilidade a possibilidade de criar relatórios e envio 

de informações que possibilitam um maior controle por parte desses órgãos. 

 

A tecnologia deixa de ter um papel meramente operacional e passa a ser um 
recurso estratégico no negócio. Nesse sentido, os desafios para a 
contabilidade são consideráveis, desde a necessidade de incorporação das 
novas tecnologias até a compreensão dos seus efeitos sobre a evolução do 
patrimônio. Uma aliança estratégica entre a contabilidade e as novas 
tecnologias de informação proporcionará às organizações condições mais 
seguras para tomarem decisões estratégicas proativamente (PAIVA, 2011, p. 
75). 

 

Nota-se, nesse contexto, a importância no mundo financeiro e empresarial da 

informatização de todos os sistemas, principalmente no que tange à contabilidade. A 

informação em tempo real é, sem dúvida, o grande salto em termos de controle 

patrimonial por parte das empresas e também de seus entes participantes, como 

governo, clientes, fornecedores, financiadores e outros. 

Analisando as transformações pelas quais passou o mundo nas últimas três 

décadas, nota-se que o que mais se tornou parte essencial pela rapidez e 

disseminação foi a informação: os acontecimentos são transmitidos em tempo real de 

qualquer lugar do mundo.  

Com o mundo empresarial é a mesma coisa: as informações são passadas de 

matriz para filial e vice-versa no mesmo instante em que acontecem os fatos. Hoje o 

presidente de uma multinacional tem ao alcance das mãos as informações de que 

necessita para as mais variadas tomadas de decisões possíveis. O avanço das 

tecnologias de informação fez acelerar processos produtivos nas organizações ao 

mesmo tempo em que melhorou a qualidade dos produtos e serviços apresentados.  

Para Rocha e Ferreira (2001), este rápido avanço tecnológico pode tornar os 

processos produtivos cada vez mais complexos, tendo em vista que as mudanças 

tecnológicas vindas da inovação dos processos informativos e produtivos ocasionam 
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necessidades de inovação por parte das empresas, em seus processos, produtos ou 

serviços de forma contínua e interativa. 

Tais modificações impactaram nas empresas ou escritórios contábeis. Isso 

exigiu um esforço muito grande por parte dessas empresas no sentido de se 

adequarem tanto fisicamente quanto em termos de capacitação de mão de obra 

qualificada que pudesse atender a essa nova demanda. Some-se a isso o fato de que 

a velocidade com que os sistemas de informação se atualizam é muito grande, bem 

como a evolução constante dos computadores e seus periféricos.  

 

Todas as indicações atuais dos órgãos governamentais convergem para uma 
nova forma de armazenamento de informações: ela é conhecida como 
Contabilidade Digital. Uma das premissas dos conceitos desta expressão é a 
informação fácil e disponível à consulta pelas esferas do governo. Essa 
prática já está tomando forma com o Projeto SPED (Sistema Público de 
Escrituração Digital). Esse projeto afirmava que, a partir do ano de 2009, as 
empresas que possuem o regime de tributação na sua forma de lucro real 
estão obrigadas a encaminhar a um ‘imenso repositório de informações’ suas 
informações contábeis (PRIMAK, 2009, p. 2). 

 

O estudo da evolução dos sistemas contábeis informatizados se apresenta 

relevante uma vez que a evolução é contínua nesse aspecto. A pesquisa aqui 

apresentada foi desenvolvida da região sul do estado do Paraná, compreendida por 

nove municípios que reunidos formam a Associação dos Municípios do Sul do Paraná 

(AMSULPAR). Essa associação foi fundada em 08 de julho de 1969, sendo resultado 

da reunião dos prefeitos dos municípios componentes no intuito de buscar soluções 

para os planos conjuntos das cidades participantes, integrando os objetivos de todos 

para um melhor desenvolvimento da região (AMSULPAR, 2020).  

Visando buscar as alterações implantadas nos escritórios da região, procura-

se saber como essas modificações, relacionadas aos sistemas de informação no 

âmbito de trabalho, afetaram os escritórios de contabilidade na Região da 

AMSULPAR. 

A mudança no contexto da contabilidade fica evidente quando se analisa o 

papel do contador, que ficou mais abrangente, pois ele passou a contribuir 

efetivamente para uma gestão estratégica eficaz no escritório e nas organizações. A 

visão do contador, para a organização, é necessária para alcançar melhores 

resultados, estabelecendo um correto planejamento das atividades e correspondente 

controle, obtendo informações importantes para a análise e planejamento dos 

próximos passos da organização. 
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Em virtude dessas considerações, pode-se afirmar que a tecnologia, aliada à 

contabilidade, cumpre papel efetivo no processamento dos dados necessários para 

produzir informações gerenciais úteis para toda a organização e seus níveis 

hierárquicos. 

Esse estudo encontra relevância ao propiciar a estudantes e profissionais da 

área contábil o conhecimento de como a evolução da tecnologia da informação 

alavancou a qualidade e a eficiência dos serviços prestados pelos escritórios de 

contabilidade. Espera-se que tal conhecimento possa servir de base aos futuros 

empresários do ramo contábil, como uma referência no início de suas atividades 

fornecendo orientações de como a tecnologia desempenha seu papel no cenário 

contábil.  

A substituição de sistemas manuais por informatizados é um processo já 

consolidado há algum tempo. As informações são transferidas a uma velocidade tal 

que não se concebe mais que o Contador tenha que dispor de tempo para rotinas 

repetitivas e estressantes, como elaboração de documentos e livros simples, uma vez 

que essa tarefa pode bem ser executada pela máquina. Ao elemento humano cabem 

funções mais nobres como tomada de decisões, criação de novos produtos e serviços 

contábeis a serem oferecidos aos clientes, bem como tornar o trabalho mais 

harmonioso. O trabalho pesado, estafante e repetitivo cada vez mais é executado pela 

máquina, por sua capacidade de processamento rápido, eficiente e sem erros. As 

mudanças ocorridas, bem como o impacto por elas causado são objeto de análise da 

presente pesquisa. Importante ressaltar que as novas tecnologias não vieram para 

acabar com a empregabilidade do ser humano, mas sim tornar o trabalho mais 

dinâmico e agradável a quem executa. A contrapartida de quem trabalha nos meios 

afetados pelas tecnologias é adaptar-se a ela, adquirindo conhecimentos suficientes 

para a sua devida inserção no mercado de trabalho que agora se apresenta. Atribui-

se, em parte, à inovação tecnológica a culpa pelo desemprego crescente no mundo. 

Ricardo (1982) apresentou sua preocupação em relação à introdução das máquinas 

nas indústrias em detrimento do emprego formal. Segundo o autor “[...] estou 

convencido de que a substituição do trabalho humano por maquinaria é 

frequentemente muito prejudicial aos interesses da classe trabalhadora” (RICARDO, 

1982, p. 262). 

A incorporação de novas tecnologias provoca uma redução da absorção de 

mão de obra. Isso se revela tanto na indústria de bens manufaturados como na 
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prestação de serviços. A realocação dessa mão de obra surge como um efeito 

colateral da tecnologia.  

 

[...] de um ponto de vista microeconômico, sempre que houver crescimento 
sistemático da produtividade do trabalho superior ao do produto face à 
incorporação de algum tipo de inovação, estar-se-á diante de um processo 
de racionalização produtiva poupador de mão de obra, uma vez que se 
produzirá mais com um menor número de trabalhadores empregados, sendo 
suposta constante a extensão da jornada de trabalho (BASTOS, 1997, p. 52). 

 

O mesmo autor ressalta ainda que a incorporação de inovações provoca um 

processo de racionalização produtiva e de aumento de produtividade, mas aponta que 

tais inovações implicam a criação de novos produtos e novas frentes de trabalho 

gerando, dessa forma, expansão de emprego. 

Novas oportunidades de trabalho surgem com os sistemas de informação. O 

contador passa nesse instante a ser também um consultor, o profissional que dá todo 

o apoio necessário à empresa ou ao empresário na condução de seus negócios de 

uma maneira cada vez mais focada na sua realidade. 

Diante dessa temática, o estudo teve como objetivo geral analisar os impactos 

dos Sistemas de Informação para os escritórios de contabilidade da região da 

Associação dos Municípios do Sul do Paraná (AMSULPAR).  

De maneira a complementar as análises feitas a partir das respostas obtidas, 

buscou-se também demonstrar a importância da informação para a contabilidade, 

identificando dessa forma quais os sistemas de informação são os mais adequados 

para a execução dos serviços contábeis e os impactos gerados na escolha do gestor 

pela melhor decisão.  

A dissertação possui cinco capítulos organizados na forma apresentada a 

seguir. No primeiro capítulo está a introdução ao tema da pesquisa, a definição do 

problema, a apresentação dos objetivos geral e específicos, a justificativa e a 

relevância da pesquisa. O segundo capítulo abrange o referencial teórico, o qual 

apresenta todos os conceitos teóricos fundamentais que serviram de base para o 

estudo. O terceiro capítulo apresenta o material e o método utilizados na pesquisa, 

como natureza, objetivos e abordagem, procedimentos e o método utilizado na coleta 

dos dados. No quarto capítulo são apresentados os dados da pesquisa já tabulados e 

divididos em três grupos: perfil dos escritórios de contabilidade amostrados na região 

da AMSULPAR; Investimentos em sistemas de informação; Aplicação dos sistemas 
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de informação na escrituração contábil e no trabalho do contador. No último capítulo 

são apresentadas as contribuições da pesquisa e as considerações finais, assim como 

as referências utilizadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A ORIGEM DA CONTABILIDADE 

 

Não há uma data específica que se possa registrar como sendo o marco inicial 

da contabilidade, ao menos a contabilidade como a ciência que hoje conhecemos. Os 

registros que chegaram até os dias de hoje são de aproximadamente 4000 a.C., 

quando apareceram os primeiros inventários de bens que se tem notícia. 

 

Se nos reportarmos para o início provável da Contabilidade (+/- 4000 a.C.), 
em sua forma primitiva, encontraremos os primeiros inventários de rebanhos 
(o homem que voltava sua atenção para a principal atividade econômica: o 
pastoreio) e a sua preocupação da variação de sua riqueza (variação do 
rebanho). A análise da variação da riqueza realizada entre a comparação de 
dois inventários em momentos distintos leva-nos a um primeiro sintoma que 
aquela afirmação é possível (MARION, 2010, p.16). 

 

Existem indícios que apontam que os inventários mais antigos de que se tem 

notícia são o que relaciona as riquezas do rei Salomão e o das riquezas inventariadas 

da lendária rainha de Sabá, que viveu na mesma época de Salomão. Com a 

organização dos Estados em franco desenvolvimento, e também com a fixação dos 

povos em determinadas regiões, inicia-se a produção de artigos manuais nas aldeias. 

As primeiras trocas, ainda antes da invenção da moeda, já davam sinais de que uma 

nova atividade estava por surgir: o comércio. A necessidade de produtos que existiam 

em alguma região, porém não em outras fez com que os povos passassem a viajar 

para oferecer essas mercadorias. Começavam assim as relações comerciais que 

acabariam por alavancar não só o comércio, mas também a economia dessas regiões. 

Essas relações comerciais impulsionaram a necessidade de se controlar a riqueza 

administrada. Quanto maior era esse comércio, mais responsabilidades eram 

atribuídas aos que dele participavam. 

 

Como podemos constatar, a necessidade de o homem controlar e registrar 
os bens que possui e as transações que realiza existe há milhares de anos. 
Com o passar do tempo, as relações comerciais evoluíram, tornando-se 
consequentemente mais complexas. Para acompanhar essa evolução, 
surgiram novas formas de controle e registro, hoje imprescindíveis a qualquer 
empresa. (PALHARES; RODRIGUES, 1992, p. 26). 

A contabilidade como ciência é mais recente. Em sua obra Summa de 

Arithmetica, Geometria proportioni et propornaliti (Coleção de conhecimentos de 
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aritmética, geometria, proporção e proporcionalidade) de 1494, Luca Paccioli, frei e 

matemático italiano relaciona os lançamentos contábeis (ou partidas) como sendo 

uma via de mão dupla. Assim, propôs o enunciado do Método das Partidas Dobradas 

em que para cada débito corresponderá um crédito de igual valor. Por exemplo, ao 

adquirir uma mercadoria à vista a contabilidade procederá a entrada dessa mercadoria 

no estoque ao mesmo tempo em que baixará o valor correspondente a ela do caixa. 

Isso, aliado à criação dos diversos demonstrativos que compõem as peças contábeis 

fez com que os registros contábeis adquirissem mais credibilidade para quem os 

utilizava e para quem as informações eram prestadas. 

Essa metodologia de se proceder aos registros dos fatos que interferiam 

diretamente no patrimônio (ou riqueza) administrado evidencia muito mais o resultado 

econômico do que o financeiro. Ao utilizar o método das partidas dobradas, focando 

sempre em equilibrar as contas usadas e visando o resultado econômico da entidade 

(lucro ou prejuízo) a contabilidade mostra-se mais confiável para um planejamento a 

longo prazo. O empresário ou investidor tem em mãos ferramentas capazes de dar a 

ele garantias de que o resultado de seu investimento será o melhor possível dentro 

daquela realidade. 

 

2.2 A CONTABILIDADE COMO CIÊNCIA SOCIAL 

 

Embora seja a ciência da mensuração, dos números, do quantitativo, a 

contabilidade é vista como uma ciência social, pois é a ação do homem que modifica 

a estrutura estudada. Essa estrutura, para a contabilidade, é o patrimônio das 

entidades nas quais ela é aplicada. O objetivo da contabilidade é registrar e apurar as 

modificações ocorridas dando suporte às mais variadas áreas através da 

apresentação dos resultados de suas avaliações. Seu campo de atuação aplica-se 

aos mais diversos aspectos econômicos e sociais da entidade. É pela contabilidade 

que as mais variadas decisões são tomadas, dentro e fora da empresa. É por meio da 

contabilidade que uma empresa fica registrada em seu passado, presente e até no 

seu futuro, pois pelos dados contábeis é possível fazer projeções à frente no tempo. 

A Contabilidade possui objeto próprio – o Patrimônio das Entidades – e 
consiste em conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as 
condições de generalidade, certeza e busca das causas, em nível qualitativo 
semelhante às demais ciências sociais. A Resolução alicerça-se na premissa 
de que a Contabilidade é uma Ciência Social com plena fundamentação 
epistemológica. Por consequência, todas as demais classificações referem-
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se a simples facetas ou aspectos da contabilidade usualmente concernentes 
à sua aplicação prática, na solução de questões concretas (CFC, 2008, p.17). 

 

Segundo Marion (2009b, p. 28) [...], “A contabilidade é o instrumento que 

fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa”. Ela proporciona respostas ao vasto mundo dos negócios. Os investidores 

se beneficiam de suas informações, bem como todos os usuários das informações 

contábeis, tais como bancos, empresas de fomento, clientes, fornecedores, governo, 

etc. 

 

Evidentemente, os gerentes (administradores) não são os únicos que se 
utilizam da contabilidade. Os investidores (sócios ou acionistas), ou seja, 
aqueles que aplicam dinheiro na empresa, estão interessados basicamente 
em obter lucro, por isso se utilizam dos relatórios contábeis, analisando se a 
empresa é rentável; os fornecedores de mercadoria a prazo querem saber se 
a empresa tem condições de pagar suas dívidas; os bancos, por sua vez, 
emprestam dinheiro desde que a empresa tenha condições de pagamento; o 
governo quer saber quanto de impostos foi gerado para os cofres públicos; 
outros interessados desejam conhecer melhor a situação da empresa: os 
empregados, os sindicatos, os concorrentes, etc. (MARION, 2009b, p. 29). 

 

Embora as empresas em geral sejam constituídas com o fim de obter lucro, 

atualmente essa finalidade também se desdobra em cunho social. Além da obtenção 

de lucro, as empresas giram ao redor de si uma gama de outras atividades. Dessa 

forma, o que é visto como alocação de recursos única e exclusivamente utilizado para 

a obtenção de lucros, no cunho social aparece como transferências aos entes 

participantes. Dessa forma, quando a empresa remunera os seus colaboradores, ela 

está transferindo recursos a esses, que por sua vez farão novas transferências 

movimentando outros setores a eles agregados.  

Reforçando o conceito de ciência social surge a figura do balanço social que 

nada mais é que uma compilação de todas as ações que a empresa desenvolve e os 

efeitos provocados em seu entorno. Some-se a isso a questão ambiental, tão presente 

nos dias de hoje. Para ser competitiva e ganhar mercado não basta mais que a 

empresa tenha um ótimo produto ou serviço aliado a um bom preço. A atuação social 

mensurada no balanço social pesa, e muito, na tomada de decisão pelo cliente. 

 

2.3 OS OBJETIVOS DA CONTABILIDADE 
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O patrimônio da entidade é o foco principal do estudo da contabilidade. A 

produção de informações confiáveis, bem como a confecção dos mais variados 

relatórios e peças contábeis, cerca os usuários da contabilidade de uma gama variada 

de informações que permitem as mais diversas tomadas de decisões. Porém, é 

necessário mensurar se esses objetivos de fato foram alcançados, ou seja, se existe 

a plena satisfação por parte de quem realmente necessita das informações geradas 

pela contabilidade (IUDÍCIBUS; MARION, 1999). 

Uma maneira de avaliar se os objetivos foram realmente alcançados seria 

questionar os usuários se realmente o que eles esperavam receber de informação é 

o suficiente ou se ainda há alguma lacuna a ser preenchida. Cabe ao contador a 

elaboração de relatórios complementares que satisfaçam essas necessidades. Um 

bom exemplo de complemento das informações veio com as notas explicativas, que, 

embora ainda limitadas ao livro diário, auxiliam a leitura dos relatórios contábeis 

principais (Balanço Patrimonial, Demonstrativos de Resultados, Demonstrativos de 

Fluxos e de Valor Adicionado) fornecendo dados acerca das contas apresentadas que 

aos olhos de um leigo seriam imperceptíveis.  

 

O objetivo científico da contabilidade manifesta-se na correta apresentação 
do Patrimônio e na apreensão e análise das causas das suas mutações. Já 
sob ótica pragmática, a aplicação da Contabilidade a uma entidade 
particularizada, busca prover os usuários com informações sobre aspectos 
de natureza econômica, financeira e física do Patrimônio da Entidade e suas 
mutações, o que compreende registros, demonstrações, análises, 
diagnósticos e prognósticos, expressos sob a forma de relatos, pareceres, 
tabelas, planilhas e outros meios (CFC, 2008, p. 20). 

 

O estudo das variações patrimoniais com a imensa quantidade de variáveis que 

se apresentam na atualidade é muito mais complexo do que se pode imaginar. 

Analisar e relacionar todas essas variáveis e produzir relatórios e demonstrativos que 

atendam às expectativas de todos os usuários da contabilidade é o desafio que a 

ciência contábil deve superar. 

 

2.4 OS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS 

 

Princípios são normas de conduta que emanam de uma determinada atividade. 

Servem de base, são o cerne que regulamenta a direção a ser seguida perante uma 

determinada situação (CFC, 2008). 
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A contabilidade como ciência é pautada em princípios que representam a 

essência das doutrinas e teorias relativas a ela, determinados pelo entendimento 

predominante nos universos científico e profissional. Os princípios de contabilidade 

são enunciados pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

 

Os Princípios Fundamentais de Contabilidade representam o núcleo central 
da própria Contabilidade, na sua condição de ciência social, sendo a ela 
inerentes. Os princípios constituem sempre as viga-mestras de uma ciência, 
revestindo-se dos atributos de universalidade e veracidade, conservando 
validade em qualquer circunstância. No caso da Contabilidade, presente seu 
objeto, seus Princípios Fundamentais de Contabilidade valem para todos os 
patrimônios, independentemente das entidades a que pertencem, as 
finalidades para as quais são usados, a forma jurídica da qual estão 
revestidos, sua localização, expressividade e quaisquer outros qualificativos, 
desde que gozem da condição de autonomia em relação aos demais 
patrimônios existentes (CFC, 2008, p. 19). 

 

Segundo o princípio da entidade, o patrimônio da entidade não se confunde 

com o patrimônio dos sócios ou proprietários. Esse princípio estabelece que, mesmo 

a empresa sendo uma propriedade de seus sócios ou proprietário, estes são pessoas 

distintas, com funções distintas e por consequência com patrimônios distintos. A 

pessoa da empresa e seu patrimônio é quem constitui o objeto de estudo da 

contabilidade, devendo manter-se à parte de seus proprietários. 

 

O Patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. A soma 
ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova 
entidade, mas numa unidade de natureza econômico-contábil (CFC, 2008, p. 
23). 

 

O princípio da continuidade estabelece que a continuidade ou não da entidade, 

bem como sua vida definida ou provável, devem ser consideradas quando da 

classificação e avaliação das mutações patrimoniais quantitativas e qualitativas (CFC, 

2008). Esse princípio leva em consideração fatores de mercado que influenciam nos 

valores patrimoniais classificados no Balanço Patrimonial quando a continuidade é um 

fato comum ou quando a descontinuidade é anunciada. Uma vez que a continuidade 

deixa de existir, valores como recebíveis ou exigíveis sofrerão mutações devido à sua 

natureza. 

 

A continuidade influencia o valor econômico dos ativos e, em muitos casos, o 
valor ou o vencimento dos passivos, especialmente quando a extinção da 
entidade tem prazo determinado, previsto ou previsível (CFC, 2008, p. 25). 
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Atos e fatos contábeis devem ser registrados sempre que exista uma 

possibilidade de que venham a se tornar realidade. Dessa forma, o princípio da 

oportunidade estabelece que o registro do patrimônio e de suas mutações deve ser 

feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que o 

originaram. Assim, desde que tecnicamente estimável, o registro das variações 

patrimoniais deve ser feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de 

sua ocorrência.  

 

O registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos 
contemplando os aspectos físicos e monetários; deve ensejar o 
reconhecimento universal das variações ocorridas no patrimônio da entidade, 
em um período de tempo determinado, base necessária para gerar 
informações úteis ao processo decisório da gestão (CFC, 2008, p. 28). 

 

A moeda corrente sempre sofre variação em seu poder com o passar do tempo. 

Porém, o princípio do registro pelo valor original preconiza que os componentes do 

patrimônio devem ser registrados pelos valores originais de aquisição, em moeda do 

País, que serão mantidos em avaliações das variações patrimoniais posteriores. 

Os elementos classificados no Balanço Patrimonial, sobretudo os de longo 

prazo (realizável, investimentos, imobilizado e intangível), devem ser mantidos pelos 

seus respectivos valores originais. Eventuais alterações de valores como reavaliações 

(positivas ou negativas), depreciações, exaustões serão mantidos em contas 

separadas e redutoras do bem principal. O valor original de aquisição será escriturado 

em moeda corrente do país (inclusive para os bens que são objeto de importações em 

moeda estrangeira, a qual deverá ser versada à moeda nacional) e mantido até sua 

efetiva baixa. 

 

I - A avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos 
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso 
com os agentes externos ou da imposição destes; 
II - uma vez integrado ao patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão 
ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão somente, sua 
decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a 
outros elementos patrimoniais. 
III - o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como 
parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste (CFC, 2008, p. 30). 

 

Segundo o princípio da competência, as receitas e as despesas devem ser 

incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre 

simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou 
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pagamento. Esse princípio é justamente o oposto ao chamado regime de caixa, no 

qual as receitas e despesas são consideradas apenas quando de seu efetivo 

recebimento ou pagamento. Esse princípio reconhece as receitas e despesas no 

momento em que elas ocorrem. Dessa forma, uma venda a prazo em várias parcelas 

será integralmente reconhecida quando de sua efetivação. Os pagamentos que ainda 

serão feitos são transformados em contas a receber. O mesmo tratamento é dado em 

relação às despesas. O salário dos funcionários do mês de março que será pago até 

o quinto dia útil de abril será reconhecido como despesa de março. 

 

As receitas consideram-se realizadas: 
I - nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou 
assumirem compromisso firme de efetivá-lo quer pela investidura na 
propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade, quer pela fruição 
de serviços por ela prestados; 
II - quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o 
motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou 
maior; 
III - pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção 
de terceiros; 
IV - no recebimento efetivo de doações e subvenções. 
Consideram-se incorridas as despesas 
I - quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de 
sua propriedade para terceiro; 
II - pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo; 
III - pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo (C.F.C, 2008, 
p. 34). 

 

O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os 

componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se apresentem 

alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que 

alterem o patrimônio líquido. Baseado no senso comum de que nunca se deve gastar 

mais do que se arrecada, esse princípio norteia os registros contábeis de eventos 

futuros que certamente acontecerão. Assim, ações judiciais desfavoráveis devem ser 

provisionadas pelo maior valor a ser considerado, evitando transtornos no momento 

em que se fizer necessária a sua quitação. O mesmo vale para aquelas que são 

favoráveis: o princípio estabelece que se registre o menor dos valores estimados para 

o recebimento. 

 

O princípio da prudência impõe a escolha da hipótese de que resulte menor 
patrimônio líquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis 
diante dos demais Princípios Fundamentais de Contabilidade. (CFC, 2008, p. 
38). 
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Os princípios contábeis são como placas de direção, indicando sempre o 

caminho a ser tomado em determinada situação. De acordo com Iudícibus e Marion 

(1999, p. 89) “os princípios são a forma, o meio e a estrutura de que a disciplina se 

utiliza para chegar aos objetivos ou, às vezes, para melhor entender o que vem sendo 

praticado há muito tempo”. Uma determinada atividade que é praticada sempre do 

mesmo modo acaba por emanar um princípio, uma norma de conduta de que essa é 

a melhor ou a mais correta maneira de se fazer. O mesmo autor ainda cita que os 

princípios são como guias de direção para mostrar a melhor maneira de se chegar a 

um objetivo. 

Além dos princípios acima descritos, a contabilidade deve seguir também as 

chamadas convenções contábeis. Essas, em número de quatro, tratam da 

consistência, conservadorismo, materialidade e objetividade. Segundo Pizzolato 

(2000, p. 7), “consistência significa adotar sempre a mesma opção diante de 

problemas semelhantes”. Nesse caso, diante de situações análogas deve-se adotar 

sempre uma opção consistente com a anterior; Conservadorismo sugere manter uma 

certa desconfiança da realização de possíveis receitas, direitos ou lucros bem como 

um pessimismo com relação à desembolsos decorrentes de despesas e outros 

pagamentos (PIZZOLATO, 2000); a materialidade manda restringir os registros 

contábeis apenas a fatos significativos. Assim, bens de pequeno ou insignificante valor 

como lápis, borracha ou folhas de papel devem ser registrados pela unidade caixa e 

não por itens unitários (PIZZOLATO, 2000). Finalmente, a objetividade foca nos 

registros feitos de maneira adequada com terminologia pertinente e precisa. 

 

 

2.5 FUNÇÕES DA CONTABILIDADE 

 

Muitas vezes de maneira errônea, diz-se que o papel da contabilidade na 

empresa é apenas o de registrar as informações, o cálculo da folha de salários e os 

impostos, bem como prestar as informações solicitadas pelo fisco (PIZZOLATO, 

2000). Durante muito tempo os contadores foram chamados de guarda-livros, numa 

alusão que a sua função era exatamente a descrita acima. Mas a função da 

contabilidade e, por extensão, do contador, é fornecer o suporte necessário para que 

a administração da entidade possa tomar as melhores decisões acerca do negócio. 

Não é papel da contabilidade interferir no andamento da empresa quando se fala em 
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suporte para a tomada de decisões. Estratégias como área de atuação, promoções e 

marketing, volume de produção e colocação no mercado são tomadas pelas áreas 

afins, sendo que a contabilidade funciona simultaneamente a tudo isso. Cabe à 

contabilidade dar apoio em decisões sobre investimentos, endividamento de curto e 

longo prazo, abertura ou não de filiais, valores a serem retirados pelos proprietários, 

distribuição de lucros, análises e emissão de relatórios, entre outras funções.  

 

Num exame superficial, pode parecer que a Contabilidade tenha pouca 
importância nesse processo, mas na verdade ocorre o contrário. Ela é 
considerada o eixo da empresa, uma vez que reúne todos os dados que 
permitem avaliar a sua situação econômica e financeira e, 
consequentemente, tomar decisões (PALHARES; RODRIGUES, 1992, p. 
140). 

 

A tecnologia da informação aplicada à contabilidade facilita a realização dos 

registros contábeis e o gerenciamento das atividades empresariais. O 

desenvolvimento tecnológico fez surgir inúmeras ferramentas que facilitam o trabalho 

do profissional contábil, deixando-o mais rápido e com melhor qualidade na geração 

de informações e tornando o processo de tomada de decisão mais ágil. Tais recursos 

tecnológicos ajudam a maximizar a principal função da contabilidade, que é a 

produção de informação. 

Sendo a contabilidade um sistema de informações, ela passa por um contínuo 

processo de aperfeiçoamento de seus métodos e processos (PIZZOLATO, 2000). 

Nesse contexto, a própria função da contabilidade e do contador estão sempre sendo 

atualizadas e repensadas. 

 

A função do contador, em especial, é a de gerente da informação contábil. 
Ele é responsável pela obtenção, classificação e preparo dos relatórios 
contábeis, visando fornecer a todos os demais gerentes base para a tomada 
de decisão e manter os usuários externos, tais como governo, credores, 
acionistas, clientes, etc., adequadamente informados (PIZZOLATO, 2000, 
p.1). 

 

Dessa forma, o contador é o responsável pela contabilidade geral ou 

contabilidade geral da empresa. A contabilidade e o contador tendem a ser uma única 

entidade, uma vez que as responsabilidades são executadas por um com o uso da 

outra. 
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2.6 A CONTABILIDADE E OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Uma vez que a contabilidade é pautada em princípios e normas na sua 

elaboração, os princípios que a regem devem ser rigorosamente seguidos desde que 

a profissão contábil foi regulamentada no Brasil em 1870 pelo decreto imperial 4475 

(PIZZOLATO, 2000). 

Na verdade, com a convergência das Normas Internacionais de Contabilidade 

(International Accounting Standard -IAS), a contabilidade passou a ser uniformizada 

no mundo todo. A maneira de a contabilidade ser feita (lançamentos, relatórios, 

prestação de contas) é que vem sofrendo alterações à medida que os sistemas 

informatizados evoluem. Com base nesse avanço, a Contabilidade vem criando novas 

técnicas para avaliação e mensuração do patrimônio das entidades. A velocidade com 

que a Tecnologia da Informação trata os dados e os atualiza permite um maior controle 

por parte das organizações e esses controles passam pela Contabilidade como um 

todo. 

 

Com o avanço tecnológico, a cada momento a sociedade passa a dispor de 
novas tecnologias desenvolvidas com o intuito de auxiliar nas mais diversas 
tarefas. Podem ser evidenciadas, assim, as tecnologias desenvolvidas para 
a produção de informações. Como se sabe, quando se fala sobre esse 
particular, especialmente na Contabilidade, é preciso sintonizar três teorias: 
da Mensuração, da Informação e da Decisão (CORNACHIONE JÚNIOR, 
2001, p. 23). 

 

A teoria da mensuração sustenta que não se gerencia o que não se mede, pois 

os elementos gerenciais são recursos manipuláveis, enquanto os elementos passíveis 

de mensuração são resultados do gerenciamento anteriormente desenvolvido 

(DEMING, 1990). A teoria da informação, por sua vez, tem seu pilar principal na 

compressão de dados, transmissão e armazenamento deles (DEMING, 1990). 

Já a teoria da decisão é baseada no fato de que qualquer decisão a ser tomada 

irá oferecer apenas dois caminhos. Essa teoria embasa o funcionamento dos 

modernos computadores para os quais sempre haverá apenas duas possibilidades de 

resposta: sim ou não. Dessa forma, uma decisão será tomada sempre baseada em 

apenas duas alternativas (DEMING, 1990). 

A principal função da contabilidade é servir de suporte para a tomada de 

decisões dentro e fora da empresa. Porém, com a chegada das tecnologias de 

informação, os usuários das informações contábeis também passaram a usar essas 
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informações como fontes de referência para os mais variados temas. Um bom 

exemplo disso são os governos. Nas três esferas administrativas brasileiras as 

informações fornecidas pela contabilidade são utilizadas para a cobrança de impostos 

(receita, faturamento, lucro), para uma fiscalização de procedimentos (recursos 

humanos) e também na composição de índices nacionais relevantes (PIB de um 

período ou região). Essas informações servirão para direcionar as ações 

governamentais, tais como investimentos ou retorno de impostos aos locais de origem 

como, por exemplo, o índice de participação dos municípios. Outro ponto que se pode 

citar como originário da evolução da informação contábil é a criação de grandes 

empresas, multinacionais e transnacionais que requerem grandes capitais de milhares 

de acionistas, oriundos das mais diferentes partes do mundo e que devem ter acesso 

às informações de maneira clara e de fácil interpretação (MARION, 2010). 

Outro aspecto a ser considerado nessas mudanças é o fato de que os livros 

contábeis sempre foram considerados sigilosos. Embora a Lei 6.404/76 (a chamada 

lei das Sociedades Anônimas (S.A.) de 15 de dezembro de 1976 (MARION; REIS, 

2006) tenha instituído que demonstrações contábeis de grandes companhias devem 

ser publicadas em veículos de grande circulação, os livros que contêm os registros 

que geraram tais demonstrativos nunca eram expostos ao público interessado. Mas o 

desenvolvimento do mercado acionário, das operações em bolsas de valores com 

transações eletrônicas, o fortalecimento das sociedades anônimas como sociedades 

comerciais fez com que a contabilidade passasse a ser considerada como uma fonte 

de informações para a sociedade em geral (MARION; REIS, 2006). O número de 

usuários das informações contábeis passa a ser de uma gama muito maior que 

apenas os proprietários das empresas. 

 

2.7 A EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

A evolução dos sistemas de informação existentes hoje passa obrigatoriamente 

pela evolução das máquinas, dos computadores. Inicialmente pensados para executar 

com mais rapidez e precisão cálculos militares, sobretudo na segunda guerra mundial, 

os computadores foram aos poucos sendo introduzidos em outras tarefas. Uma 

dessas tarefas refere-se ao ambiente de negócios e, por extensão, à contabilidade. 
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A informática proporciona à contabilidade inúmeras facilidades, que vão 
desde o lançamento e processamento das informações até a geração dos 
relatórios que podem ser produzidos pelo sistema. Além dessas facilidades 
podem-se associar outros fatores, como Segurança, confiabilidade e rapidez 
nas informações prestadas. (OLIVEIRA, 1997, p. 15). 

 

O primeiro grande salto para o início dessa revolução tecnológica foi a invenção 

dos cartões perfurados por Herman Hollerith. Inicialmente os cartões perfurados eram 

utilizados para “programar” teares. Também uma versão em rolo permitia fazer tocar 

pianos automáticos a corda. Os cartões perfurados foram incorporados aos 

computadores eletrônicos em 1950. Ambrose Fleming, em 1904 (CORNACHIONE 

JÚNIOR, 2001), inventou um tubo de vácuo chamado diodo, dispositivo que permite 

a passagem da corrente elétrica em diferentes velocidades. Esse tubo de vácuo deu 

origem às válvulas e essas por sua vez permitiram a construção do primeiro 

computador, o Eletronic Numerical Integrated Calculator (ENIAC), Calculador e 

Integrador Numérico Eletrônico.  

 
O ENIAC custou US$ 400.000, pesava 30 toneladas e executava cinco mil 
cálculos por segundo, trabalhando num espaço confiável de tempo de 20 
minutos sem apresentar falhas operacionais. Continha 18.000 tubos a vácuo 
que dissipavam 150 quilowatts de calor (CORNACHIONE JÚNIOR, 2001, p. 
18). 

 
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia desenvolvida nos 

computadores para atuar na guerra começou a ter outros fins mais pacíficos. No pós-

guerra, mais precisamente de 1950 em diante, o mundo dos negócios começou a ter 

forte expansão. Grupos de empresas, companhias, conglomerados passaram a ser a 

regra e não mais a exceção. As operações das empresas cresceram e tornaram-se 

tão complexas que antigos e ultrapassados métodos de controle interno e 

processamento de dados não davam mais conta de serem utilizados. A criação e a 

expansão do uso de microcomputadores (também chamados computadores 

pessoais) e seus desdobramentos como temos hoje (tablets, smartphones, laptop e 

outros dispositivos portáteis) fez com que a informática e seus sistemas fizessem parte 

definitiva do cotidiano das empresas e dos escritórios de contabilidade em geral. 

Dentro das empresas, o enfoque dos sistemas está nos chamados negócios 

empresariais e tem como objetivo primordial auxiliar a tomada de decisões 

(REZENDE; ABREU, 2013). Os sistemas procuram atuar como ferramentas que são 

facilitadoras dos processos internos e externos bem como na geração de valores 



33 

 

agregados e complementares à competitividade e à inteligência empresarial 

(REZENDE; ABREU, 2013).  

 

2.8 A EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTÁBEIS 

 

A partir de 1950 as transformações no mundo dos negócios foram mais 

aceleradas. Foi também a partir dessa época que o desenvolvimento de sistemas 

contábeis teve o seu primeiro impulso. O quadro 1 a seguir ilustra essas 

transformações. 

 
Quadro 1 – A Evolução dos Sistemas Contábeis 

Período Sistema contábil Efeito 

Antiguidade até 
os dias atuais 

Calculadoras 

Permitiram mais eficiência e exatidão nos 
cálculos. A primeira máquina de calcular foi o 
ábaco chinês. Hoje as eletrônicas são muito 
precisas e de grande capacidade de operação 

Séc. XIX a 
meados dos 
anos 1990 

Máquinas de escrever 
Proporcionaram mais agilidade e clareza na 
escrita. Permitiram a introdução de livros 
datilografados, mais limpos e organizados  

De meados da 
década de 1980 
aos dias atuais 

Computadores 
Inicialmente projetados apenas para cálculos, os 
computadores são utilizados nas mais variadas 
gamas de serviços, incluindo a contabilidade 

De meados da 
década de 1980 
aos dias atuais 

Impressoras 

Extremamente mais rápidas e precisas que as 
máquinas de escrever, permitiram a impressão 
dos mais variados documentos facilitando a vida 
dos usuários da contabilidade 

Anos 2000 aos 

dias atuais 
Internet 

A conexão entre computadores do mundo todo 
trouxe a chegada da contabilidade em tempo real 
em qualquer parte do mundo. Além disso, os 
usuários da informação contábil a têm 
instantaneamente 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados de Primak (2009). 

2.9 O GOVERNO E A EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS 

 

Embora os computadores façam parte da rotina dos escritórios de contabilidade 

desde o início da década de 1990, a chegada da internet é o que de fato impulsionou 

a evolução da transmissão de informações entre empresas e órgãos governamentais, 

sobretudo os arrecadadores (CÔRTES, 2008). No âmbito federal, informações 

começaram a ser divulgadas pelo Ministério da Fazenda em 1985, uma vez que até 

então os sistemas de acesso à internet eram precários, funcionando apenas nos 

grandes centros urbanos do país. No ano seguinte, a Receita Federal lançou a home 

page do imposto de renda, porém ainda apenas com intuito informativo. Declarações 

de imposto de renda já eram feitas por computador, mas gravadas em disquetes que 
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eram entregues nas agências da receita federal, correios ou no Banco do Brasil (RFB, 

2019). Em setembro do mesmo ano a Receita Federal lançou um site próprio, no qual 

todas as informações acerca dos impostos administrados pela entidade podiam ser 

obtidas. A partir de 1997 iniciou a entrega das declarações de imposto de renda pela 

internet. A partir daí cada vez mais a relação entre a receita e os escritórios 

(contribuintes) foi evoluindo. Em 2016 foi lançado o Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED) (RFB, 2019), com vistas a promover uma padronização de 

procedimentos. 

A padronização de procedimentos visa principalmente combater a evasão fiscal 

e, consequentemente, promover o aumento da arrecadação. Essas inovações tiveram 

seu marco inicial com a introdução do inciso XXII no art. 37 da Constituição Federal, 

que passou a exigir que as administrações das três esferas governamentais 

passassem a atuar de forma integrada, compartilhando informações fiscais e 

cadastrais. Tal determinação é fruto da emenda constitucional nº 42 de 19 de 

dezembro de 2003 (RFB, 2009). 

O SPED faz parte do programa intitulado Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), programa esse que tem como objetivo promover o crescimento 

econômico do país e foi criado buscando uma melhor qualidade das informações 

prestadas pelos contribuintes, racionalização de custos e melhoria no atendimento, 

uma maior eficiência na fiscalização com a possibilidade de realização de ações 

fiscais coordenadas e integradas. Ainda, com a padronização de procedimentos, o 

programa ofereceu uma maior possibilidade de intercâmbio de informações fiscais 

entre as diversas esferas governamentais com o cruzamento de informações em larga 

escala. É dividido em vários módulos, mas a implantação de todos esses módulos 

ainda não está completa. (RFB, 2019). 

Dentre esses módulos se pode destacar a Nota Fiscal eletrônica (NFe), já 

presente na vida cotidiana dos brasileiros, o e-social, programa que pretende 

uniformizar todas as ações e procedimentos trabalhistas desde a primeira admissão 

do funcionário até sua aposentadoria e a escrituração fiscal digital (EFD) que 

uniformizará as ações sobre os impostos ICMS e IPI. Todos esses procedimentos 

referem-se ao âmbito da esfera federal. Nos estados, cuja principal fonte de 

arrecadação é o Imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços 

(ICMS), tal informatização veio com a criação do Sistema Integrado de Informações 

sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra) que visa 
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cruzar dados entre as empresas localizadas em qualquer unidade da federação 

buscando uma maior e mais eficiente forma de fiscalizar as operações realizadas com 

mercadorias entre os estados (RFB, 2019). 

Essas inovações, como não poderiam deixar de ser, acabaram por alterar as 

rotinas de procedimentos dentro dos escritórios de contabilidade. Os módulos 

componentes do SPED obrigaram os escritórios de contabilidade e 

consequentemente as pessoas que deles fazem parte a se adaptarem a essa nova 

realidade participando de cursos, palestras e seminários e ainda várias horas de 

treinamento e aperfeiçoamento no âmbito do seu próprio trabalho através de 

videoaulas, videoconferências e cursos a distância. Como módulos componentes do 

SPED destacam-se:  

a) ECD: Escrituração Contábil Digital - tem por objetivo a eliminação da 

contabilidade em papel, substituindo por arquivos digitais os livros diário, razão e as 

demonstrações neles transcritas como balanços, balancetes, fichas de lançamentos 

entre outros. 

b) ECF: Escrituração Contábil Fiscal - pretende substituir do papel para o meio 

digital as informações econômico-fiscais produzidas pela empresa num determinado 

exercício. 

c) e-Financeira: passa ao meio digital todas as operações efetuadas pela 

empresa no âmbito financeiro, na tomada e concessão de empréstimos, 

financiamentos ou concessões governamentais. 

d) e-Social: módulo através do qual os empregadores passam a transmitir ao 

governo, de forma unificada, todas as informações relativas aos trabalhadores como 

vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de 

acidentes de trabalho. Aviso prévio e comunicações ao FGTS. 

e) NF-e: Nota Fiscal eletrônica, que substitui a nota fiscal tradicional em papel. 

Tal documento é utilizado para acobertar as operações de venda, transferências e 

transportes de mercadorias em todo o território nacional. A nota fiscal também serve 

como comprovante de compra e venda de bens em geral. Com a nota fiscal eletrônica 

apenas um documento auxiliar acompanha o transporte da mercadoria, a operação 

em si é feita no âmbito virtual com comunicação imediata aos órgãos fazendários (das 

três esferas). Essas são as principais inovações introduzidas pelo SPED no âmbito 

federal.  
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Como foi mencionado anteriormente, a normatização de procedimentos 

proposta visa integrar as três esferas administrativas. No âmbito dos municípios, cada 

um tem as suas particularidades e realidade distintas de maneira que fica 

humanamente impossível descrever os procedimentos nesse trabalho, uma vez que 

existem mais de cinco mil municípios no Brasil. Nos estados a introdução do sistema 

integrado de informações sobre operações interestaduais com mercadorias e serviços 

(SINTEGRA) foi o que mais impactou na troca de informações entre os governos 

estaduais. Os informativos do Sintegra são prestados pelos escritórios de 

contabilidade com periodicidade mensal e constituem a maior inovação presente na 

rotina dos escritórios. 

 

2.10 OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Quando é abordado o tema desenvolvimento regional, logo se supõe a ideia do 

desenvolvimento econômico como fator preponderante. Ocorre que desenvolvimento 

regional é um conceito mais amplo, pois envolve não apenas aspectos econômicos 

de um determinado local ou região, mas também como a vida de quem habita esses 

locais é afetada. Deve-se pensar num contexto mais amplo, como o território nacional 

como um todo, mas somente após a consolidação de um desenvolvimento mais perto 

do cidadão, na região onde ele vive.  

 

Nessa perspectiva, devemos olhar para o desenvolvimento a partir dos 
recursos locais existentes e não pensar apenas nos possíveis projetos 
multinacionais criadores de emprego e riqueza. Cada vez mais é necessário 
olhar o potencial local, sejam eles recursos naturais, produtos tradicionais 
locais, saberes entre outros. Para isso é necessário criar estratégias de 
desenvolvimento regionais de forma a criar condições favoráveis ao 
incremento do dinamismo empresarial e institucional e, sobretudo, à 
formação da massa crítica indispensável a uma mobilização eficaz, gerando 
e fixando riqueza e oportunidades de emprego, a partir das potencialidades 
regionais (MAZURKIEVICZ, 2013, p. 256). 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que o desenvolvimento regional estuda como a 

região se desenvolve, suas potencialidades e união das várias formas de produção 

gerando trabalho e renda para a população regional envolvida. Pode ser chamado de 

endógeno, ou seja, atua de dentro para fora envolvendo, além dos conceitos 

econômicos, também conceitos sociais, culturais, ambientais e tecnológicos. Sendo 

os principais agentes desse desenvolvimento as redes, atores e território, temos que 
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o Estado tem o seu papel redefinido a partir dos anseios de sua população que, ao 

mesmo tempo que deseja um Estado de livre iniciativa, também anseia por um Estado 

que apresente traços desenvolvimentistas, capaz de fomentar o desenvolvimento 

através de políticas econômicas e sociais (MENDES, 2005). O desenvolvimento 

endógeno está intimamente ligado às organizações, instituições, Estado e sociedade 

civil, de modo que cabe a tais atores componentes do processo o ato de se 

envolverem e se mobilizarem para identificarem suas potencialidades e suas 

fragilidades promovendo ações que gerem distribuição de renda e emprego em suas 

regiões, mesmo sabendo que o território não é isolado e depende das políticas 

econômicas e sociais promovidas pelo Estado (FURTADO, 2000). 

 

O desenvolvimento regional endógeno se fundamenta, na década de 1990, 
como um processo que nasce dentro do sistema e se amplia continuamente 
para fora, agregando valores na produção, absorvendo e retendo ganhos 
excedentes gerados na economia local, associados com o que vem 
exogenamente de outras regiões, constituindo o desenvolvimento sustentável 
(KNOREK, 2013, p. 32). 

 

As mudanças ocorridas em virtude das políticas de desenvolvimento aplicadas 

devem sempre beneficiar os que na região habitam e dela provêm suas necessidades 

básicas. O desenvolvimento também traz seus efeitos negativos como degradação 

ambiental, desemprego, pobreza. Equalizar essa situação é o desafio das políticas 

públicas de desenvolvimento. 

 

[...] é necessário lembrar que o tema desenvolvimento, e até uso do próprio 
termo, passa a ter destaque apenas a partir da metade do século XX. Até 
essa época, havia a preocupação com o crescimento econômico e, somente 
por poucos autores, com o bem-estar das pessoas ou da sociedade 
(DALLABRIDA, 2017. p. 17). 

 

A região ou território é o local onde as ações e políticas serão desenvolvidas. 

O desenvolvimento de uma região passa necessariamente por essas políticas. 

Infraestrutura mínima, recursos naturais e população residente são os elementos base 

para o desenvolvimento. A região é o local onde se darão todos os acontecimentos 

ligados ao desenvolvimento. 

 

[...] já se observou que o termo região é empregado em situações muito 
diversas, apresentando uma variedade de significados. De qualquer forma a 
ideia de região é frequentemente associada a certa uniformidade ou 
homogeneidade. (CLEMENTE; HIGACHI, 2000, p. 16). 
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Essa uniformidade consiste em se ter na mesma região recursos distribuídos 

de maneira igual em todo o território, bem como sua população instalada. O 

desenvolvimento regional também está agregado ao desenvolvimento tecnológico, a 

uma melhor aplicabilidade das tecnologias existentes nos mais variados campos da 

atividade humana (CLEMENTE; HIGACHI, 2000).  

O desenvolvimento tecnológico como se conhece hoje teve seu maior impulso 

após a chamada Revolução Industrial. Os trabalhos antes essencialmente manuais 

passam a ser executados por máquinas, mais velozes, incansáveis e capazes de 

produzir todas as peças rigorosamente iguais. De igual forma, o desenvolvimento 

tecnológico atuou em todas as áreas do conhecimento humano. No setor de prestação 

de serviços, que é o objeto de nosso estudo, a facilidade ao acesso à informação fez 

com que, tendo-a de maneira mais rápida e precisa, convergisse numa prestação de 

serviço da mais alta qualidade (OLIVEIRA, 1997). Esse serviço de qualidade, aliado à 

evolução dos outros meios de produção, fez com que a região por ele atingida se 

desenvolvesse nos vários aspectos abordados anteriormente trazendo uma melhoria 

na vida de todos os seus usuários. 

Essa aplicação eficaz dos recursos disponíveis aliada à melhor qualificação do 

trabalhador inserido nessa nova realidade faz com que toda uma região se desenvolva 

e traga melhores perspectivas econômicas, sociais, ambientais, intelectuais e 

inovadoras para toda a população que usufrui desse desenvolvimento. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UnC sob parecer número 3.711.639. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza, é uma pesquisa básica dirigida, tendo os trabalhos 

executados o objetivo de adquirir novos conhecimentos para a compreensão de novos 

fenômenos com vistas ao desenvolvimento de processos ou sistemas inovadores. 

Quanto aos objetivos e abordagem, é uma pesquisa exploratória, descritiva de 

cunho quantitativo. As pesquisas exploratórias desenvolvem, esclarecem e modificam 

ideias e conceitos tendo em vista a formulação de problemas e hipóteses mais 

confiáveis e pesquisáveis para estudos posteriores (MASCARENHAS, 2012).  

Quanto aos procedimentos, contou com as etapas de: pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. Foi utilizada pesquisa bibliográfica e documental para a 

fundamentação teórica e na pesquisa de campo houve coleta de dados junto ao 

público estudado. 

O método de coleta dos dados escolhido foi a abordagem de levantamento de 

dados (survey), com a aplicação de um questionário estruturado durante os meses de 

Novembro e Dezembro de 2019. 

Quanto à corrente filosófica foi adotado o positivismo, pois foi necessário 

explicar os fatos aos termos reais, assim não se atenta para reflexões, porém 

descreve com fidelidade a realidade. Os procedimentos foram uniformes para toda a 

população pesquisada. 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi efetuada com escritórios de contabilidade da região da 

AMSULPAR (Figura 1 e Quadro 2).  
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Quadro 2 – Municípios da região da AMSULPAR 

Município Área Km² População Renda Média I.D.H. 

Antônio Olinto 469,8 7.434 hab R$ 21.840,93 0,656 

Bituruna 1.215 16.389 hab R$ 17.642,50 0,667 

Cruz Machado 1.478 18.708 hab R$ 16.256,07 0,664 

General Carneiro 1.070 13.710 hab R$ 21.201,95 0,652 

Paula Freitas 420 5.873 hab R$ 41.634,65 0,717 

Paulo Frontim 369,2 7.354 hab R$ 36.780,40 0,708 

Porto Vitória 212,6 4.065 hab R$ 14.029,29 0,685 

São Mateus do Sul 1.342,6 46.261 hab R$ 26.537,52 0,719 

União da Vitória 720 57.517 hab R$ 24.911,77 0,74 

Fonte: IBGE (2019). 

 

Figura 1 – Localização da Associação dos Municípios do Sul do Paraná (AMSULPAR) no Estado do 
Paraná 

 

Fonte: AMSULPAR (2019). 

 

A AMSULPAR foi criada em 08 de julho de 1969 com o intuito de promover a 

interação entre os municípios instalados na região sul do Paraná. Ela é resultado da 

união dos prefeitos municipais da época, que tinham uma vontade comum de apoiar 

os municípios do sul do Paraná. O projeto visava reunir soluções para os planos 

conjuntos das cidades que seriam associadas, integrando os objetivos de todos para 

que os sonhos se realizassem. (AMSULPAR, 2020). 

 

  



41 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA PARA A ABORDAGEM SURVEY 

 

Segundo dados do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR) 

em 31 de maio de 2019, existiam no estado do Paraná com registros ativos, entre 

contadores e técnicos em contabilidade 32.887 profissionais e 5.145 escritórios de 

contabilidade. Desse total, 278 profissionais estavam localizados na região sul do 

Paraná, formada pelos municípios da AMSULPAR, atuando em 49 escritórios de 

contabilidade (CRC-PR, 2019).  

A população inicial do estudo foram os 49 escritórios de contabilidade (CRC-

PR, 2019) e nessa população a amostra (amostragem aleatória simples) para a 

pesquisa foi determinada pela fórmula: 

 

n= [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)] 

 

onde:  

EDFF= Efeito do desenho em população finita 
N= Tamanho da população. 
p = Frequência % hipotética do fator do resultado na população 
d = Margem de erro em % 
Z= Desvio do valor médio aceito para alcançar o nível de confiança desejado. 
 

O cálculo foi efetuado no programa OpenEpi, versão 3.1, com fator de correção 

da população finita, utilizando uma margem de erro de 5% e um intervalo de confiança 

de 95%. Desse modo, para um intervalo de confiança de 95% a amostra ficou 

estabelecida em 44 escritórios de contabilidade da região da AMSULPAR. 

Os escritórios de contabilidade da região da AMSULPAR foram considerados 

as unidades amostrais, portanto foram avaliadas 44 unidades amostrais. 

Nos escritórios a participação ocorreu por meio de um instrumento de coleta de 

dados (questionário estruturado), que foi respondido, com a participação esclarecida 

e voluntária do responsável pelo escritório de contabilidade (contador ou técnico em 

contabilidade). 
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3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado 

elaborado com base nos trabalhos de Silva (2008) e Silva e Kruguer (2013) (Apêndice 

A).  

O questionário era composto de 23 questões distribuídas em três grupos: 

primeiro, perfil dos profissionais ou escritórios de contabilidade; segundo, 

investimentos em tecnologia da informação e terceiro, aplicação dos sistemas de 

informação na escrituração contábil e no trabalho do contador.  

Para as questões havia respostas com base na escala de Likert de cinco níveis, 

produzindo variáveis de análise quantitativas do tipo ordinal e outras com proposições 

a serem escolhidas pelo entrevistado, sendo também variáveis qualitativas.  

O entrevistado recebeu o questionário por meio eletrônico (Google Form), 

sendo realizadas para cada um, três tentativas de obter retorno das questões. Todos 

os escritórios que retornaram respostas apresentaram apenas uma resposta para 

cada questionário enviado. Os nomes dos entrevistados e das empresas foram 

codificados de modo que as identidades fossem mantidas em sigilo.  

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados qualitativos ordinários coletados com o questionário foram analisados 

de acordo com as respostas obtidas. Assim, no primeiro bloco de perguntas foi traçado 

um perfil dos escritórios entrevistados apresentando dados como tempo de atuação 

do escritório, tamanho (em relação ao número de clientes), número de sócios 

componentes de seu quadro social e análise de seu crescimento no tempo de acordo 

com o número de empregos gerados pelo escritório utilizando ferramentas de gráficos 

com o programa Microsoft Excel®. 

No segundo bloco buscou-se identificar como os investimentos feitos em 

sistemas de informação mudaram as rotinas do escritório, seus procedimentos 

internos, relacionamento com clientes e satisfação dos usuários de seus serviços. 

O terceiro bloco procurou informações de como a utilização dos sistemas de 

informação mudaram ou mudam a vida dos profissionais envolvidos na prestação de 

serviços com essa nova ferramenta apresentada pelas novas tecnologias. 
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Com esses três blocos foi traçado um perfil de como os sistemas de informação 

alteraram a rotina dos escritórios de contabilidade estudados na região, bem como as 

relações entre os mesmos e os usuários de seus serviços. 

As distribuições de frequência e as medidas de tendência central foram 

calculadas com uso do Microsoft Office Excel®. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como delineado, foram enviados questionários para os 49 escritórios de 

contabilidade da região da AMSULPAR e após as tentativas definidas foram obtidas 

respostas de 31 escritórios (70% do número previsto para a amostragem, que era de 

44 escritórios).  

Em relação ao local de sede dos escritórios amostrados, a maior parcela 

desses (58%) está instalada no município de União da Vitória (Figura 2). Esse fato se 

deve ao município de União da Vitória concentrar a maior população da AMSULPAR 

(Quadro 2), ser a sede da delegacia regional do Conselho Regional de Contabilidade 

do Paraná (CRC-PR), sendo município polo da região da estudada. Segundo o 

CRC/PR, União da Vitória possui um total de 32 escritórios instalados no município 

(CRC-PR, 2020). 

 

Figura 2 – Número de escritórios de contabilidade da região da AMSULPAR que retornaram a pesquisa. 
Localização de acordo com o município onde estão instalados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A seguir estão apresentados os resultados, divididos em três tópicos. No 

primeiro está apresentado o perfil dos escritórios pesquisados (organização interna, 

número de sócios e clientes, tempo em atividade e número e formação de seus 

funcionários). No segundo estão apresentados dados relativos aos investimentos em 
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tecnologia, bem como a importância de tais investimentos nas rotinas operadas pelos 

escritórios. No último estão apresentadas as respostas dos entrevistados em relação 

aos impactos causados pela tecnologia da informação no trabalho do contador e nos 

processos desenvolvidos pelo escritório junto ao seu universo de atuação. 

 

4.1 PERFIL DOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE AMOSTRADOS NA REGIÃO 

DA AMSULPAR 

 

Quando se analisa uma determinada população ou amostra, bem como algum 

ramo específico de atividade, sempre é importante traçar um perfil desses dados para 

se conhecer que tipo de amostra está sendo estudada (MARTINS, DONARE, 2006). 

O perfil dos escritórios dará uma dimensão de como eles se comportam ou de que 

maneira se destacam na região estudada. Dados como tamanho do escritório (medido 

em número de clientes), número de funcionários bem como tempo de atuação trazem 

à tona uma ideia de como são constituídos os escritórios analisados. Sabe-se pelo 

perfil se os mesmos estão dentro de um parâmetro esperado para a região ou se há 

algum destaque específico de algum escritório em relação aos demais. O perfil baliza 

a amostragem no estudo realizado. 

O número de clientes do escritório é um dado importante, pois por ele se pode 

avaliar o tamanho do mesmo. É ele quem vai influenciar no número de funcionários e 

na quantidade de atendimentos que são prestados pelo escritório, no volume de 

informações produzidos, na receita gerada e na remuneração dos dirigentes e/ou 

proprietários.  

Para os escritórios que responderam à pesquisa (n=31) a média de clientes 

ficou estabelecida em 85 por escritório, sendo que o intervalo entre 41 a 80 clientes 

(n=11 escritórios) concentrou a maioria das respostas. A amplitude foi de 243, pois o 

número de clientes variou desde cinco até um máximo de 248 clientes. Como as 

respostas apresentam-se numa variável aleatória contínua, utilizou-se a fórmula de 

Sturges (MARTINS; DONARE, 2006) para o cálculo dos intervalos de classe 

chegando-se a 40, distribuídos em sete classes (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Número de clientes dos escritórios de contabilidade amostrados na região da AMSULPAR. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Com um desvio padrão de 60 clientes em relação à média, os dados mostram-

se dispersos em relação à média da amostra. Isso significa que não há uma 

homogeneidade no número de clientes nos escritórios pesquisados. Essa variação 

ocorre de maneira normal em se tratando de escritórios de contabilidade, pois o 

número de clientes é algo sempre muito particular de cada um, já que a carteira é 

formada ao longo do tempo e muitas variáveis influenciam essa formação. Segundo 

Gurgel (2007, p. 147) “os clientes são entidades compradoras as quais são formadas 

por pessoas físicas ou jurídicas, podendo também ser classificados como clientes 

industriais, atacadistas ou varejistas”. Os industriais produzem (fabricam) os produtos, 

os atacadistas por sua vez compram esses produtos em grandes quantidades para 

posteriormente revende-los aos varejistas e estes ao consumidor final. Kotler e 

Armstrong (2010) mostraram que os clientes não desejam de imediato apenas uma 

grande quantidade de serviços, mas prezam muito pela qualidade deles. Os serviços 

têm características diferentes dos produtos e essas devem ser levadas em conta pelo 

prestador, pois o cliente não pode estocar nem trocar o serviço que foi prestado. Da 

forma como foi exposto, a captação e manutenção de clientes passa rigorosamente 

pela qualidade dos serviços prestados, muito antes de fatores como quantidade e 

preços. 

A Pesquisa Nacional de Empresas Contábeis (PNEC, 2017) apontou que na 

faixa de até 40 clientes estão alocados 40% dos escritórios entrevistados, quando a 

pesquisa regional (AMSULPAR) revela que 22,6% encontram-se nessa faixa. Os 

dados nacionais traduzem a realidade nacional com um maior número de escritórios 
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menores que os encontrados na pesquisa regional. Já na faixa compreendida entre 

41 e 80 clientes, a pesquisa regional apresenta 35% dos entrevistados contra 22% da 

pesquisa nacional. E, entre os escritórios com maior carteira de clientes, 38% são os 

escritórios alocados na pesquisa nacional, número esse de 42,4% na pesquisa 

regional. Novamente há evidência de um número superior de escritórios com maior 

carteira de clientes na região da AMSULPAR em relação à média nacional. 

A informação sobre os ramos de atividades dos clientes dos escritórios de 

contabilidade é importante, pois permite ter uma pequena base da economia da região 

estudada. A essa questão foi dada ao respondente a opção da múltipla escolha uma 

vez que os escritórios possuem clientes nos mais variados ramos de atividades. Em 

relação aos ramos de atividades desenvolvidos pelos clientes dos escritórios 

amostrados, 87% atuam no ramo de serviços, 61% tem como principal ramo de 

atividade o comércio. Já o ramo de indústria foi representado por 48% dos clientes 

dos escritórios entrevistados. No item “outros ramos de atividade” figuram os clientes 

que atuam com agricultura, representando 35% da amostra pesquisada. Os dados 

indicam uma variedade da clientela dos escritórios estudados e apontam que não há 

uma especialidade empresarial na prestação dos serviços pelos mesmos (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Ramo de atividade dos clientes dos escritórios de contabilidade amostrados na região da 
AMSULPAR 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

As respostas obtidas mostram que a maioria dos clientes dos escritórios 

pesquisados encontra-se no ramo de prestação de serviços. Já a atuação de clientes 
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nos ramos de comércio e indústria foi similar na amostra pesquisada (com 19 e 15 

escritórios com clientes com atividades nessas áreas respectivamente).  

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social em 

seu Anuário Estatístico (IPARDES, 2018), a economia na região da AMSULPAR está 

dividida em Agricultura 38%, Indústria 22%, Comércio 17% e Serviços 23%. 

Comparados aos dados apresentados pela pesquisa junto aos escritórios esses 

apresentam resultados diferentes, por exemplo o setor da agricultura aparece com um 

valor bem inferior ao da realidade econômica, pois a maioria dos agricultores é 

representada por empresas individuais que não usam os serviços dos escritórios de 

contabilidade. Comércio e serviços se equivalem enquanto a atividade industrial 

apresenta-se como a menor parcela da economia ativa da região. Esses três últimos 

dados são bem representados na pesquisa apresentada. 

Um ponto interessante a ser apresentado é o tempo de existência e atuação no 

mercado dos escritórios de contabilidade estudados. Uma longevidade maior significa 

um histórico de serviços prestados dentro de uma determinada região. A isso se pode 

acrescentar que o escritório é longevo quando seus clientes também o são. Mas a 

longevidade do escritório tem mais a ver com sua capacidade de se manter no 

mercado por meio de bons serviços prestados e de sua qualidade técnica aliada à 

confiança de seus clientes (GURGEL, 2007). Dessa forma, escritórios com mais 

tempo são os que passaram por todas as transformações ocorridas ao longo da 

história e possivelmente tornaram-se empresas mais qualificadas e conectadas com 

o seu tempo.  

Essa questão é importante para o objeto da pesquisa, uma vez que os 

escritórios que possuem um maior tempo de atuação no mercado são os que mais 

sofreram transformações em virtude do surgimento dos sistemas de informação. 

A maioria dos escritórios pesquisados (n=58%) está na faixa de mais de 11 

anos de atuação (Gráfico 3) o que dá segurança em relação às respostas obtidas nos 

quesitos posteriores e que tratam exatamente das transformações ocorridas nos 

trabalhos desenvolvidos dentro e fora dos escritórios com o aparecimento dos 

sistemas de informação. Por outro lado, o número expressivo de escritórios com 

menos de 10 anos de atuação (n=42% dos escritórios amostrados) mostra que está 

havendo uma renovação dos profissionais da área, indicando assim um interesse por 

parte do público mais jovem pelo mercado contábil. 
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Segundo dados da Pesquisa Nacional de Empresas Contábeis de 2017 (PNEC, 

2017), a longevidade dos escritórios está muito semelhante aos resultados obtidos 

pela pesquisa objeto desse estudo. No âmbito nacional, 42% dos escritórios 

entrevistados têm até 10 anos de existência, exatamente o mesmo número aqui 

apresentado. Na faixa entre 11 a 20 anos a pesquisa nacional apresentou 22% dos 

entrevistados, próximo dos 26% apresentados na presente pesquisa. Na região da 

AMSULPAR, 6% dos escritórios apresenta tempo de serviço superior a 40 anos, 

similar aos 6,5% da pesquisa nacional. Esses números apontam que a realidade da 

região estudada é muito próxima da média nacional. 

 

Gráfico 3 - Tempo de atuação dos escritórios de contabilidade amostrados na região da AMSULPAR 
(em anos) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Visando obter dados referentes à formação da sociedade empresarial contábil, 

foi analisado o número de sócios que compõe o quadro social do escritório. 

A composição societária dos escritórios amostrados apresentou uma média de 

2,87 sócios por escritório. Essa média foi bem influenciada pelo número de dois sócios 

(presente em 19 estabelecimentos) que foi o dado com a maior moda apresentada 

(Gráfico 4). Por se tratar de uma região com economia pouco diversificada, os 

escritórios de contabilidade são empresas relativamente pequenas, por isso o baixo 

número de sócios componentes. O destaque ficou por conta do número de escritórios 

individuais (n=2), que se mostrou bem abaixo do esperado. Esse fato indica que os 

empresários contábeis estão preferindo se associar quando da abertura de novos 
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empreendimentos e que os mais antigos mostram solidez com uma composição 

societária mais adequada às reais necessidades da empresa. 

 

Gráfico 4 - Composição do quadro social dos escritórios de contabilidade amostrados na região da 
AMSULPAR  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Dados da Pesquisa Nacional de Empresas Contábeis (PNEC, 2017) apontaram 

que 77% dos escritórios possuem no máximo dois sócios, ao passo que na presente 

pesquisa, na região da AMSULPAR, o percentual é de 87%. O dado regional 

acompanha os dados nacionais, porém dez pontos percentuais mais altos por serem 

escritórios menores em relação aos da pesquisa nacional. 

No intuito de se traçar um perfil dos escritórios pesquisados, foi pesquisado o 

número de colaboradores do escritório. Esse é um dado interessante para entender 

até que ponto a automação dos sistemas, pode levar a uma diminuição ou não do 

número de empregos. Mais da metade dos escritórios amostrados atuam com até 10 

colaboradores, mesmo tendo uma média de mais de 85 clientes cada. Em média, os 

escritórios amostrados possuem sete colaboradores (média = 6,87) por escritório 

(Gráfico 5). 

Antes do advento da informática, quando todos os serviços de escritórios eram 

no máximo mecanizados, demandava-se um número maior de colaboradores para se 

desenvolver as atividades necessárias. Havia diferenças com os dias de hoje, a 

começar pelos prazos dados pelas esferas governamentais. Exemplificando, as 

contribuições para a previdência social  podiam ser recolhidas em até seis meses 

depois do fato gerador (a folha salarial). Isso quer dizer que a contribuição 

previdenciária descontada da folha de janeiro podia ser recolhida até o mês de julho, 

havendo um prazo longo para que o serviço fosse executado. Hoje esse prazo é de 
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apenas 20 dias. Então o número de funcionários necessários antes da implantação 

dos sistemas de informação era maior que hoje, porém, não em proporções díspares.   

 

Gráfico 5 – Número de colaboradores dos escritórios de contabilidade amostrados na região da 
AMSULPAR. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A discussão sobre se a inovação tecnológica traz desemprego ou não se 

arrasta desde os primórdios da tecnologia até os dias de hoje. A teoria da destruição 

criadora de Schumpeter (Joseph Alois Schumpeter, economista austríaco, 1883-

1850) ensina que um ciclo contínuo mais ou menos intenso de desestruturações e 

reestruturações criaria e destruiria empresas, atividades e empregos. 

 

Esse processo, na visão schumpeteriana, dá origem à diversificação das 
atividades, à geração de novas oportunidades e às mudanças estruturais 
características do processo de desenvolvimento (DALLABRIDA, 2017, p. 34). 

 

O mesmo autor destaca ainda que “a geração do lucro estimularia novos 

investimentos, dando margem ao surgimento de novas fontes de lucro” 

(DALLABRIDA, 2017). Essa teoria nos faz pensar que a tecnologia substitui os postos 

de trabalho, não os elimina. O progresso é, ao mesmo tempo, fonte de crescimento e 

de empregos, sendo também a origem do aumento de produtividade, eliminando 

dessa maneira postos de trabalho. Mas o aumento da produtividade, ao mesmo tempo 

que destruiria produtos, empresas, atividades econômicas e empregos, também 

poderia criar novos produtos, empresas, atividades econômicas e empregos. 
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A tabela 1 apresenta a classificação do porte das empresas de prestação de 

serviços, de acordo com o número de colaboradores, segundo os critérios do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Tabela 1 – Classificação do IBGE, para o porte das empresas prestadoras de serviços, de acordo com 
o número de colaboradores 

Classificação Número de Colaboradores 

Micro  Até 9 

Pequena  De 10 a 49 

Média  De 50 a 99 

Grande Mais de 100 
Fonte: IBGE (2019). 

 

De acordo com essa classificação, verifica-se que 75% dos escritórios 

entrevistados são classificados como microempresas, pois trabalham com no máximo 

10 colaboradores. A média de sete colaboradores apresentada coloca a amostra, 

segundo a classificação do IBGE, como microempresas prestadoras de serviços. 

Os dados da Pesquisa Nacional de Empresas Contábeis (PNEC, 2017) 

mostraram que 72% dos entrevistados possuíam até 10 colaboradores por escritório, 

similar aos 74% na presente pesquisa, efetuada na região da AMSUPAR. Na faixa 

seguinte, acima de 10 colaboradores, a presente pesquisa regional aponta 26% dos 

entrevistados, similar aos 28% dos dados da pesquisa nacional. Novamente os 

números refletem que a realidade regional está perfeitamente alinhada com a 

realidade nacional. 

Como mencionado, um escritório de contabilidade possui pelo menos quatro 

divisões internas de acordo com os serviços a serem prestados. Em relação aos 

serviços prestados pelo escritório, as respostas obtidas com a pesquisa vêm a 

confirmar que os escritórios possuem divisões internas para uma melhor realização 

dos serviços a serem prestados.  

O gráfico 6 ilustra como essa divisão é equilibrada na prestação de serviços. 

Apenas o serviço de consultoria, que demanda maiores investimentos em capacitação 

de pessoal, é oferecido por um número reduzido dos escritórios pesquisados. Além 

desse motivo, o interesse por parte da clientela por esse trabalho é pequeno, pois se 

trata de um serviço mais caro e que apenas as grandes empresas têm interesse em 

contratar. 
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Gráfico 6 – Serviços prestados pelos escritórios de contabilidade amostrados na região da AMSULPAR  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A próxima questão vem ao encontro do questionamento que se refere ao 

número de colaboradores que o escritório necessita. Essa questão refere-se ao 

número máximo de colaboradores que o escritório já possuiu, ilustrando nesse ponto 

se a informatização supriu empregos no setor ou se antigas funções desempenhadas 

foram substituídas por outras criadas a partir da informatização do escritório. A 

questão proposta foi: qual o número máximo de colaboradores que o escritório já 

possuiu? 

Analisando os dados, em conjunto com as respostas da questão cinco, sobre o 

número atual de colaboradores dos escritórios, nota-se que houve uma mudança no 

grupo mais que 15 funcionários (Gráfico 7). Essa redução no número de respostas de 

nove (antes) para seis (atual) retrata que houve uma diminuição no número de 

colaboradores nos escritórios depois da implantação dos sistemas de informação. A 

média de colaboradores por escritório era de 12 pessoas contra uma média atual de 

6,87 (redução média de quase 50%). 
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Gráfico 7 – Número máximo de colaboradores que os escritórios de contabilidade amostrados na região 
da AMSULPAR já possuíram  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Se a análise for realizada de acordo com a classificação do IBGE, os escritórios 

estudados passaram de pequenas para microempresas, evidenciando uma 

reclassificação para menor no porte das empresas prestadoras de serviços 

analisadas. Assim, infere-se que houve uma redução no número de funcionários e 

consequentemente de empregos no setor contábil após a informatização dos 

processos.  

Essa redução não foi maior porque surgiram novos postos de trabalho depois 

da implantação dos sistemas de informação que vieram a substituir postos antigos, 

como o digitador no lugar do datilógrafo. A tendência é que nos próximos anos ocorra 

uma diminuição maior no número médio de funcionários por escritório, pois a 

automação dos processos é algo que ainda não foi totalmente concluída. Como 

exemplo, o próprio cargo de digitador citado está em extinção, pois os sistemas já são 

capazes de efetuar leituras e importações de dados que dependiam de digitação para 

posteriormente serem processados e apresentarem os resultados desejados. 

Com a ampliação no número de instituições que oferecem cursos de nível 

superior e aumento na oferta de vagas nos últimos anos, o acesso aos cursos 

superiores de graduação ficou mais acessível para a maioria dos brasileiros. Hoje, 

nas duas Instituições de Ensino Superior instaladas em União da Vitória-PR são 

ofertadas 80 vagas (cada instituição oferece 40 vagas anualmente) para o curso de 

Ciências Contábeis (UNIUV, 2020; UNIGUAÇU, 2020). Esse acesso vem permitindo 

um aumento na mão de obra qualificada em vários setores da economia e nos 

escritórios de contabilidade não foi diferente. Visando apurar o quanto essa 
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qualificação está presente no trabalhador contábil foi verificada a formação da equipe 

dos escritórios. 

Notou-se que a maioria dos contabilistas possui uma graduação de nível 

superior, representando quase a metade da mão de obra empregada (47%). Isso 

contribui para uma prestação de serviços de maior qualidade por parte dos escritórios. 

Porém, tal situação não elimina investimentos em qualificação continuada porque a 

modificação das leis no Brasil é algo muito dinâmico e se faz necessário treinamento 

constante das equipes. Daqueles que estão em atividades nos escritórios, 21% possui 

pós-graduação. O processo de evolução tecnológica introduziu novas ferramentas no 

processo de prestação de serviços pelo contabilista, obrigando os profissionais 

inseridos na área a mudar de postura e adaptar-se às novas condições impostas pelo 

mercado, sempre procurando a qualificação continuada (FRANCO, 1999). 

 

Gráfico 8 – Formação acadêmica da equipe dos escritórios de contabilidade amostrados na região da 
AMSULPAR já possuíram  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Sintetizando, os escritórios pesquisados apresentam um perfil médio em que 

estes possuem entre 40 a 80 clientes em sua carteira, com duas pessoas na 

composição societária, bem evidenciado também nos números da pesquisa nacional 

como apresentado no tópico quadro societário. Todos os escritórios prestam os 

serviços essenciais aos clientes como escrita fiscal, contábil, recursos humanos e de 

elaboração de contratos em geral. Somente os serviços relacionados à consultoria 

são prestados apenas por um pequeno número de escritórios. No quesito 

colaboradores, apresentam quadros com no máximo dez indivíduos. No gráfico 7, que 

representa os colaboradores que os escritórios já possuíram, percebeu-se que 29% 
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já tiveram mais de 15 colaboradores e que hoje esse percentual diminuiu 

consideravelmente (Gráfico 5). Hoje, a maioria concentra o número de colaboradores 

abaixo de 15 (Gráfico 5). E na qualidade da equipe de colaboradores, a maioria é 

bacharel - o que evidencia uma adequada qualificação da equipe. Os clientes dos 

escritórios concentram-se mais nas áreas de prestação de serviços e comércio, porém 

há uma parcela dos mesmos voltados à indústria. 

 

4.2 INVESTIMENTO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

O segundo bloco do questionário aplicado refere-se aos investimentos em 

tecnologia da informação feitos pelo escritório: como o escritório direciona esses 

investimentos e de que maneira isso é feito. Isso é item obrigatório nesse ramo de 

atividade, pois todas as esferas governamentais, bem como as empresas em geral, 

estão informatizadas e o escritório não pode mais operar sem os sistemas de 

informação. 

Os sistemas de informação têm provocado mudanças profundas nas empresas 

prestadoras de serviços contábeis. Os procedimentos utilizados atualmente na 

prestação dos mais variados serviços (contabilidade, escrita fiscal, recursos humanos, 

etc.) são realizados de forma diferente dos realizados em anos anteriores e isso se 

deve principalmente à introdução das tecnologias de informação (PAIVA, 2011). 

Dessa forma, os avanços ocorridos com os sistemas de informação foram de grande 

valia para os sistemas contábeis, trazendo agilidade e rapidez na entrega dos 

resultados (CORNACHIONE JÚNIOR, 2001). Assim, a área contábil foi e continua 

sendo uma das que mais percebeu o impacto das inovações tecnológicas (PAIVA, 

2011). Esses avanços ocorreram de forma acelerada devido à grande variedade de 

inovações introduzidas no mercado (DEITOS, 2003). Logo, o profissional contábil que 

não se adequar, que não colocar em seu escritório o que há de mais moderno em 

termos de tecnologia da informação estará fadado ao fracasso (KRAEMER, 2003). 

Em futuro bem próximo, os profissionais que não puderem oferecer um serviço 

diferenciado ou com custo menor que o do concorrente não terão mais espaço no 

mercado (DEITOS, 2003). 

O primeiro questionamento direcionado ao entrevistado sobre as alterações 

promovidas pela implantação dos sistemas de informação no escritório como um todo, 
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estava relacionado à maneira como essa novidade trouxe melhorias nos trabalhos 

desenvolvidos.  

Como se observa no gráfico 9, 90% dos escritórios considera que houve uma 

grande melhora nos procedimentos do escritório após a implantação dos sistemas de 

informação. 

 
Gráfico 9 – Satisfação quanto à melhoria dos procedimentos após a implantação dos sistemas de 
informação em escritórios de contabilidade amostrados na região da AMSULPAR  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Nota-se que não houve nenhuma resposta que indicasse insatisfação quanto à 

implantação dos sistemas de informação. Os proprietários de escritório bem como os 

componentes das equipes deles foram unânimes em afirmar que a implantação dos 

sistemas de informação trouxe mais agilidade, mas sobretudo mais confiança uma 

vez que a possibilidade de erros diminui à medida que diminui a interferência humana. 

Dessa forma, erros de soma ou de cálculo são eliminados quando efetuados 

diretamente pelo computador.  

A substituição de livros, documentos e informativos físicos por digitais é outro 

ponto favorável apontado pelos entrevistados, pois isso elimina a necessidade de 

grandes arquivos dentro dos escritórios que ocupavam espaço e eram difíceis de 

serem manuseados quando necessário. 

A relação do cliente com o escritório é um ponto chave na execução dos 

serviços. Uma boa relação, sobretudo de confiança no trabalho executado, é o que 

determina o sucesso do empreendimento contábil. E essa confiança também passa 

pela implantação dos sistemas de informação, pois, como dito anteriormente, a 
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probabilidade de erro diminui e com ela o risco de multas ou outras sanções que a 

empresa possa vir a sofrer decorrentes de erros advindos do escritório. A questão 

seguinte trata justamente dessa relação ao indagar como ficou a relação escritório-

cliente depois da implantação dos sistemas de informação.  

A maioria dos entrevistados (n=67,7%) entende que a relação do escritório com 

o cliente melhorou parcialmente após a implantação dos sistemas de informação. A 

justificativa para isso é a de que ainda uma parte dos clientes dos escritórios não 

possui ferramentas adequadas para a troca constante de informações entre o 

escritório e os mesmos. Entenda-se por isso a falta de um computador ou de acesso 

à Internet por parte do cliente que por vezes reside em regiões onde ainda não há 

essa tecnologia disponível. Isso, porém, é algo momentâneo, pois a tendência é uma 

cobertura global da tecnologia da informação. 

Nota-se também que não houve respostas de cunho negativo, o que também é 

um ponto que reforça que o avanço promovido pelos sistemas de informação é bem 

aceito por todos os participantes do processo contábil. 

Os serviços contábeis, antes da implantação dos sistemas de informação, eram 

prestados sempre de forma manual ou no máximo mecanizada. Isso demandava um 

tempo maior na sua execução, mais mão de obra aplicada e consequentemente maior 

custo para o empresário contábil. Isso aliado ao fato de que a probabilidade de 

ocorrência de erro era consideravelmente alta. 

 

Gráfico 10 – Como ficou a relação escritório-cliente após a implantação dos sistemas de informação 
em escritórios de contabilidade amostrados na região da AMSULPAR  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Com a implantação dos sistemas de informação essa execução passou a ser feita 

por programas especializados, o que tornou o processo mais rápido. Buscando saber 

sobre a satisfação dessa prestação de serviço informatizada, a próxima questão 

indagou como a implantação dos sistemas de informação nos serviços oferecidos os 

modificou. As respostas obtidas ficaram distribuídas como apresentado no Gráfico 11. 

De acordo com a pesquisa, 42% dos entrevistados reconhecem que os serviços 

ficaram mais ágeis e exatos. A eliminação ou redução da possibilidade de erros é um 

dos fatores que mais contribuem para essa exatidão mencionada. Também deve ser 

levado em consideração o fato de que os serviços contábeis passaram a ser 

diferenciados, com um foco maior na tomada de decisões.  

No entanto, 26% dos entrevistados apontam que, embora reconhecendo a 

melhora nos serviços, não veem acréscimo na eficiência dos mesmos após a 

implantação dos sistemas de informação. Esse fato decorre em parte de que o 

escritório muitas vezes precisa de informações / documentos de outros órgãos para 

poder dar prosseguimento em suas tarefas. 

 

Gráfico 11 – Como ficaram os serviços prestados pelo escritório após a implantação dos sistemas de 
informação em escritórios de contabilidade amostrados na região da AMSULPAR 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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O aumento da carga de trabalho e a velocidade com que as mudanças na 

legislação ocorrem em todas as esferas governamentais também são fatores que 

influenciam de maneira negativa a agilidade dos serviços informatizados. 

Toda essa gama de informação e automação demanda uma série de 

investimentos por parte do escritório para preparar e habilitar o pessoal que irá usar 

os sistemas de informação. Embora ainda haja empresários contábeis que entendam 

o treinamento como custo operacional, na verdade ele é um investimento direto no 

colaborador. Um colaborador bem treinado, com a capacitação correta, desenvolverá 

seu trabalho de forma mais eficiente, refletindo na maneira como o escritório é 

percebido no local onde atua. 

Para entender esses investimentos em treinamento, a seguinte questão foi 

apresentada ao entrevistado: o escritório investe em treinamento dos colaboradores 

para trabalhar utilizando as tecnologias de informação? 

Os resultados apresentados no gráfico 12 mostram que a maioria dos 

empresários contábeis compreende que um colaborador bem treinado lhe dará o 

retorno esperado. Quase a metade dos entrevistados (48,4%) afirmou que investe 

sempre em treinamento de pessoal e, 41,9% investem quando verificam a 

necessidade (Gráfico 12). Desse modo, 90% dos escritórios amostrados investem, em 

algum momento, em treinamento para os colaboradores, o que deve resultar em 

melhoria na qualidade dos serviços prestados pelo escritório. 

 

Gráfico 12 – Realização de investimentos no treinamento dos colaboradores por escritórios de 
contabilidade amostrados na região da AMSULPAR 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Esses investimentos podem ser esporádicos ou frequentes. Investimentos 

esporádicos são aqueles nos quais se faz necessária a participação em treinamentos 

que são ministrados sempre que há alguma alteração substancial na legislação ou em 

algum processo, treinamentos esses que são promovidos por entidades de classe 

(como por exemplo: CRC, Sindicato). O investimento frequente é aquele em que o 

escritório mantém em seu quadro um consultor especializado para dar suporte para a 

equipe sempre que ela necessite (CFC, 2020).  

A implantação dos sistemas de informação contábil nos escritórios permitiu que 

a agilidade e precisão dos serviços prestados aumentasse. Para analisar esse 

aumento, os entrevistados foram indagados sobre o que as novas tecnologias 

possibilitam ao escritório. 

A maior parte dos entrevistados (58%) reconhece que a agilidade na execução 

dos serviços contábeis contribuiu para o aumento da segurança na prestação de 

serviços. Essa prestação mais ágil se traduz em informações precisas de que o gestor 

da empresa muitas vezes necessita de maneira urgente. Também a possibilidade de 

se oferecer novos serviços aparece como uma opção apontada por 22,5% dos 

entrevistados (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13 – Possibilidades de atividades para os escritórios de contabilidade amostrados na região da 
AMSULPAR com as novas tecnologias 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Apenas uma pequena parte dos escritórios amostrados (12,9%) entendeu que 

não houve grandes mudanças nas possibilidades do escritório com a implantação dos 

sistemas de informação e novas tecnologias. Isso é devido à localização de alguns 

escritórios ou à sua clientela pois, como já foi citado, em alguns casos os clientes 

estão em regiões onde ainda o acesso às tecnologias e sistemas de informação não 

está disponível ou ocorre de maneira precária. 

O investimento é um valor que se aplica para obter retorno. Pode ser 

investimento em bancos, empresas, pessoas, processos (CVM, 2020). O escritório de 

contabilidade investe em sistemas de informação e tecnologias de informação 

esperando com isso obter um retorno. Esse retorno vem na melhoria da qualidade de 

mão de obra contratada, na prestação de serviços mais eficientes, em máquinas que 

trabalharão de maneira mais eficiente. Mas e o retorno financeiro? Os escritórios 

amostrados foram questionados a respeito de: os investimentos feitos na implantação 

de sistemas de informação permitiram que os honorários aumentassem para o retorno 

dos mesmos? As respostas obtidas estão apresentadas no gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Percepção sobre o aumento dos honorários depois da implantação dos sistemas de 
informação em escritórios de contabilidade amostrados na região da AMSULPAR 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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numerário fica abaixo das saídas promovidas pelos custos do escritório ao passo que 

honorários muito acima do ideal fazem com que o cliente procure outro profissional.  

Com a melhora da prestação de serviços decorrente da implantação dos 

sistemas de informação é natural que se queira um retorno na forma de honorários 

mais altos. Porém, com a economia sempre oscilando, o cliente também sente a 

necessidade de economizar os seus recursos em todas as frentes possíveis. 

Entretanto a pesquisa apontou que apenas um terço dos entrevistados declararam 

que não conseguiram aumentar seus honorários para fazer frente aos investimentos 

realizados na informatização. Este é um dado positivo, pois a maioria da clientela dos 

escritórios entendeu que uma melhor prestação de serviço por parte do escritório 

demanda uma remuneração melhor para que o processo siga adiante, sendo uma via 

de mão dupla e boa para ambas as partes. 

O profissional contábil é alguém de quem é exigido aprimoramento constante. 

A importância da educação continuada é consenso no meio contábil e os escritórios 

(ou proprietários de escritórios) estão cientes disso. (CFC, 2020). O próprio Conselho 

Federal de Contabilidade possui um programa de educação continuada que visa 

atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais bem 

como as habilidades multidisciplinares dos contadores e profissionais da área contábil 

(CFC, 2020).  

Os dados obtidos indicaram que os entrevistados entendem a importância do 

aprendizado contínuo. Não se obteve nenhuma resposta contrária a isso, visto que 

100% dos entrevistados se mostram preocupados em se manter em aprendizado 

constante (Gráfico 15). Novos métodos e técnicas surgem a cada dia na prestação 

dos serviços contábeis, as alterações promovidas na legislação das mais variadas 

áreas abrangidas pela prestação de serviços contábeis e também o desenvolvimento 

contínuo da informática com aprimoramento nos sistemas de informação utilizados. 
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Gráfico 15 – Qual a importância da educação continuada para o profissional contábil  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Dessa forma encerra-se o segundo bloco da pesquisa que trata dos 

investimentos em tecnologia da informação por parte dos escritórios. Em suma, 

constatou-se, pelas repostas obtidas, que o empresário contábil, os profissionais 

envolvidos na área e também os colaboradores nos escritórios veem de maneira 

positiva e satisfatória a informatização dos processos. A melhoria dos serviços 

prestados bem como a melhoria nas relações com os clientes foram apontamentos 

positivos, o que mostra o grau de satisfação dos entrevistados. O ponto que mostrou 

que não houve grandes avanços foi em relação ao aumento dos honorários por parte 

dos escritórios: a maioria da clientela ainda reluta nesse aspecto. Isso se deve em 

parte pela atual crise econômica que o país atravessa, porém dificilmente esse será 

um ponto fácil de ser resolvido. 

 

4.3 APLICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA ESCRITURAÇÃO 

CONTÁBIL E NO TRABALHO DO CONTADOR 

 

Analisar os impactos causados pela introdução dos sistemas de informação dos 

escritórios da região da AMSULPAR foi o objetivo principal da pesquisa.  

Verificou-se nos dois primeiros blocos da pesquisa como essas transformações 

alteraram a rotina dos escritórios e dos profissionais envolvidos na prestação dos 

serviços contábeis na região estudada. Mas como a aplicação da tecnologia da 

informação na escrituração contábil e no trabalho do contador contribuiu para essas 

transformações? O último bloco da pesquisa contempla a busca por essa resposta, 

por meio de oito questões apresentadas aos entrevistados. 
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A primeira delas refere-se a como a aplicação dessas tecnologias produziu 

efeitos no rendimento (lucro) dos escritórios. Já foi visto que aumento de honorários é 

algo difícil de conseguir pelos motivos anteriormente explanados. Mas aumento de 

lucros não necessariamente passa pelo aumento de honorários, como indicado no 

gráfico 14. A posição dos lucros dos escritórios após a implantação dos sistemas 

informatizados é apresentada pelos dados do gráfico 16, compilando as respostas 

obtidas para a seguinte questão: a utilização dos sistemas de informação no escritório 

permitiu que houvesse mudança nos lucros? 

 

Gráfico 16 – Efeitos percebidos nos lucros após a implantação dos sistemas de informação em 
escritórios de contabilidade amostrados na região da AMSULPAR 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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pelo ponto de vista do escritório e do empresário contábil. Esses pontos de vista foram 

3 18

7

2

1

Aumentaram pela redução
dos custos.

Tiveram um ligeiro
aumento.

A lucratividade
permaneceu no mesmo

patamar.

A lucratividade está sendo
direcionada ao pagamento

dos investimentos.

Diminuiram ligeiramente



66 

 

apresentados pelos responsáveis pelos escritórios assim como o posicionamento dos 

clientes em relação a essas mudanças. Como eles entendem a posição dos clientes 

face a essas transformações? O próximo questionamento é sobre esse aspecto. 

Foi observado certo equilíbrio entre fidelidade e não fidelidade por parte da 

clientela pesquisada. Da mesma forma que 19% responderam que os clientes se 

tornaram mais fiéis após a implantação dos sistemas de informação nos 

procedimentos, 26% da amostra analisada não tem nenhum problema em trocar de 

escritório atraído pelo menor preço (Gráfico 17). Some-se a isso a parcela que usa a 

implantação dos sistemas de informação como uma forma de pleitear a redução de 

honorários e temos um cenário bem desfavorável ao escritório chegando a 52% da 

amostra pesquisada. Considerando aspectos éticos, os escritórios não podem 

competir entre si oferecendo os mesmos serviços por preços mais baixos. Por outro 

lado, o cliente tem a liberdade de entregar sua contabilidade a quem melhor lhe 

convier. Isso porque há um consenso de que a implantação dos sistemas de 

informação tornou o trabalho do contador menos penoso, merecendo assim ter seu 

custo diminuído.  

 

Gráfico 17 - Como ficou a relação com os clientes após a implantação dos sistemas de informação em 
escritórios de contabilidade amostrados na região da AMSULPAR 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Quando se tem um trabalho profissional submetido à legislação e exigências 

por parte de órgãos públicos, têm-se sempre prazos a serem cumpridos. Os escritórios 

trabalham com vários informativos com datas fixas para serem entregues. O 
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recolhimento de várias taxas, impostos e contribuições sempre vem atrelado a datas 

para serem cumpridas bem como as declarações que serviram de base para esses 

cálculos. Como a introdução dos sistemas de informação afetou o cumprimento 

desses prazos é o que foi questionado na pergunta seguinte apresentada aos 

entrevistados.  

Analisando-se os dados apresentados pela pesquisa percebe-se que a maior 

parte dos entrevistados (38,7%) concorda que alguns prazos se mostraram 

satisfatórios após a informatização dos procedimentos (Gráfico 18). A isso cabe 

adicionar os que responderam que os prazos melhoraram após a informatização dos 

escritórios. A maioria dos entrevistados concorda que numa visão geral os prazos 

estão adequados às praticas desenvolvidas. Há que se observar que, no entanto, 32% 

dos entrevistados opinaram que ficaram mais curtos os prazos. Isso se explica pelo 

fato de que, após a implantação de sistemas de informação nos processos, os órgãos 

governamentais reduziram os prazos de informação e até cálculo de impostos e 

contribuições, pois entendem esses órgãos que muitos dos dados necessários à 

confecção das informações hoje são importados de outros bancos, eliminando o 

processo de digitação e por consequência acelerando o processamento delas (RFB, 

2020). 

 

Gráfico 18 - Como ficaram os prazos de declarações e informativos após a implantação dos sistemas 
de informação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

São diversos os recursos tecnológicos e sistemas disponíveis a serem 

utilizados pelos profissionais de contabilidade para um melhor desempenho de suas 

atividades. Para isso não é necessário que o profissional detenha conhecimentos 
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profundos acerca desses recursos, sendo suficiente um conhecimento razoável para 

poder usufruir dos benefícios que a tecnologia traz para a execução de suas funções 

e assim decidir com maior qualidade os melhores recursos a serem utilizados 

(DEITOS, 2003).  

Esses recursos podem ser comprados ou locados de terceiros. Para saber 

como está sendo tomada essa decisão, no gráfico 19 é apresentado o comportamento 

dos entrevistados frente a essa demanda, quando se questionou sobre a procedência 

dos sistemas utilizados no escritório, como escrita fiscal, folha e contabilidade. 

Notou-se que grandes empresas de software são as responsáveis pelo 

desenvolvimento e manutenção dos sistemas utilizados pela maioria dos escritórios 

pesquisados (80,64%). Essa prática cada vez mais vem se firmando no mercado, pois 

a maioria dos sistemas é apenas locado do fornecedor visando uma maior redução 

de custos. 

 

Gráfico 19 – Procedência dos sistemas de informação utilizados pelos escritórios de contabilidade 
amostrados na região da AMSULPAR 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Ao mesmo tempo as atualizações necessárias nos sistemas decorrentes de 

aperfeiçoamento, correção de erros ou alterações na legislação fica a cargo da 

empresa fornecedora, eximindo dessa forma o escritório desse ônus. Apenas 6% dos 

escritórios amostrados possuem um programador próprio no escritório que realiza 

esse suporte técnico. Porém, a tendência é que num futuro próximo todos os 

escritórios trabalhem com a locação de sistemas e grandes empresas fornecedoras, 
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pois esse método é o que vem apresentando a melhor relação custo-benefício (E-

CONTAB, 2020). 

Para reforçar esse fato, os entrevistados foram questionados sobre como os 

sistemas são instalados no escritório. Verifica-se que há uma clara divisão das 

preferências, mas convergindo para um mesmo lado. Considerando que 35% dos 

entrevistados (Gráfico 20) tem os sistemas totalmente locados e o mesmo número 

respondeu que paga pela manutenção dos mesmos sem compra ou locação conclui-

se que apenas uma pequena parte efetivamente compra os sistemas utilizados. A 

compra, porém, tem um custo adicional que é a própria manutenção dos sistemas, 

uma vez que eles têm que ser atualizados constantemente em virtude das 

modificações que ocorrem na legislação e nos procedimentos. 

 

Gráfico 20 - como são adquiridos os sistemas de informação utilizados pelos escritórios de 
contabilidade amostrados na região da AMSULPAR 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019)  

 

De início as respostas desse item parecem contraditórias em relação ao item 

anterior. Mas, analisando-se os dados do gráfico 20 verifica-se que mais de 40% dos 

escritórios possuem sistemas locados de grandes empresas e 23% efetivamente 

compraram esses sistemas. Ocorre que, quem comprou sistemas integrais de 

grandes fornecedores também mantém dentro de seus quadros um profissional 

especializado na área de tecnologia da informação para a manutenção desses 

sistemas. Os 35% que declararam que pagam honorários pela manutenção dos 

sistemas também já possuem os mesmos comprados ou desenvolvidos anteriormente 
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por programadores independentes que depois os implantaram no escritório. Todavia, 

essa prática tende a se extinguir, pois é necessário um suporte ao programador para 

que ele faça as alterações necessárias nos sistemas utilizados. Quando locado de 

grandes empresas, essas alterações são automáticas e já fazem parte do custo da 

manutenção do sistema. 

Segundo Santos e Souza (2010) o profissional contábil deve aperfeiçoar suas 

capacidades nessa nova era tecnológica e deve também se importar com as 

evoluções, sendo que há diversas qualidades e competências na profissão contábil, 

sendo elas de grande relevância no processo decisório e no controle das empresas e 

entidades. Ainda segundo os mesmos autores, o avanço da tecnologia da informação 

forma um grande acordo estratégico com o setor contábil. As alterações no processo 

contábil tornam o repasse de informações mais rápido e exato. Esses repasses são 

fundamentais para a tomada de decisões nas empresas. 

A informatização dos procedimentos num escritório de contabilidade é uma 

constante evolução. Iniciou com os programas que recebiam dados através de 

digitação para posteriormente serem processados, tais como lançamentos de 

entradas e saídas de mercadorias ou serviços, lançamento de valores de impostos 

para posterior geração de guias de recolhimento, confecção de folha de pagamento e 

emissão dos mais variados livros contábeis e fiscais. A Receita Federal do Brasil foi o 

órgão da administração federal que sempre foi mais ágil em termos de informatização 

de procedimentos (RBF, 2019). O programa gerador da declaração do imposto de 

renda foi o precursor dos sistemas informatizados do governo. Inicialmente o escritório 

retirava um disquete em qualquer unidade da Receita Federal com o programa 

gerador da declaração e o instalava em seu computador. Depois de feita a declaração 

o disquete era novamente levado em uma unidade do órgão para que o seu conteúdo 

fosse copiado para o banco de dados da receita. A internet simplificou esse processo 

e novamente a receita federal saiu na frente permitindo aos declarantes que 

transmitissem os dados utilizando a rede mundial de computadores. Na mesma 

esteira todos os outros órgãos de todas as esferas administrativas também se 

adaptaram a essas mudanças.  

A implantação dos sistemas de informação e o advento da internet, de acordo 

com dados demonstrados no gráfico 21, alteraram as rotinas do escritório no aspecto 

de melhoria na entrega e obtenção de informações, bem como na agilidade dos 

serviços prestados.  
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Gráfico 21 - Como a internet modificou as rotinas dos escritórios de contabilidade amostrados na região 
da AMSULPAR 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Representando mais da metade dos entrevistados, 52% responderam que a 

internet agilizou os serviços prestados e 42% relataram que houve uma melhora na 

entrega e obtenção de informações (Gráfico 21). A internet foi um marco divisor na 

informatização e automação de procedimentos, uma vez que permitiu a rápida troca 

de informações entre o escritório de contabilidade, o cliente e os órgãos reguladores 

governamentais. O constante fluxo de informações a que estão sujeitos os entes 

participantes do processo veio a evoluir em termos de qualidade e velocidade depois 

da chegada da internet. Modificações na legislação ou nos procedimentos a serem 

seguidos chegam em tempo real aos interessados fazendo com que a qualidade dos 

serviços seja muito maior. Também as informações do escritório aos clientes e aos 

órgãos governamentais são transmitidas em tempo real, evitando-se erros e atrasos 

(RFB, 2020). 

Num primeiro momento, quando se fala em automação, logo vem a ideia de 

que as máquinas passam a fazer todo o trabalho. E, por conseguinte mais pessoas 

tomam a iniciativa de partir para determinado ramo com essa ilusão. Para o leigo, hoje 

nos escritórios basta apenas gerenciar as pessoas e os processos que todo o trabalho 

é executado pelas máquinas, pelos computadores. Mas, ainda o elemento humano 

faz a diferença. Os atores que participam do dia a dia dos escritórios, ao contrário do 

que se pensa, devem estar cada dia mais e mais preparados para os desafios que se 

propõem. Tentando esclarecer essa visão de empreendedorismo que se associa à 
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automação de procedimentos, a próxima questão versa sobre esse tema ao propor: a 

informatização dos escritórios de contabilidade em geral favoreceu a abertura de 

novos empreendimentos? 

 

Gráfico 22 – Favorecimento percebido na abertura de novos empreendimentos contábeis com a 
informatização dos processos utilizados pelos escritórios de contabilidade amostrados na região da 
AMSULPAR 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Ser um empreendedor é sempre um desafio muito grande para a maioria dos 

profissionais. Os resultados apontam que mais de um terço dos entrevistados 

entendem que a implantação dos sistemas de informação favorece a abertura de 

novos escritórios, sobretudo pelo fato de que uma pessoa sozinha é capaz de fazer 

várias tarefas graças aos sistemas instalados. Isso favorece o início de um novo 

escritório. Mas, os dados apontaram dois fatores interessantes: 1º) que há certo receio 

por parte dos candidatos a empresário e 2º) muitos preferem trabalhar como 

colaboradores nos escritórios a abrir o seu próprio. É necessário que os cursos de 

ciências contábeis incluam em seus currículos disciplinas que incentivem o 

empreendedorismo por parte dos futuros profissionais, pois muitas vezes essas 

dúvidas e receios provêm da falta de informação por parte do candidato a futuro 

empresário.  

Um escritório de contabilidade é um prestador de serviço que faz a ponte entre 

seus clientes e os mais variados órgãos governamentais. Esses serviços também 

incluem relações trabalhistas entre a empresa cliente e os seus funcionários. O 

escritório está diretamente envolvido na obtenção de direitos tais como aposentadoria, 

licenças e auxílios dos mais variados. Também é pelo escritório que a empresa 
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cumpre todas as obrigações fiscais, ambientais, legais e tem todo o suporte 

necessário para a execução de suas funções. Para dar esse suporte, o escritório 

precisa manter sempre contato com as mais variadas repartições públicas. Essa 

relação, por ser a base de todo o trabalho, é o que se abordou no último 

questionamento feito aos entrevistados.  

A maioria dos pesquisados reconhece que as relações entre as partes 

(escritório e repartições públicas) melhoraram com a implantação dos sistemas de 

informação no escritório. Se consideradas as respostas que atribuem uma melhora na 

relação com as repartições públicas (Gráfico 23), 90% dos entrevistados, reconhecem 

que houve uma evolução positiva nessa relação. 

O tratamento impessoal é um fator negativo apontado pela pesquisa. Em 

qualquer campo, ser atendido por um técnico ou por alguém que possua a informação 

desejada faz com que as relações entre as partes sejam mais produtivas (OLIVEIRA, 

1997). Porém, o tratamento impessoal tem respaldo legal na Constituição Federal de 

1988 que, no caput do artigo 37 estampa que a administração pública seguirá, entre 

outros princípios, o princípio da impessoalidade (BRASIL, 1988).  

 

Gráfico 23 - Como a relação do escritório com as repartições públicas foi afetada com a informatização 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

A atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, 
dirigida aos cidadãos em geral, sem determinação de pessoa ou 
discriminação de qualquer natureza. É o que impõe ao poder público este 
Princípio. Com ele quer-se quebrar o velho costume do atendimento do 
administrado em razão de seu prestígio ou porque a ele o agente público deve 
alguma obrigação (GASPARINI, 2004, p. 8). 

 

Embora seja apontado como fator negativo, o tratamento impessoal por muitas 

vezes é utilizado para que as relações entre as partes seja a mais homogênea 
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possível. Assim, não haveria favorecimento algum quando do atendimento a algum 

cliente ou outra pessoa (GASPARINI, 2004). 

A impessoalidade vem revestida de uma tentativa de fazer com que todos 

tenham sempre o mesmo tipo de tratamento ou atendimento. Para quem entende que 

isso é um fator negativo, a falta de contato pessoal com quem se busca a informação, 

a impessoalidade passa a ser uma dificuldade a mais nas relações entre as partes do 

processo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A implantação dos sistemas de informação transformou a rotina e os 

procedimentos nos escritórios de contabilidade. Os investimentos efetuados aliados à 

capacitação das equipes envolvidas em todo o processo permitiram uma maior 

agilidade, rapidez e exatidão na constante troca de informações entre os escritórios 

de contabilidade, seus clientes e os entes públicos da administração nas três esferas 

governamentais. 

Para uma organização obter o sucesso almejado é de fundamental importância 

valorizar a qualidade da informação repassada aos gestores para uma melhor tomada 

de decisões. A evolução dos sistemas de informação contábil tem propiciado a esses 

gestores uma melhoria contínua nesses repasses. Dessa forma, esses sistemas 

auxiliarão de maneira eficaz o registro, o controle e o gerenciamento de todas as 

etapas de um processo, quer seja dentro da empresa (cliente) ou dentro do escritório 

contábil.  

Qualquer alteração em algum procedimento traz resultados positivos e 

negativos. Como resultado positivo, sob o prisma dos proprietários de escritórios, que 

o número de colaboradores diminuiu após a implantação dos sistemas de informação. 

Também o número de clientes por escritório tende a ser maior por colaborador 

empregado, uma vez a que a agilidade com que as tarefas são executadas permite 

isso. Também, como fator positivo a melhoria nas relações com os clientes e com as 

repartições públicas foi apontado no estudo. A pesquisa também apontou a formação 

das equipes nos escritórios e a longevidade dos mesmos. A introdução da internet e 

as facilidades encontradas na abertura de novos empreendimentos contábeis também 

são pontos positivos levantados pela pesquisa. A todos esses fatores acrescentam-

se ainda a agilidade e exatidão nos processos que são indicadas como de grande 

satisfação por parte dos entrevistados. 

Como existem fatores positivos, existem também os negativos. De acordo com 

a pesquisa, a redução da lucratividade aliada à dificuldade em se aumentar os 

honorários face aos investimentos feitos é o grande gargalo enfrentado pelos 

empresários contábeis estudados. O aumento na quantidade e na complexidade das 

tarefas a serem executadas pelos escritórios também foram apontadas como fatores 

negativos trazidos pela implantação dos sistemas de informação. A melhoria dos 

serviços prestados deve ser constante, pois como foi mostrado, a implantação dos 
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sistemas de informação não garante a fidelização dos clientes. Serviços prestados 

sempre de maneira correta e atualizada fazem com que o cliente não migre de um 

escritório a outro. 

A tecnologia veio para completar e auxiliar na tarefa de se prestar informações 

contábeis claras, precisas e tempestivas a todos os interessados. Embora tenha seus 

prós e contras, é uma modificação que sempre estará em contínua evolução. Cabe 

aos colaboradores e empresários envolvidos no processo a tarefa de acompanhar 

essa evolução e estar sempre o mais atualizado possível em relação às mudanças 

que ocorrem. 

O mercado de trabalho cada vez é mais exigente com os profissionais que nele 

estão inseridos. A qualificação profissional (educação continuada) apresenta-se como 

uma ferramenta capaz de dar suporte a essas exigências do mercado. A qualificação 

profissional não só é determinante para aqueles que buscam colocação no mercado 

de trabalho, mas principalmente para se manter nele.  

Os resultados obtidos com a pesquisa mostram contribuições as mais variadas 

e de suma importância para empresários, colaboradores e acadêmicos da área 

contábil, uma vez que sempre há a possibilidade de se usar a tecnologia da 

informação como uma ferramenta para a tomada de decisões para uma gestão 

diferenciada, gestão essa vinda do conhecimento e da informação no gerenciamento 

e aperfeiçoamento de técnicas na execução dos serviços contábeis. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA COLETA DOS DADOS DA 

PESQUISA. 

 

Grupo 1 – Perfil do escritório 

1) Qual o número de clientes do escritório? 

 

2) Quais os ramos de atividades dos clientes do escritório: 

a) Comércio 

b) Indústria 

c) Serviços 

d) Financeiras 

e) Outros 

 

3) Há quanto tempo o escritório está no mercado? 

 

4) Quantos sócios compõem o quadro social do escritório? 

 

5) Qual o número de funcionários do escritório? 

 

6) Quais os serviços prestados pelo escritório? 

 

a) Escrita contábil 

b) Escrita Fiscal 

c) Folha de pagamento/RH 

d) Consultoria e Auditoria 

e) Todas as alternativas 

 

7) Qual o número máximo de funcionários que o escritório já possuiu? 

8) Qual a formação acadêmica da equipe (número de integrantes): 

a) Técnicos em contabilidade 

b) Bacharéis em Ciências Contábeis 

c) Bacharéis especialistas 

d) Bacharéis mestres ou doutores 

e) Estagiários 

 

Bloco 2 – Investimento em Tecnologia da Informação 

 

1) Numa visão geral, a informatização dos procedimentos melhorou os 

procedimentos do escritório (1-não melhorou  5 – máximo de melhoria). 

 

1  2  3 4   5 
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2) A relação escritório-cliente depois da informatização: 

a) Melhorou muito, pois agora as informações são prestadas muito mais 

rápidas. 

b) Melhorou em partes, pois a maioria dos clientes ainda não possui a 

estrutura necessária para haver troca de informações mais rápida. 

c) Não afetou as relações entre as partes. 

d) Piorou a relação, pois os clientes pleiteiam redução de honorários porque 

entendem que o contador “trabalha menos” com a informática. 

e) Tornou-se muito ruim pois não existe mais o contato direto entre os entes 

participantes (contador e empresário). 

 

3) Os serviços que antes eram prestados de forma manual, agora com a 

informatização: 

a) Estão mais ágeis e mais exatos 

b) Ficaram mais rápidos, porém não mais eficientes. 

c) Exigem um número de informações adicionais. 

d) Aumentou muito a carga de trabalho pelo número de informativos que foram 

criados depois da informatização. 

e) As mudanças muito velozes na legislação estão exigindo que os funcionários 

tenham mais horas de treinamento, encarecendo os custos do escritório. 

 

4) O escritório investe em treinamento dos funcionários para trabalhar com a 

informatização: (1- não investe 5- investe muito) 

 

 1         2  3 4   5 

 

5) As novas tecnologias possibilitam que o escritório: 

a) Possa oferecer novos serviços aos seus clientes 

b) Tenha mais agilidade na execução dos serviços contratados 

c) Repasse parte dos serviços ao cliente 

d) Mantenha os mesmos serviços sem aumentar honorários 

e) Continue sempre como está. 
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6)  Os investimentos feitos na informatização permitiram que os honorários 

fossem aumentados para o seu retorno. 

a) Sim para todos os clientes 

b) Sim mas apenas para os clientes de grande porte 

c) Aumentou somente nos clientes que também são informatizados 

d) A imensa maioria dos clientes não aceita aumento de honorários em hipótese 

alguma 

e) Não permitiu aumentos de honorários. 

 

7) Qual o grau de importância da educação continuada para o profissional de 

contabilidade? (1-sem importância   5 – muito importante) 

 

 1               2                 3                 4                5 

 

Bloco 3 - aplicação da tecnologia da informação na escrituração contábil e no 
trabalho do contador 

 

1) A utilização da informática no escritório permitiu que os lucros do mesmo: 

a) Aumentassem de maneira substancial pela redução dos custos 

b) Tivessem um ligeiro aumento, mas não muito significativo 

c) A lucratividade permaneceu no mesmo patamar pois os investimentos feitos 

compensaram a redução de custos 

d) Com o volume de investimentos que foram feitos, a lucratividade está sendo 

direcionada para o pagamento deles. 

e) Diminuíram ligeiramente. 

 

2) Com a informatização do escritório, os clientes: 

a) Tornam-se mais fiéis por verem que as mudanças implantadas são benéficas a 

eles também 

b) Veem com certa desconfiança os procedimentos informatizados 

c) Não percebem mudanças significativas nos procedimentos 

d) Usam a informatização para pleitear redução nos honorários 

e) Trocam de contador para o que mais oferece serviços pelo menor preço. 

 
3) Os prazos para entrega de declarações e informativos depois da 

informatização: 

a) Ficaram melhores pois a velocidade de se obter as informações melhorou 

muito 

b) Alguns prazos mostraram-se satisfatórios depois da informatização. 

c) Ficou na mesma medida de antes 
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d) Ficaram mais apertados, pois aumentou o número de informativos a serem 

entregues 

e) A maioria ficou muito difícil de cumprir, gerando prejuízos com multas por 

atraso na entrega. 

 
4) Os sistemas utilizados no escritório, como escrita fiscal, folha e contabilidade 

são fornecidos: 

a) Por grandes empresas com atuação em todo o território nacional 

b) Por empresas regionais 

c) Por empresa da cidade onde está o escritório 

d) O sistema foi desenvolvido pelo próprio escritório 

e) Por um programador pessoa física independente do escritório 

 

5) Os sistemas utilizados no escritório, como os descritos no item anterior: 

a) São comprados integralmente do fornecedor 

b) Parte é comprada e parte é locada 

c) Totalmente locado do fornecedor 

d) Por ser desenvolvido pelo escritório é propriedade intelectual do mesmo 

e) O escritório paga honorários para um programador que faz a manutenção 

do sistema sem custos com aquisição ou locação. 

 

6) A vinda da internet: 

a) Agilizou muito os serviços prestados pelo escritório 

b) Melhorou a entrega e obtenção de informações 

c) Atrapalha do ponto de vista em que o funcionário acaba por se desviar do 

foco principal do trabalho 

d) Tornou mais perigosas as rotinas de procedimentos pelo risco de se “pegar” 

vírus nos computadores do escritório e comprometer a guarda de 

informações 

e) Não fez diferença nenhuma nos procedimentos. 

 
7)  A informatização dos escritórios de contabilidade em geral favoreceu a 

abertura de novos empreendimentos? 

 
a) Sim, pois ficou mais fácil para os novos contadores lançarem-se na 

atividade de escritórios 

b) Embora tenha facilitado os novos profissionais ainda sentem-se receosos 

de se lançarem no mercado 

c) Não houve modificações significativas no movimento do mercado nesse 

aspecto 

d) Os novos profissionais em sua grande maioria prefere trabalhar como 

colaboradores em escritórios já sedimentados 

e) Não favoreceu a abertura de novos empreendimentos pois o investimento 

inicial alto desmotiva os candidatos a empresário contábil. 
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8) A relação entre o escritório e as repartições públicas, com a vinda da 

informática: 

 
a) Melhorou e muito pois os serviços são mais ágeis quando solicitados e 

transmitidos via internet 

b) A maior parte dos serviços evoluiu quando da implantação da tecnologia de 

informação 

c) Ficou na mesma, não evoluiu nem regrediu. 

d) Piorou em parte pois com o tratamento impessoal ficou mais difícil reclamar 

quando algo não sai a contento 

e) Piorou e muito a relação entre as partes pois não se tem mais contato com 

ninguém. 

 


