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RESUMO

ERN, Eliete Veronica. Uma análise sobre a utilidade das informações contábeis
fornecidas pelo Escritório de Contabilidade "X" a seus clientes, 2005, 84 p.
Ciências Contábeis. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
Uma administração baseada em informações objetivas e bem elaborada permite
uma tomada de decisão mais segura e evita riscos desnecessários à empresa,
possibilitando melhores planejamentos, maiores retornos e chances de obter
crescimento empresarial. Principalmente, às micro e pequenas empresas, pois estas
tendem a se preocuparem mais com a sobrevivência do que com seu crescimento
no mercado. No entanto, muitas destas empresas, desconhecem que quanto melhor
a administração, maiores são as chances de alcançar bons resultados, atingir a
estabilidade e, conseqüentemente se tornar uma empresa de sucesso. Neste
sentido, a contabilidade possui as ferramentas necessárias para suprir os
administradores de informações valiosas, permitindo que tomem suas decisões com
mais segurança e agilidade. As micro e pequenas empresas parecem apresentar
uma certa resistência quanto à utilização dos relatórios contábeis no seu processo
de gerenciamento, mantendo, geralmente, o controle administrativo nas mãos de
seus proprietários. As informações geradas pela contabilidade podem proporcionar
um diferencial na gestão destas organizações, porém os profissionais contábeis
deverão identificar a melhor maneira de apresentá-las, de forma que seus clientes
possam entendê-las, oportunizando o seu melhor uso. Tendo em vista que, nada
adianta apresentar diversos relatórios repletos de dados, mas que nas mãos dos
administradores sejam incompreensíveis e sem utilidade. Para tanto, é necessário
que as informações fornecidas, pelos escritórios de contabilidade, sejam claras,
objetivas e disponibilizadas de modo a atender as necessidades destas empresas.
Com o intuito de verificar a relevância e a utilidade das informações fornecidas pelos
escritórios de contabilidade, através do sistema de informação contábil, para o
processo de gestão das micro e pequenas empresas, este trabalho estabeleceu o
seguinte objetivo geral: apresentar uma análise sobre a utilidade das informações
contábeis fornecidas pelo Escritório de Contabilidade "X". Visando cumprir o
estabelecido, será realizado um estudo de caso embasado no sistema de
informação contábil utilizado por um escritório de contabilidade, da grande
Florianópolis, e cotejada com a necessidade de seus clientes quanto a estas
informações. Os dados serão obtidos mediante questionário, previamente entregue
aos clientes do Escritório de Contabilidade "X". A partir das respostas coletadas,
será efetuada uma análise critica descritiva, verificando a utilização das informações
contábeis disponibilizadas por meio dos relatórios contábeis mensais, no processo
decisório das empresas, clientes do Escritório de Contabilidade "X". Ou seja, será
investigada a importância destas informações para administração da organização,
além de serem identificadas as possíveis lacunas existentes, e, as eventuais
melhorias nos serviços prestados pelo Escritório de Contabilidade "X".
Palavras Chave: Atender às necessidades dos Clientes, Informações Contábeis,

Escritório de Contabilidade "X".

ABSTRACT

ERN, Eliete Verônica. An analysis of the usefulness of the accounting
information provided by Accountancy Office "X" to their clients, 2005, 84
pages. Accounting Studies. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
When administration is based on objective and well-designed information, decisionmaking becomes safer and unnecessary risks for the company are avoided, thus
allowing better planning, larger returns, and opportunities for enterprise growth. This
is especially true for the micro and small businesses since they are generally more
concerned about stability and survival than about market growth. Nevertheless, these
companies ignore that the better the administration, the higher the chances of
achieving both good results and stability, and, consequently, of becoming a
successful business. In this sense, accountancy possesses the necessary tools to
supply administrators with valuable information that can contribute to safer and more
agile decision-making. Micro and small businesses seem to oppose to the use of
accounting reports in their management processes, thus maintaining the
administrative control in their owners' hands. The information generated by
accountancy may make a difference in the management of these organizations, but
the accounting professionals should identify the best way to present them, so that
their clients can understand them and their use can be optimized. After all, it seems
useless to present several reports containing large amounts of data if the
administrators are unable to understand and make use of them. Therefore, the
information provided by Accountancy Offices should be clear, objective, and reported
in a way that satisfies the necessities of these companies. This study was carried out
to verify the relevance and the utility of the information provided by accountancy
offices, through the accounting information system, for the management process of
micro and small businesses. The main goal pursued by this study is to present an
analysis of the utility of the accounting and management information that
Accountancy Office "X" offers. In order to accomplish this objective, a case study is
carried out, having as its focus the accounting information system utilized by an
accountancy office located in big Florianópolis, which is examined against its clients'
necessities regarding this information. A questionnaire previously administered to the
clients of Accountancy Office "X" is used to collect the data. The clients' answers to
this questionnaire undergo a critical-descriptive analysis, in which the utilization of the
accounting information, provided by means of monthly accounting reports, in the
decision-making process of the companies (i.e., the clients of Accountancy Office
"X") is verified. In other words, the relevance of this type of information for the
administration of the organization is investigated and possible existing gaps are
identified. Furthermore, suggestions for any necessary improvements in the services
that Accountancy Office "X" offers their clients are presented.
Keywords: Fulfilling Clients' Needs, Accounting Information, Accountancy Office "X".
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I INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do Assunto

Processos gerenciais bem estruturados, baseados em informações
precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma tomada de decisão mais
segura, evitando riscos desnecessários aumentando, assim, as chances de
crescimento empresarial, principalmente no tocante as micro e pequenas empresas.
Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a serem
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, visto que focalizam
dados reais das organizações, o que possibilita a demonstração da evolução
empresarial durante vários períodos e a realização de projeções.
No entanto, resta saber se a forma de apresentação, a quantidade e a
clareza das informações apresentadas nestes relatórios estão sendo
disponibilizadas de maneira adequada e em tempo hábil para atender as
necessidades dos clientes e auxiliar de forma eficaz na gestão empresarial.
Os relatórios enviados pela Contabilidade necessitam conter informações
fidedignas e oportunas, para que possam servir de ferramenta ativa aos tomadores
de decisão. Para tanto, o escritório de contabilidade precisa conhecer as
necessidades de seus clientes.
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A dúvida, muitas vezes, recai sobre, o uso ou não, das informações
disponibilizadas para os tomadores de decisão. A forma técnica utilizada pelos
escritórios de contabilidade e a variedade de informações (muitas sem utilidade para
situação), podem confundir os usuários levando-os a desprezar as informações
contábeis e buscar outros meios, como suporte à tomada de decisão.

O escritório de contabilidade precisa visar, além das exigibilidades fiscais
e legais, a satisfação de seus clientes, para isso, deverá fornecer, a estes, um

sistema que possibilite informações de fácil compreensão, objetivas e direcionadas a
suas necessidades.
Neste sentido, este trabalho consiste em apresentar uma análise sobre a
utilidade das informações fornecidas por meio dos relatórios preparados por um
determinado escritório, na gestão das micro e pequenas empresas. Para isso, será
efetuado um estudo de caso, fundamentado numa pesquisa qualitativa e descritiva,
aplicada a clientes de um escritório de contabilidade, que neste trabalho será
denominado de Escritório de Contabilidade "X".
Os dados serão obtidos mediante questionário, previamente entregue
aos clientes do referido escritório, sendo posteriormente, realizada uma análise
critica descritiva, visando verificar se as informações fornecidas pelo Escritório de
Contabilidade "X" atendem as necessidades da organização (cliente).
Em conformidade com a opinião dos administradores, serão identificadas
as eventuais deficiências e vantagens das informações fornecidas pelos relatórios
contábeis. Em outras palavras, serão confrontadas as informações disponibilizadas
pelo Escritório de Contabilidade "X" e a real necessidade de seus clientes. Para
tanto, serão avaliados os critérios de clareza, objetividade e relevância das
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informações contábeis disponibilizadas, através dos relatórios elaborados e enviados
pelo Escritório de Contabilidade "X", As empresas as quais presta serviços.
A introdução, deste estudo, apresentará: o tema, a problemática, a
justificativa, os objetivos, geral e específicos, e a metodologia utilizada no trabalho.

1.2 Tema

As Informações oferecidas pelo Escritório de Contabilidade "X" e as
necessidades de seus clientes.

1.3 Problemática

As informações fornecidas pelos escritórios de contabilidade, por meio do
sistema de informações contábil, são relevantes e úteis no processo de gestão das
micro e pequenas empresas?

1.4 Objetivos

Para responder a problemática indicada neste capítulo, foram
estabelecidos urn objetivo geral e cinco objetivos específicos.
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1.4.1 Objetivo Geral

0 objetivo geral deste trabalho 6 apresentar uma análise sobre a utilidade
das informações contábeis fornecidas pelo Escritório de Contabilidade "X", aos seus
clientes.

1.4.2 Objetivos Específicos

Com relação à importância das informações contábeis na gestão das
micro e pequenas empresas, buscar-se-á alcançar, neste trabalho, os seguintes
objetivos específicos:
•

classificar as micro e

pequenas empresas, uma vez que, a base

emplrica deste estudo, foi construída a partir dos dados coletados nos
questionários aplicados neste segmento de clientes do Escritório de
Contabilidade "X";
•

caracterizar Sistemas de Informação Contábil (SIC) e Sistemas de
Informação Gerencial (SIG), já que, se pretende identificar se as
informações fornecidas pelo Escritório de Contabilidade "X" atendem
ao SIC e SIG;

•

apresentar o Sistema de Informação Contábil utilizado pelo Escritório
de Contabilidade "X";
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•

levantar/pesquisar as necessidades dos clientes, via questionário;

•

identificar e analisar as informações oferecidas pelo Escritório de
Contabilidade "X", cotejando-as com a real necessidade de seus
clientes.

1.5 Justificativa

A realização desta pesquisa foi motivada pelo desejo de satisfazer a
curiosidade da autora, no sentido de conhecer as necessidades das micro e
pequenas empresas, em relação as informações contábeis, oferecidas pelos
escritórios de contabilidade e, as suas utilidades no processo decisório destas
empresas, com intuito de melhorar, se necessário, a forma de atender os usuários
das informações contábeis.
Neste sentido, este estudo busca identificar se as informações
disponibilizadas pelos escritórios de contabilidade são, realmente utilizadas pelos
seus clientes; se o sistema de informação utilizado é adequado para prover as
empresas/clientes; se as informações geradas e repassadas aos administradores
atendem suas necessidades; e, ainda, verificar se os escritórios de contabilidade e
seus clientes estão preocupados, somente em atender as exigibilidades fiscais.
As informações fornecidas pela Contabilidade podem constituir um
diferencial competitivo para as empresas, logo, é importante saber quais
informações são necessárias e como torná-las disponíveis, de forma clara, objetiva e
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em tempo hábil para os usuários. Evitando assim, acúmulo de papéis
desnecessários e, muitas vezes, incompreensíveis aos gestores.
A informação contábil não deve, apenas, se restringir ao atendimento das
determinações legais, pois, mais que a legalidade, ela deve contribuir decisivamente
para tomada de decisão dos gestores de empresas, desta maneira, ela precisa ser
estruturada de forma a atender as necessidades dos usuários.
Para avaliar a utilidade da informação contábil no processo decisório das
micro e pequenas empresas, esta pesquisa pretende analisar as expectativas dos
gestores, clientes do Escritório de Contabilidade "X", perante as informações
fornecidas, assim como, a relevância e os benefícios destas informações para a
gestão. Além disso, será investigada a existência de outros recursos utilizados pelos
clientes para gerir suas empresas.

1.6 Metodologia

Ao se desenvolver uma pesquisa, a metodologia tem papel fundamental,
por direciond-la a alcançar seus objetivos.
0 presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e
descritiva, tendo em vista que se pretende, por meio da análise critica, avaliar a
importância das informações contábeis no processo decisório das micro e pequenas
empresas. Para Gil (1999, apud RAUPP; BEUREN, 2003, p. 81):

a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características
de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações
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entre as variáveis. Uma de suas caracterlsticas está na utilização de
técnicas padronizadas de coleta de dado.

Na visão de Richardson (1999, p.80, apud RAUPP; BEUREN, 2003, p.
91), "os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis,
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais".
Quanto aos procedimentos, a pesquisa será realizada por meio de um
estudo de caso, que de acordo com Raupp e Beuren (2003, p. 84), "[...] caracterizase, principalmente pelo estudo concentrado de um único caso. Esse estudo é
preferido pelos pesquisadores que desejam aprofundar seus conhecimentos a
respeito de determinado caso especifico". Em outras palavras, Gil (2002, p. 54),
considera que um estudo de caso" consiste no estudo profundo e exaustivo de um
ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento".
Neste contexto, a pesquisa será embasada numa pesquisa bibliográfica,
onde serão consultados livros, revistas, artigos, e num estudo de caso, onde será
aplicado um questionário, que segundo Colauto e Beuren (2003, p. 130) "[...] é um
instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas
que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a presença do
pesquisador". Ressalta-se, ainda, que este questionário será entregue, apenas, aos
clientes, do Escritório de Contabilidade "X", classificados como micro ou pequenas
empresas.
O questionário será constituído por questões abertas e fechadas, onde
serão levantados dados sobre a importância e a utilização dos relatórios contábeis,
no gerenciamento das micro e pequenas empresas. Finalizada esta etapa, o próximo
passo sett analisar, descritivamente, os resultados obtidos, confrontando-os com os
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serviços prestados pelo Escritório de Contabilidade "X", o que possibilitará identificar
as lacunas, que por ventura possam existir, além das vantagens percebidas pelos
administradores, na utilização dos relatórios contábeis.
Em suma, será investigado se as informações apresentadas pelo
Escritório de Contabilidade "X" são, realmente, necessárias e relevantes para o
processo de gerenciamento das empresas, clientes, deste Escritório.

1.7 Limitações da Pesquisa

Como a proposta desta monografia 6 verificar se as informações
fornecidas pelo Escritório de Contabilidade "X", através do Sistema de Informação
Contábil, são relevantes e úteis ao processo de gestão das micro e pequenas
empresas, assinala-se como maiores limitações da pesquisa: (i) as perguntas
constantes no questionário foram elaboradas com intuito, exclusivo, de obter o
conhecimento pretendido; (ii) a pesquisa realizou-se, utilizando-se apenas alguns
clientes de um único escritório de contabilidade, o que deixa o resultado restrito
apenas a este e a seus clientes, não constituindo resultado generalizado a outros
escritórios de contabilidade e a seus respectivos clientes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Considerações Iniciais

0 presente capitulo tem como objetivo expor os conhecimentos teóricos
necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, torna-se necessário

uma revisão bibliográfica, constatando as abordagens e as idéias de autores sobre o
tema referenciado. Esta fundamentação teórica será apresentada em duas partes. A
primeira demonstrará a classificação das micro e pequenas empresas, de acordo
com o estabelecido no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, regido pela lei
9.841/99.

Na segunda parte serão abordados os sistemas de informação, que
também serão divididos em dois itens. 0 primeiro caracterizará os sistemas de
informação contábil e o segundo os sistemas de informação gerencial. Além disso,
serão apresentadas as diferenças existentes entre os sistemas e quais os requisitos
básicos que estes devem atender, para que sejam considerados adequados e úteis

aos administradores.

22

2.2 Classificação das Micros e Pequenas Empresas

Para a elaboração deste trabalho, 6 importante a distinção entre a micro e
a pequena empresa das empresas de médio e grande porte, visto que, há
diferenciações na utilização das informações contábeis na gestão empresarial. No
caso das micro e pequenas empresas o controle, geralmente, é mantido pelo seu
proprietário, até porque a movimentação mensal da empresa permite que o controle
seja realizado por uma ou duas pessoas, ao passo que, nas grandes empresas
existe a necessidade de controles maiores e específicos na manutenção de suas
atividades. Neste sentido, tem-se a importância da definição conceitual do que vem
a ser uma empresa e como se caracterizam a micro e a pequena empresa.
A empresa, segundo a concepção de Cassarro (1998, p. 1) é "um
agrupamento de seres humanos, uma organização humana, com atribuição de
atividades e de responsabilidades entre os vários seres que a constituem, de modo
que se possa atingir objetivos predeterminados". Pode-se assim, dizer que uma
empresa se constitui de diversos recursos, como: humano, tecnológico e financeiro,
que visam atender aos objetivos propostos pela administração.
Observa-se a existência de vários critérios de classificação para as
empresas. Alguns órgãos as classificam de acordo com número de funcionários,
outros, conforme seu faturamento anual, ou seja, cada indicador determina o porte
da empresa. Entretanto, a classificação empregada neste trabalho, 6 a classificação
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indicada na Lei 9.841 de 05 de outubro de 1999, do Estatuto da Micro e Pequena
Empresa. Destacando que o art 2° incisos I e II, da referida Lei, dispõe:

I — microempresa, a pessoa jurldica e a firma mercantil individual que tiver
receita bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e
quatro mil reais);
II — empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil
individual que, não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta
anual superior a R$ R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais)
e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
(BRASIL, 2004).

Percebe-se, então, que as organizações classificadas como micro e
pequenas empresas, por apresentarem uma movimentação mensal pequena tem a
possibilidade de melhor administrar seu desenvolvimento

e

controlar sua

movimentação. De modo que, quando providas de um sistema de informação
adequado ás suas necessidades e objetivos, podem se tornar mais seguras e com
maiores probabilidades de crescimento empresarial.

2.3 Sistemas de Informação

Antes de estudar os sistemas de informações contábeis, faz-se
necessário diferenciar dados de informação e entender o que vem a ser um sistema
de informação.
Buscando diferenciar dados de informação, várias conceituações foram
encontradas. Neste sentido, foi elaborado um quadro demonstrativo que
oportunizará a comparação das déias de diversos autores, como mostra a Figura 1.
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DEFINIÇÃO
"[...] dados representam a matéria-prima. Aos quais são agregados valor de
utilidade, de acordo com propósitos preestabelecidos, transformando-os em
informação para aquele fim especifico".
"tecnicamente, dados são os itens básicos de informação, antes de serem
processados por um sistema, enquanto que informações são os relatórios, os
resultados do processamento dos dados".
"dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si s6, não
conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação". Continuando,
compara que, "informação é o dado trabalhado que permite ao executivo
tomar decisões".
"Dado pode se conceituado como elemento em estado bruto, primário e
isolado, que não tem um significado para gerar uma ação. Por exemplo: ativo,
passivo, capital, vendas, lucro, etc. Apenas, sem nenhum tipo de
processamento, não lava às gerências de controladoria a nenhuma conclusão
ou observação para a empresa".
"Informação é um dado trabalhado e processado dentro das especificações
exigidas pelos usuários com significado próprio, relevante e utilizado para
gerar uma ação derivada do processo de tomada de decisão. Seguindo a
mesma linha do raciocínio do exemplo anterior, o ativo de uma empresa,
devidamente estruturada e organizada, agregado a outros dados como
vendas, passivo e lucro, pode informar o giro do ativo, a participação de
capital de terceiros e o retorno sobre o investimento. Em função dessas
informações, o controller pode realizar uma avaliação que lave a tomada de
ações preventivas ou corretivas para a organização"

AUTOR
Beuren (1998, p. 47)
Cassarro(1998, p.
35)
Oliveira (1999, p. 36)

Ferreira, et al (2002.
p. 80)

Figura 1 - Conceitos de dados e informações de diversos autores
Fonte: Autora

Assim, é possível concluir que a informação é o agrupamento, de forma
estruturada, dos dados relevantes de uma empresa, utilizados como ferramenta na
tomada de decisão.
Complementando, Beuren (1998, p. 32) considera que a informação para
ser OW precisa conter características T..] tais como: a precisão e signiflcancia das
informações transmitidas, a rapidez com que as informações fluem dos pontos
sensores aos centros de decisão, a periodicidade, tempestividade e adequação da
informação gerada etc".
Oliveira (1999, p. 37) acrescenta que,
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A informação é o produto da analise dos dados existentes na empresa,
devidamente registrados, classificados, organizados, relacionados e
interpretados em um determinado contexto, para transmitir conhecimento e
permitir a tomada de decisão de forma otimizada.

Pois segundo Ferreira et 81(2002. p. 80),

[...] a informação, quando não utilizada e que não gera qualquer ação,
conceitualmente acaba se transformando em um mero dado. Portanto,
pode-se observar que a informação terá a sua validade como tal quando faz
parte do processo decisório dentro de uma organização.

Visto que a tomada de decisão, conforme considera Bio (1996, p. 44) "[...]
depende de informações oportunas, de conteúdo adequado e confiável. Para tanto,
considera que deve existir "[...] certo grau de consciência por parte dos executivos
sobre os processos decisórios em que estão envolvidos e o desenvolvimento de um
sistema de informação sintonizado com as necessidades de informação desses
processos decisórios."
Um sistema de informação segundo Manas (1999, p. 2) "[...] permite
mostrar em que ponto tomar decisões, para permitir maior agilidade e flexibilidade da
empresa para ser mais competente diante da concorrência." Destaca-se, ainda, que
não precisam ser, necessariamente, computadorizados conforme a posição de
Moscove, Simkin, Bagranoff, (2002, p. 23):

[...] um sistema de informações não tem que ser um sistema
computadorizado. Muitas vezes por dia, vemos exemplos de sistemas de
informações que não se baseiam em computadores. Por exemplo, você vê
um sistema de informações em funcionamento quando vai a um cinema,
compra o ingresso e depois o entrega a um porteiro, que destaca o canhoto.
Naturalmente, um computador pode emitir o ingresso e analisar os canhotos
para atualizar o sistema de informações. Contudo, um sistema de
informações existe, com ou sem computador.

26

Neste sentido, entende-se que um sistema de informação existe, quando
há compreensão e utilidade do que se está apresentando, podendo ser por meio de
relatórios emitidos por um computador ou elaborados manualmente.

E importante enfatizar, conforme a concepção de Gomes (1999. p. 23)
que,
A partir da existência de um sistema de informação que coleta e seleciona a
informação mais relevante, pode-se tanto tomar decisões (o sistema de
informação quando utiliza preditiva permite antecipar o que pode acontecer
e adaptar o processo de decisão em função destes resultados, assim como
permitir um controle a priori da atuação) como avaliar o comportamento de
cada responsável (o sistema de informação quando utiliza informação
histórica permite analisar o que aconteceu, possibilitando, por conseguinte,
um controle a posteriori).

Na pesquisa realizada, foram encontrados vários conceitos sobre sistema
de informação. Buscou-se reunir em um quadro demonstrativo, alguns destes
conceitos, com intuito de se obter um conhecimento mais elucidativo sobre o
assunto, conforme está apresentado na Figura 2.

DEFINIÇÃO
"sistema 6 um conjunto de partes integrantes e interdependentes que,
conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam
determinada função".
"[...] sistema de informação 6 um conjunto de subsistemas inter-relacionados
que funcionam em conjunto para coletar, processar, armazenar, transformar e
distribuir informações para fins de planejamento, tomada de decisões e
controle".
"[...] conjunto de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros
agregados segundo uma seqüência lógica para o processamento dos dados e
tradução em informações, para com seu produto, permitir As organizações o
cumprimento de seus objetivos principais".
Figura 2 - Conceitos de sistema de informação de diversos autores
Fonte: Autora

AUTOR

Oliveira (1999, p.23)
Moscove, Simkin,
Bagranoff (2002, p.
23)
Padoveze (1997, p.
36)

Desta maneira, verifica-se que sistema de informações é a forma de
transmissão das informações, sendo que, quando são processadas e direcionadas
para atender objetivos específicos, facilitam o desempenho e a tomada de decisão
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de uma organização. Salientando que, de nada vale uma informação que não auxilie
na realização dos objetivos principais de uma empresa.
Pereira e Fonseca (1997, p. 241) completam afirmando que:

os sistemas de informações tern por finalidade a captura e/ou a recuperação
de dados e a sua análise em função de um processo de decisão. Envolvem,
de modo geral, o decisor, o contexto, o objetivo da decisão e a estrutura de
apresentação das informações.

Os recursos humanos, como cita Padoveze (1997) na sua conceituação,
são parte essencial na formação de um sistema de informação, pois são eles que
elaboram e apresentam as informações de forma a atender as necessidades dos
administradores.
Neste contexto, é possível afirmar que a Contabilidade, por ser um
sistema constituído de um processo interligado que coleta, armazena, processa e
distribui informações aos que dela necessitam, é considerado um sistema de
fundamental importância para as organizações. (MOSCOVE, SIMKIN,
BAGRANOFF, 2002). Ressaltando que estas informações só terão validade, se
fizerem parte do processo de gestão empresarial.

2.3.1 Sistema de Informação Contábil (SIC)

0 sistema de informação contábil segundo Padoveze (2000, p. 129) "[...]
processa dados e os transforma em informações contábeis úteis para o processo
decisório de toda a empresa, para todos os níveis."
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Na visão de Moscovi, Simkin, Bagranoff (2002, p. 24), o SIC lie o
subsistema de informações dentro de uma organização que acumula informações de
vários subsistemas da entidade e comunica-se ao subsistema de processamento de
informações". Estes autores, ainda acrescentam que:

0 SIC, tradicionalmente se concentrava na coleta, no processamento e no
fornecimento de informações de cunho financeiro para partes externas
companhia (como investidores, credores e órgãos da receita) e partes
internas (principalmente a administração). Hoje, no entanto, ele esta
interessado tanto em dados e informações financeiras quanto não
financeiras (MOSCOVI, SIMKIN, BAGRANOFF, 2002, p. 24).

A Contabilidade tem a função de fornecer informações aos usuários
externos, além de apresentar informações úteis aos seus usuários internos, neste
sentido, Beuren (1998, P. 30) enfatiza que,
se a contabilidade tem como uma de suas principais funções suprir de
informações úteis os gestores, cabe a ela gerar informações que dêem o
devido suporte ao processo de tomada de decisões em todos os seus
estágios: no reconhecimento do problema, na identificação das alternativas
posslveis e na escolha da melhor delas.

Deste modo, as informações precisam ser transmitidas, aos
administradores de forma clara e objetiva, e segundo Padoveze (1997, p. 40)
apresentar cinco características de operacionalidade, como:
a) relatórios concisos;
b) elaborados de acordo com as necessidades do usuário;
C) coletados de informações objetivas e de imediato entendimento pelo
usuário;
d) que não permitem uma única dúvida sequer, ou possibilitem
pergunta indicando falta de informação do objeto do relatório;
e) apresentação visual e manipulação adequada.

Complementando o exposto, Moscovi, Simkin, Bagranoff (2002, p. 109)
afirmam que "bons relatórios têm certas características independente de seu tipo.
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Entre essas características estão: (1) utilidade, (2) conveniência de formato, (3)
facilidade de identificações e (4) consistência".
importante salientar que a utilidade da informação contábil no processo
de gestão das empresas, além de apresentar as características, essenciais,
expostas pelos autores acima, depende dos dados de entrada disponibilizados pela
própria organização. Dados manipulados ou incorretos irão gerar relatórios sem
utilidade para tomada de decisão.
As empresas estão percebendo que o seu sucesso ou fracasso está,
diretamente ligado ao correto gerenciamento de suas informações, desta maneira,
tam procurado relatórios que melhor satisfaçam as suas necessidades para a
eficiência e eficácia de seu processo decisório.

2.3.2 Sistema de Informação Gerencial (SIG)

0 Sistema de Informação Contábil Gerencial, na visão de Oliveira (1999,
p. 40) "[...] é o processo de transformação de dados em informações que são
utilizadas na estrutura decisória da empresa, proporcionando, ainda, a sustentação
administrativa para otimizar os resultados esperados". Ou seja, os sistemas de
informação são direcionados aos gestores e, portanto, devem atender suas

necessidades de forma clara e objetiva, evitando informações desnecessárias, sem
utilidade para a administração.
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Para Moscovi, Simkin, Bagranoff (2002, P. 110) "sempre que possível, os
relatórios gerencias devem conter informações úteis, serem concisos,
eficientes e, o que é mais importante, ser orientados para a ação".
Oliveira (1999, p. 142), ainda acrescenta que:
A qualidade da informação é outro condicionante importante a ser
considerado. Isso porque de muito pouco adianta um SIG bem estruturado e
com boa sustentação na qualidade do fator humano se não existir efetiva
qualidade nos insumos do SIG, que são representados pelas várias
informações necessárias.

Verifica-se que, além de ser bem estruturada e administrada pelo fator
humano, a informação contábil gerencial precisa ser revestida de qualidade, isto 6,
deve conter as informações relevantes, de fácil compreensão e manuseio, para que
possam transmitir maior segurança aos gestores da organização.
Quanto as características básicas de um Sistema de Informação
Gerencial (SIG), Polloni (2001, p. 30) considera que devem apresentar 1.1 dados
sintéticos, comparativos, com pouco volume, com ágil tempo de resposta (on line,
real time, banco de dados) e visualização dos dados".
Neste sentido, vale considerar que para auxiliar o desempenho dos
Sistemas de Informações Contábeis e Gerenciais, a era da informação e os grandes
avanços tecnológicos, trazem relevantes benefícios aos fornecedores e usuários da
informação. 0 impacto que a informática trouxe As empresas e pessoas, como um
todo, 6 indiscutível. Neste cenário, a contabilidade dispõe de maior tempo e
precisão para efetuar análises, fazer projeções futuras, enfim, apresentar
direcionadores.
A contabilidade consegue, hoje, disponibilizar informações em menor
tempo ou até em tempo real, auxiliando e facilitando o processo de tomada de
decisões dos gestores.
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Entre as inovações tecnológicas mais utilizadas nos últimos anos pode-se
citar a Internet, através da qual, os gestores podem obter informações com mais
rapidez e comodidade.
Neste sentido, Pereira e Fonseca (1997, p. 229) enfatizam que T..] no
ambiente turbulento em que vivemos, encontrar a informação necessária em tempo
hábil é um fator de extrema relevância ao processo decisório".
Segundo Moscovi, Simkin, Bagranoff (2002, p. 28):
A capacidade da tecnologia da informação de produzir grandes quantidades
de informações, rapidamente pode criar um problema conhecido como
excesso de informação trivial, pode sobrecarregar os usuários. Cabe ao
profissional de contabilidade decidir a natureza das informações criadas
pelo SIC e a hora certa de fornecê-las.

Assim, 6 necessário ter o cuidado de selecionar as informações que serão
disponibilizadas aos gestores, a fim de evitar confusões desnecessárias e facilitar o
entendimento.
No que se refere ao excesso de informações, Pereira e Fonseca (1997, p.
234) esclarecem que T..] é difícil estabilizar a percepção quando há informações
excessivas. Nesse estado, as coisas perdem a "forma", cria-se uma espécie de
"confusão mental" no decisor, gerando tensão e insegurança."
Cabe dizer, então, que a Tecnologia da Informação, devidamente
administrada, juntamente com Sistema de Informações Contábeis e Gerenciais,
vêm, por meio de seus componentes, agilizar os processos operacionais das
empresas. Disponibilizando informações mais eficazes, em tempo hábil, para a
tomada de decisão dos usuários, permitindo que as empresas se tornem mais
competitivas e perenes no mercado.
Para fornecer informações relevantes a seus clientes, os escritórios de
contabilidade precisam, além de uma tecnologia atualizada, conhecer a necessidade
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de cada organização e adaptar seus relatórios, para que sejam utilizados de forma
eficaz, caso contrário, estarão gerando apenas dados, que nada acrescentam na
gestão empresarial e, conseqüentemente estarão, apenas oferecendo serviços de
obrigações fiscais.
Após a conceituação de micro e pequena empresa, relacionada com a
importância da informação contibil e gerencial no processo administrativo, a
caracterização dos sistemas de informações (contábeis e gerencias), acredita-se ter
obtido a base necessária para a realização do estudo de caso proposto neste
trabalho.

3 ESTUDO DE CASO

Neste capitulo sett enfocado o Escritório de Contabilidade "X",
apresentando um breve histórico, seu objetivo, a classificação de seus clientes e os
relatórios contábeisigerenciais disponibilizados aos mesmos.

3.1 Histórico

O estudo de caso concentrou-se na análise das informações contábeis
fornecidas pelo Escritório de Contabilidade "X" na satisfação das necessidades de
seus clientes.
O Escritório de Contabilidade "X" foi fundado em setembro de 1993, pelo
atual sócio majoritário, que, hoje, possui 98% (noventa e oito por cento) da
participação no capital social da empresa, sendo também responsive l técnico pela
sociedade.
O referido Escritório tem como objetivo, a prestação de serviços na Area

de contabilidade fiscal e gerencial, consultoria fiscal, financeira e planejamento
tributário.

O quadro societário é formado por três sócios, todos graduados em
ciências contábeis. Conta, ainda, com nove colaboradores, que juntos, são
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responsáveis pela execução de atividades, como: escrita fiscal, folha de pagamento,
abertura e contabilização das empresas. Neste contexto, todos os funcionários são
responsáveis por todas as empresas/clientes.
Atualmente, o Escritório de Contabilidade "X" possui, aproximadamente
100 clientes (micro e pequenas empresas, médio porte, entidades sem fins lucrativos
e pessoas físicas) atuando em vários segmentos econômicos: comercial, industrial,
prestadores de serviços, autônomos e empresas individuais. 79% (setenta e nove
por cento) de seus clientes são classificados como micro ou pequena empresa,
considerando-se a receita bruta anual (conforme visto na sub-seção 2.2
Classificação das Micros e Pequenas Empresas). Salienta-se que dos clientes,
classificados como micro ou pequena empresa, 60% (sessenta por cento) são
prestadoras de serviços, onde 40% (quarenta por cento) são direcionadas a área da
saúde.

O Escritório de Contabilidade "X" tem como missão; "Atender de forma
ética e ágil os seus clientes, assegurando a qualidade de seus serviços". Esta
organização otimiza seus processos investindo na qualificação de seus profissionais,
por meio de treinamentos e reciclagem permanente. Conta com parceiros externos,
como apoio na área consultiva de informática, advocatícia, entre outras.
Com vistas a continuar competitivo no mercado,

o Escritório de

Contabilidade "X" mantém uma constante atualização em seus processos
operacionais e administrativos, através do uso de tecnologias de ponta, desta forma,
busca oferecer serviços diferenciados, adequados às necessidades de seus clientes.
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3.2 Os Relatórios Contibeis/Gerenclais

Sempre preocupado em atender bem seus clientes, de modo que os
serviços oferecidos pela Contabilidade terceirizada sejam úteis no gerenciamento e
crescimento empresarial, o Escritório de Contabilidade "X" tem procurado fornecer
relatórios específicos a cada tipo de empresa. Assim, eles são elaborados de forma

concisa e clara procurando satisfazer a necessidade de cada cliente. Neste sentido,
foram criados os relatórios de demonstrativo da apuração do resultado mensal e
individualizado (Figura 5 e Figura 6), informando a evolução das despesas,

acompanhamento dos resultados apresentados pela empresa e os saldos de caixa
mensais, o que possibilita ao empresário a verificação mês a mês das contas, assim
como, o controle da distribuição de lucro mensal por sócio, se houver e, ainda, a
disponibilidade de caixa da empresa no final de casa mês.

O Escritório de Contabilidade "X" também disponibiliza, quando o cliente
fornece documentos que permitem a realização do relatório, o controle mensal de
contas a receber e o de contas a pagar (figura 8), oportunizando ao empresário um
maior controle dos fornecedores e seus vencimentos.
Para melhor entender o sistema de informação do Escritório de
Contabilidade "X", serão apresentados abaixo, exemplos de relatórios mensais

enviados, a uma Clinica Médica.
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Figure 3- Balancete de verificação - parte 1 (ativo, passivo e PL)

Fonte: Escritório de Contabilidade "X"
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Figura 4- Balancete de verificação — parte 2 (apuração do resultado do exercício)
Fonte: Escritório de Contabilidade "X"
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RECEITAS

Serv. Prestados
Rec. Ache. Financ.
DESPESAS

Abr

Mal Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Total

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
)ocx

xia

noc )oot

XXX
MOE

300

JOCK

)00C )00(

)00 )00( )00( X10(

XXX MOE

=C

=C

=C )C0(

XXX
XX(

X

)00(

)00 X

=(

occ X

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX

X

X

Cofins

xxx

)otx moc )130( 300( )0(X )0N

31:0( =( X10 )0(X

)130( X

Contrib. Social

)ca

moc xxx )0EX )00( )00C 100 )00( /00( )0CK X0( XOC

)00( X

ISS

PIS

MO( MCC ma ma xa ma ma xxx ma ma ma ma xa x
)00(
)00( )00( )00( 300( Xa )00 )00C =C 300C
XXX )00C
300E X
)ooc noc )oot
root mot )oo( mot )01X 300 300C )00 )00
X0( X

Agua e Esgoto

xxx

mot

)00( )00 )00(

Alvarás

»pc

)cxx

Contrib. Sindicais

)ocx

)ooc

mix
mot

Energia Elétrica

t03(

Juros e Muitas
Honor. Profissionais
Mat. De Expediente
Outras Despesas

)ooc

/CO(
not

IRPJ

XCK )00( )00( 300C )00(

=( X

XXX

mot

300 X
300( X

XXX

=X )00( 300C

300 x

xac )00( )00 )00 X30( )00 X0C =C X10( )00C

=C x

)coc

)00( 100 )0(3( IOCK )00C X)0(

JOCK

mot

xxx )oot

XXX )00( )00(

)00C =C lOCK

300( X

MO(
XXX

)00( )00( )00(

)00C x

)00( 10DI XOC )00( 3OCK

Telefone

XXX 30X
)00 300 300(
ooc x
moc
mot
moc )00( )00C )0CX XXX )00( )00C )00( )01X )00(
XXX X
ma xa ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma x
xloc
)00( X30( )00( )00 )03( =C )00( XIOC X0C )00(
XXX
300( X
xxx
mot rot )001 )0(X 300C 30X xxx XCK )00 XX XX
)00E x
sox loot )otx )otx )cxx mot )00 30IX )00( MCC )00
=K X
»Dc

CPMF

300 )00( =C XCC )013( )00C

)00 X

Juros e Encargos

JOCK XXX

300 X

Pró-Labore
Pessoal

Serviços
Serviços

PJ
PF

10F/IOC

Tar. Bancárias
REC.-DESPESAS

mot

=C

xxx )oo( xxx xxx xxx xxx )00C

moc xxx x)oc
)ooc )00(

XXX

)00( )00 X30( )00C 300( 300( )0X )03(

)00( )00C XCC )00( /00

DOC XXI )0X MCC )00 )00(
XXX =C )00( )00 31X1 /OCK
xot
xxx /00( /00E IOCK )00C )00( XXX 300C 303( 3001 300(
»at mot oat mot =C )0C( )00 X0 XX XXX MCC )00(
300C )00( 300( )00(

)00 X
)00 X

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Figura 5 - Demonstrativo da apuração do resultado mensal
Fonte: Escritório de Contabilidade "X"

X
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DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO Empresa

ANO: 200x

Lucro

Lucro/prejuizo
Período
DCX/XX
Janhot
Fevhot
mar/xx
Abeict

Mensal

Lucro
Lucro Actin'.

Distribuído

Distribuído
Acumulado

Lucro — Saldo
a Distribuir

10LX
XXX
Mix

Caixa - antes
Distribuiçilo

Caixa Saldo Atual
XXX

Lucro

xxx

XXX

=I

XxX

XXX

XXX

XXX

Mot
Mot

XXX
Mot

X30C

X70C
Xxx

XXX
Ma.

Xxx

Mot

XXX
Mot
Mot

Xxx

Xxx

Xxx

Mot

Xxx

Xxx
Xxx

Mot

maihoc
Junhot

Xxx

Mot

Mot

Mot

Mot

XXX

MO(

XXX

jul/xx
ago/xx
set/xx
011001.
nov/xx
dez/xx

Mat

Mot
Mot

Mix

X.XX

XJ0L

XxX

Xxx

kot

km

Mac

Mot

Mot

Mot

Mot
XXX

Mot

Mot

Mot
Mot

XJ0C

XXX

XVI

XXX

Mot

Mac

Mix

Xxx

Mot

Mot

Xxx
Moc

Xxx
XJCX

MI

XXX

TM

xxx

sxxx

700C

Xxx
Xxx

Total

Moc
Xxx

XXX

XXX

Xxx
Xxx

XXXI

MIMI

X=

XXXI

Valor das Distribuições de lucro por Sócios

Partic.

Sócio Y
Sócio Z
Total

X%
X%

100,00%

jan-

rev-

mar-

abr

mal

jun

jul

XXX

ANO: 200X
out

Mot

Xxx

ago
XXX

set

XxX

XOC

nov
X301

dez
X70(

Total
XXX

Mot

Moc
Xxx

Xxx

Mot

Xxx

Xxx

Mot

Xxx

Mot

Xxx

XIX

xxx

XIX

XXX

XXX

XXX

XXI

xxx

xxx

xxx

Xxx
Moc

Xxx
Xxx

Xxx

Xxx

Mot

xxx

xxx

XXX

Figura 6 - Distribuição de lucro mensal e individualizado
Fonte: Escritório de Contabilidade "X"

Conforme demonstrado na

Figura 5 e na

Figura

6,

além do

Balancete de Verificação (figura 3 e figura 4) o Escritório de Contabilidade "X"
encaminha, mensalmente, a seus clientes, mais dois relatórios a fim de facilitar o
entendimento da evolução das contas que geram

o resultado da empresa.

Permitindo que o administrador acompanhe mês a mês o aumento, a estagnação ou
a redução das despesas e receitas, conforme demonstra a Figura 5.
Através da

Figura

6,

o gerenciador de negócios pode acompanhar, a

incidência do valor do lucro distribuído e a posterior distribuição de lucro a cada
sócio, assim como, o saldo em caixa no fim de cada mês. Desta maneira, é possível
estabelecer metas e realizar projeções futuras para a empresa, com maior
segurança, ampliando as chances de crescimento empresarial.
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O Escritório de Contabilidade "X" oferece ainda, caso a empresa solicite,

relatórios de controle de caixa e fornecedores a pagar, como pode ser verificado na
figura 7 e na figura 8, respectivamente.

Ema: aceeacoat000
Endereço

CK121100004.100000004

X010)9000C

Comma CAIXA

Dale

HIstbrleo

Woe*

SaIdoiridel

19110001

Palo ref

7000C

IXE

MOW=

Rao rot

70071

PIA

MON*

Rd° ref

XdX0‘701

Ftcto ref

Saran

NIX

100C

7001

Toad

7X1070)01

Rato ref

offiechoc

Pgto nd

orixxfxc

Pate. ref.

Saida
-

mac

*X

mac

TC010

*X

Slade inlaid

loot

Entradee

MX

8111411111
Saldo Flnal

Figura 7- Controle de caixa
Fonte: Escritório de Contabilidade "X"

100

MU

)09(

XXII

1001

7001
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Empmea : )omoormotca

CNPJ: xcoorJorchooema

Endereço: xot000cwooa

Controlo de Fornecedores

Fornecedor

Nota Fiscal

Valor

Venn.

Valor

Data Pogo

Valor

Fomec. 1

max

R$ new

*Manx

R$ ma

nrixonor

RS not

whadm

RS xa

/6:00'/VX

Fti xec

=Who(

RS xa

sidnahol

xrbzwha

R$ »at

xd:orbx

RS NOE

7960000C

R$ 3006

ahorta

R$ not

foixoc

RS noon

Total

mcxxx

RI xiocxx

Fomec. 2

X906

RS 30000

oclJocto

RI x

mcócctac

RS 300C

MINX

R$ mar

ricinchor

FtS xa

xchcyha

Rixa

what=

FIS nix

ndula

*Yana

R$ not

xrhahec

RS net

whorl*

Ri Ica

sachoba

RS xa

=haft(

:Goa

Total

MCC(

Rixa

Em Marto

R$ mor

R$ Wax

RS sx<

RS xxx

RS XXx

Figure 8- Controls de fornecedores a pagar
Fonte: Escritório de Contabilidade "X"

Os relatórios anuais, Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado
(DLPA) são enviados as empresas, após o encerramento o exercício financeiro ou
quando solicitado pelo cliente. Estes relatórios estão representados nas Figuras 9,
10 e 11.
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Empresa: )00000000c000ccc

CNPJ: vc.)ooc.xioch000c-)oc

Enderegom000ccoc000000c

Balanço Patrimonial Realizado em )oc de moccooc de 20xx

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
Caixa

XXX
XXX

CRÉDITOS

XXX
XXX

xx

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Fornecedor 1
VALORES A RECUPERAR
Impostos

)oc

XXX
)oc

ESTOQUES
Mercadoria p/ Revenda
PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO
Móveis e Utensílios
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Móveis e Utensílios

TOTAL DO ATIVO

XXX
)oc

XXX
XXX
XXX
)cx

XXX
xx

XXX
PASSIVO

CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO
FORNECEDORES A PAGAR

Fornecedor A
Fornecedor B

XXX
XXX
XXX
xx
)oc

OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR
Impostos
OUTRAS OBRIGAÇÕES

Aqua, Luz e Telefone a Pagar
Outras Contas a Pagar
PROVISOES
13° Salário
Férias

XXX
)oc

XXX
xx
)oc

XXX
)oc
xx

TOTAL DO PASSIVO

XXX
PATRTIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
Capital Integralizado
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

XXX
XXX

TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

XXX

TOTAL DO PASSIVO + PL

XXX

Figura 9— Balanço Patrimonial
Fonte: Escritório de Contabilidade "X"

xx

XXX
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Empresa: mooc00000000ca

CNPJ: m000moch000c-xx

Enderecom000cc000coococ

DEMONTRAÇÂO DO RESULTADO DO EXERCICIO Perludo: mcbcebbax
RECEITA BRUTA

XXX

( + ) Venda de Mercadorias

xxx

( + ) Serviços Prestados

)ooc

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA RECEITA

XXX

( - ) Pis st Faturamento

moi

( ) Cotins
( - ) ICMS

mot
xxx

( - ) Impostos s/ servigo - ISS

=IC

( = ) RECEITA LIQUIDA

XXX

( - ) Custo dos Bens e Serviços

X70C

( = ) LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS

XXX

( - ) Despesas Administrativas

XXX
)30(

( -) Despesas Vendas

xxx

( -1+ ) Despesas/Receitas Financeiras

xxx

( = ) RECEMA OPERACIONAL

XXX

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
( = ) RESULTADO ANTES DA CONTRIB. SOCIAL E IR

XXX

( ) Contribuição Social

XXX
"cot

( = ) RESULTADO ANTES DO IR

XXX

( - ) Provisão do Imposto de Renda

xcc

( =) RESULTADOLIQUIDO DO EXERCÍCIO

XXX

Figura 10- Demonstração do resultado do exercício

Fonts: Escritório de Contabilidade "X"

44

Empresa :
Endereço: xcc000000000000c
CNPJ: )oc.xccxxxbococ-xx
DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS/PREJUÍZOS
01 • Saldo de Lucros Acumulados
2- Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores
3- Reversão de Reservas
4- Outros Recursos
5- Lucro Líquido do Ano
6- ( - ) Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados
07 - ( - ) Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores
08- ( - ) Prejuízo Liquido do Ano
09 - Total
DESTINAÇOES
10- Transferências
11 - Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados
12- Parcelas dos Lucros Incorporados ao Capital
13- Outras Destinações
14 - Total
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

R$ xio(
R$ )cloc
RS ]ooc
R$ xcx
R$ )ca
R$ )oot
R$ ]coc
Rã MO(
R$ xx(
R$ no(
R$ )CO(
R$ mot
R$ xoc
R$ 3oc4
R$
R$ )oc<

Figure 11 — Demonstração do lucro e prejuízo acumulado — DLPA
Fonte: Escritório de Contabilidade "X"

A Figura 12 mostra de forma resumida os relatórios financeiros e
gerenciais elaborados pelo Escritório de Contabilidade "X", bem como, a
periodicidade em que são enviados aos seus clientes. Vale ressaltar que, além dos
relatórios (gerenciais e financeiros), o Escritório de Contabilidade "X" mantém a
empresa informada, através de um levantamento de pendências/informações,
anexado aos relatórios, sobre eventuais impostos em atraso, clientes em aberto,
despesas habituais não encaminhadas.
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Relatório
Balancete de verifica ao
Balan o •atrimonial
D.R.E.
D.L.P.A.
D.O.A R.
D.M.P.L.

Periodicidade

Mensal
Anual
Anual
Anual
Quando solicitado
Quando solicitado

Controle de caixa

Quando solicitado

Relatório de custos
Relatório de vendas
Contas a . a! ar
Contas a receber
Demonstrativo, evolu .-T. o mensal do resultado
Analise e • ree 'es futuras da em 'rasa
Flaura 12— informacões financeiras e aerenciais

•gx •

Quando solicitado
Quando solicitado
Quando solicitado
Quando solicitado
Mensal
Quando solicitado
atendidas aelo Escritório de Contabilidade

Fonte: Autora

Conforme mostra a Figura 12, observa-se que

o

Escritório de

Contabilidade "X" atende as informações de natureza financeira, com exceção da
DOAR (Demonstração das Origens

e

Aplicações

de Recursos)

e

DMPL

(Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido) que são fornecidas quando

solicitadas, regularmente, variando a periodicidade por tipo de relatório. A maioria
das informações de natureza gerencia, são fornecidas quando solicitadas pelo
cliente.
Quanto às informações de natureza gerencial,

o

Escritório

de

Contabilidade "X" pretende melhorar cada vez mais, nesta área. Para tanto, procura
manter reuniões constantes com os clientes, para que possam ser sanadas as
dúvidas sobre as necessidades da empresa.
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3.3 Levantamento dos Dados

Os dados foram obtidos através da análise das respostas ao questionário,
sendo que este, foi elaborado com questões abertas e fechadas e entregue aos
clientes do Escritório de Contabilidade "X". As perguntas foram fundamentadas,
basicamente, nas dúvidas que surgiram ao longo da trajetória profissional da autora.
A experiência adquirida através da comunicação direta com o cliente e a
prática na área contábil, fizeram com que despertasse, na autora, a curiosidade em
conhecer a utilidade dos relatórios contábeis fornecidos aos clientes (principalmente,
administradores/empresários de micro e pequenas empresas) de um escritório de
contabilidade.
As observações realizadas durante as atividades práticas na área
contábil, direcionadas as micro e pequenas empresas, demonstraram que muitos
empresários procuram orientações em outras fontes, diversas aos relatórios
enviados pela Contabilidade, com o fim de obter informações adicionais, ou ainda,
questionando sobre dados já repassados pelos relatórios contábeis mensais. Diante
disso, observa-se a necessidade de uma revisão, quanto ao processo de elaboração
e emissão dos relatórios disponibilizados aos clientes.
As micro e pequenas empresas, como já mencionado no Capitulo dois,
provocam uma preocupação maior quanto à utilidade da informação contábil no
processo de gestão, já que o pequeno empresário costuma apresentar uma certa
resistência a mudanças, evitando, muitas vezes, confiar a terceiros, dados referentes
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As movimentações relacionadas a sua atividade empresarial, preferindo manter o
controle nas próprias mãos.
Constata-se ainda, em muitos casos, o desconhecimento, por parte do
administrador, da utilidade das informações contábeis para o processo decisório da
sua empresa, considerando que a prestação de serviços da contabilidade se prende
somente ao atendimento das exigências fiscais.
Com vistas a verificar a existência de possíveis lacunas e propor
melhorias, a fim de que as informações disponibilizadas pelo Escritório de
Contabilidade "X" sejam Citeis na gestão organizacional das empresas/clientes, foi
elaborado o questionário onde se buscou responder a questão principal: os
relatórios enviados pelo Escritório de Contabilidade "X" atendem as necessidades de
seus clientes?
0 Escritório de Contabilidade "X" possui, aproximadamente 100 (cem)
clientes, dos quais 89 (oitenta e nove) são classificados como pessoas jurídicas.
Desconsiderando os clientes que possuem/administram mais de uma empresa, as
empresas classificadas como de médio porte e as empresas sem fins lucrativos, o
Escritório de Contabilidade "X" atende 67 (sessenta e sete) empresas, administradas
por pessoas distintas e classificadas como micro e pequenas empresas, sendo que
estas comporão a população analisada neste trabalho.
0 questionário foi entregue a cada um dos 67 (sessenta e sete) clientes
(micro e pequenas empresas), todos, previamente orientados, por telefone, sobre o
anonimato das respostas e a finalidade do questionário. Foi estipulado um prazo de
30 (trinta) dias para o retorno das respostas. Algumas empresas exigiram reforço na
cobrança dos questionários, muitas, mesmo com a insistência da autora, não
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retornaram, alegando falta de tempo ou esquecimento, garantindo o envio das
respostas assim que possível, porém, ficaram apenas na promessa.
Portanto, do universo de 67 (sessenta e sete) empresas, apenas 25 (vinte
e cinco) clientes, ou seja, 37,3% (trinta e sete virgula três por cento) responderam ao
questionário, formando assim, a amostra utilizada para realização deste trabalho.
Após o recebimento dos questionários passou-se para fase de tabulação,
para tanto, utilizou-se como ferramenta o programa para computadores, Excel,
conforme pode ser observado no Apêndice 2 deste trabalho.

3.4 Metodologia para Tabulação dos Dados

A tabulação foi realizada de forma a facilitar o entendimento e possibilitar
uma obse rvação adequada dos resultados, neste sentido, após a transcrição das
questões foram repassadas as respostas como segue:
Criou-se uma planilha com vinte e sete colunas, a primeira coluna
demonstra as perguntas constantes no questionário 1 , as vinte e cinco colunas
posteriores identificam as empresas, clientes do Escritório de Contabilidade "X", que
responderam ao questionário, denominados pelos números "1", "2", "3", "25",
respectivamente. A última coluna apresenta o resultado total de incidências de
ocorrência das mesmas respostas (vezes em que o número 1 apareceu na linha de
cada resposta) para determinada questão.

Quando as perguntas constituíam-se como fechadas, as opções de respostas foram apresentadas
abaixo da questão, quando as questões eram abertas, as respostas obtidas também foram transcritas
nas linhas abaixo, a fim de ser tabulada sua incidência de ocorrência.
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As vinte e cinco colunas referentes aos clientes foram preenchidas da
seguinte forma: para cada cliente, foi-se lendo as perguntas e as respectivas
respostas foram registradas com o código número 1 (um) na intersecção da coluna
do cliente com a respectiva linha da resposta.
Um exemplo da tabulação das questões fechadas:
1

2

11 Guam intsponaival pala adridalsesslio da mama?
Snob adrdnkdragar
Arisinisbador contratado

3

4

5

1

1

1

1

7

I

I

1

1

10

11

12

13

14

15

19

I

1

17

11111

II

19 20

21

23 23

24 25

11111111

11

Teti

1

20
4

Figura 13— Exemplo tabulação questões fechadas
Fonte: Autora

Na primeira questão, como demonstra o exemplo, haviam apenas duas
respostas possíveis, sócio administrador ou administrador contratado, verificando a
tabulação, constatou-se que apenas quatro empresas, representadas pelos números
"1" (um), "2" (dois), "15" (quinze) e "16" (dezesseis) são administradas pelo
administrador contratado, vinte empresas são administradas pelo sócio
administrador e que o cliente "8" (oito) não respondeu esta questão.
Para exemplificar a tabulação das questões abertas utilizar-se-6 a
questão de número dez:
1

2

3

4

5

9

T

$

9

10

11

12

13

14

10

II

17

111

le a

31

2: gm

24

ze

Teti

10 Caso quail. Winos Gala albrastIva, awn* qualm sla so mourns uffirsdos?
Magna' derails' 0ela swum
Controls InIsmo
Binoos Cake, BMW& de notaa
Estabi Bimorrios
Dados de mrriudinn
Consuls Crass imbibes
Inkmardina a adrocaola
Inellaadass de outs' areas e Salons
Gnash, fromosira
Fornaosdoros, Chars modulna
SiOrsoao soonornioa
Joanna, Raintss, Nolidna
Paquin' de Mercado
Tome& cis &sleds
Conoonnole
11 Passal a ormontearis idEla mho. mama?
Nio do cowards a rasiklads da swiss

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
I
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

2

Figura 14— Exemplo tabulação questões abertas
Fonte: Autora

Nesta questão, verifica-se que os clientes "2" (dois) e "13" (treze)
responderam que os recursos utilizados, além dos relatórios contábeis são aqueles
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gerados pela própria empresa, os clientes "3" (três) e "5" (cinco) responderam
situação econômica e concorrência; o cliente "6" (seis) utiliza o controle interno; o
cliente "7" (sete) dados de marketing; o cliente "8" (oito) dados de marketing e
concorrência; o cliente "9" (nove) relatórios gerados pela empresa e controle
financeiro; o cliente "12" (doze) utiliza a concorrência como relatório complementar; o
cliente "14" (quatorze) o controle financeiro, a situação econômica e a concorrência;
o cliente "15" (quinze) relatórios gerados pela empresa, controle interno e tomada de
decisão; o cliente "16" (dezessete) recorre a recursos de informática e advocaticia já
o cliente "17" (dezessete) faz consultas a órgãos públicos; o cliente "19" (dezenove)
respondeu que utiliza indicadores de outras áreas e setores; o "20" (vinte) respondeu
controle interno, Bancos, caixa e a emissão de notas; o cliente "22" (vinte e dois) faz
pesquisas de mercado antes de tomar decisão; o cliente "23" (vinte e três) utiliza os
extratos bancários, jornais, revistas, enfim, noticias como recursos adicionais; e
finalmente,

o

cliente "25" (vinte

e cinco) indicou utilizar como recursos

complementares ás informações contábeis: os fornecedores, clientes, produtos, a
situação econômica e também os resultados das pesquisas de mercado.
As empresas "1" (um), "4" (quatro), "10" (dez), "11" (onze), "18" (dezoito),
"21" (vinte e um) e "24" (vinte e quatro) não responderam esta questão.
Verificando-se a coluna total, observa-se que do dos clientes que
responderam esta questão, cinco citaram a concorrência como informação
complementar às disponibilizadas pela Contabilidade, quatro clientes indicaram a
utilização de relatórios gerados pela própria empresa, quatro à utilização da situação
econômica, três apontaram o controle interno como complemento as informações
contábeis, dois clientes responderam utilizar dados de marketing; dois o controle
financeiro, dois pesquisas de mercado, já consulta a bancos, caixa, emissão de
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notas, os extratos bancários, consulta a órgãos públicos, informações de informatics
e advocaticia, os indicadores de outras areas e setores, os fornecedores, clientes e

produtos, jornais, revistas e noticias, e a tomada de decisão, foram citadas apenas
por um cliente, cada uma, como sendo relatórios complementares as informações
contábeis no processo decisório.

Finalizado o processo de tabulação das respostas, passou-se ao
processo de análise e interpretação dos dados.
Algumas respostas foram demonstradas através de gráficos, para
possibilitar uma visualização mais elucidativa e assim, facilitar a análise das
mesmas.

3.5 Análise e Interpretação dos Dados

Para se obter um melhor entendimento das respostas obtidas através do
questionário, preferiu-se dividir a análise em dois subitens: (i) análise individual das
questões e (ii) análise critica geral.

3.5.1 Análise Individual das Questões

Antes da avaliação geral das respostas obtidas, 6 necessário que se faça
uma analise individual de cada questão permitindo identificar os pontos fortes e

,

fracos e as situações de maior relevância em relação à utilidade das informações
contábeis no processo administrativo das empresas, clientes do Escritório de
Contabilidade "X".

1. Quem é responsável pela administração da empresa?

O Gráfico 1 demonstra os responsáveis pela administração das
empresas, clientes do Escritório de Contabilidade "X".

Responsável pela Administração da Empresa
4%

16%

• Adm. Contratado
• Socio

O Não responderam
Gráfico 1: A responsabilidade da administração das empresas, clientes do
Escritório de Contabilidade "X"

Fonte Autora

Dos vinte e cinco clientes, 80% (oitenta por cento) responderam que as
empresas são administradas pelos sócios, 16% (dezesseis por cento) por
administradores contratados e apenas uma empresa, o que correspondente a 4%
(quatro por cento) da amostra não respondeu esta questão. 0 que significa que a
grande maioria mantém o controle e decisões nas mãos de seus proprietários.

2. Qual a formação da pessoa responsável pela administração?

O Gráfico 2 apresenta o percentual dos administradores, responsáveis
pelas empresas, clientes do Escritório de Contabilidade 'X", que completaram ou

iniciaram o curso superior de Administração de Empresas, de Ciências Contábeis,
ou outros cursos e os que não possuem e nem iniciaram um curso superior:

Formação das Pessoas Responsáveis pela
Administração
9 Não iniciaram o 3 0 grau

12%
44%

28%
16%

93° Grau em
administração
03° Grau em Contábeis
03° Grau em Outros
Cursos

Grá fi co 2: Formação dos administradores responsáveis pelas empresas, clientes do
Escritório de Contabilidade "X".

Fonte: Autora

Como pode ser observado, no gráfico 2, apenas 12% (doze por cento)
dos administradores que responderam ao questionário não possuem

e nem

iniciaram nível superior. A empresa "18" (dezoito) é administrada pelo sócio
administrador com apenas o 1° grau completo e as empresas ''21" (vinte e um) e "24"
(vinte e quatro) são administradas por administradores que cursaram até o 2° grau.
8% (oito por cento) dos administradores, empresas "13" (treze) e "23''(vinte e três),
possuem o 3° grau incompleto e 80% (oitenta por cento) dos administradores
completaram o 3 0 grau. E verificado, então, que 88% (oitenta e oito por cento) dos
administradores possuem ou iniciaram o nível superior. Dos 22 (vinte e dois) clientes
que responderam ter cursado ou iniciado o nível superior, 28% (vinte e oito por
cento) possuem curso ou especialização em Administração de Empresas e 16%
(dezesseis por cento) são formados ou iniciaram o curso de Ciências Contábeis.
Assim, 44% (quarenta e quatro por cento) dos administradores de
empresas possuem o conhecimento teórico em Administração ou em Contabilidade.
44% (quarenta e quatro por cento) são formados em outros cursos como: Medicina,

Veterinária, Engenharia, Matemática etc. Demonstrando que uma grande parte das
empresas são administradas por pessoas sem formação especifica na area que
atuam.

3. Quem é responsável pelo recebimento dos relatórios mensais
(Balancetes, Demonstrativos de Apuração do lucro) enviados pela
Contabilidade?

A partir do Gráfico 3 é possível identificar o responsável pelo recebimento
dos relatórios contábeis enviados pelo Escritório de Contabilidade "X".
Responsável pelo Recebimento dos

16%

Relatório Contábeis

4%

8%

Sócio Administrador

114111116i72%

• Administrador Contratado
Sócios e Administrador
CI Outros

Gráfico 3: Responsabilidade do recebimento dos relatórios contábeis
Fonte: Autora

72% (setenta e dois por cento) das empresas responderam que o
responsável

pelo recebimento dos relatórios contábeis mensais

é o sócio

administrador, 8% (oito por cento) o administrador contratado; 16% (dezesseis por
cento) são recebidos por ambos (sócio e administrador) e apenas uma empresa a
"6" (seis por cento) pelo gerente administrativo, representando 4% (quatro por cento)
da amostra. Verificou-se assim que as empresas "1"(um) e "16" (dezesseis) mantém
a responsabilidade da administração no administrador contratado, porém,

o

recebimento dos relatórios contábeis para avaliação é efetuado juntamente com o

sócio da empresa. Nas empresas "9" (nove) e "10" (dez), o recebimento dos
relatórios

é

realizado tanto pelo sócio como pelo administrador, mas a

responsabilidade da administração é exercida apenas pelo sócio. Nas empresas "2"
(dois) e "15" (quinze) a administração e o recebimento dos relatórios contábeis são
efetuados pelo administrador, já a empresa "13" (treze) mantém a responsabilidade
da administração nas mãos do sócio, porém, quem recebe os relatórios para análise
é o gerente administrativo. As demais empresas que representam 72% (setenta e
dois por cento) das respostas, mantém a administração e o recebimento dos
relatórios contábeis nas mãos do sócio administrador.

4. A

empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios

contábeis, para tomada de decisão?

0 grau de utilização dos relatórios contábeis pelos clientes do Escritório
de Contabilidade "X" para tomada de decisão, é facilmente verificado através do
Gráfico 4.

Utilização das Informações Contábeis pelos Clientes do
Escritório de Contabilidade "X"

20%
▪ Sim, Sempre

• Eventualmente
52%

28*

CI NA()

Gráfico 4— A utilização das informações contábeis pelos clientes do Escritório de
Contabilidade "X"
Fonte Autora

Só

52% (cinqüenta e dois por cento) das empresas afirmaram que sempre
utilizam as informações geradas pelos relatórios contábeis na tomada de decisão.
28% (vinte e oito por cento), representados pelas empresas "3" (três), "5"
(cinco), "10" (dez), "16" (dezesseis), "18" (dezoito), "20" (vinte) e "23" (vinte e três),
utilizam os relatórios contábeis eventualmente, para

o

acompanhamento de

transações bancárias, evolução da empresa, levantamento das despesas, somente
quando necessário e ainda, para o controle de caixa, fiscal e para a programação de
futuros investimentos. A empresa "5" (cinco) não identificou em qual situação utiliza
os relatórios contábeis.
20% (vinte por cento) afirmaram que não utilizam as informações
contábeis para tomada de decisão ("2", "13", "14", "17" e "22").
A empresa "2" (dois) considera que as informações, das quais necessita,
são geradas pelo departamento administrativo/financeiro da própria empresa, o que
a faz dispensar os relatórios contábeis na tomada de decisão. As empresas "13"
(treze), "14" (quatorze) e "22" (vinte e dois) também não utilizam os relatórios
contábeis, pois considera que a contabilidade apresenta apenas a movimentação
parcial, o que leva a entender que muitas documentações não estão sendo
repassadas para o Escritório de Contabilidade "X". A empresa ''17" (dezessete) opina
de forma vaga, considerando que o ramo de atividade não é favorável.

5. As

informações fornecidas através

mensais são úteis

(a

dos

relatórios contábeis

empresa obtém vantagens utilizando os

relatórios), ou seja, são importantes para empresa?

Percebe-se através do Gráfico 5 que a maioria dos clientes considera
importante as informações disponibilizadas pelo Escritório de Contabilidade "X".
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Utilidade dos Relatórios Contábeis

8%

• Sim
• Não

92%

Gráfico 5: A utilidade dos relatórios contábeis disponibilizados pelo Escritório de
Contabilidade "X".
Fonte: Autora

Nesta questão, 92% (noventa e dois por cento) das empresas afirmaram
que as informações fornecidas, através dos relatórios contábeis mensais, são úteis
para administração. As empresas "14" (quatorze), "17" (dezessete) e "22" (vinte e
dois) responderam não utilizar as informações geradas pelos relatórios contábeis,
embora sejam úteis.
As empresas "2" (dois) e "13" (treze) responderam que não obtém
vantagens com as informações geradas pela Contabilidade por haver diferença em
relação à movimentação real da empresa, em outras palavras , consideram que o
Escritório de Contabilidade "X" não possui conhecimento de toda a movimentação da

empresa, assinalando que muitos documentos
empresas, impossibilitando

a correta

e dados são omitidos pelas

apresentação

das

informações

pela

contabilidade.

5.1. Em caso de resposta afirmativa, qual a maior vantagem que a

empresa obtém, por utilizar os relatórios contábeis?
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A partir do Gráfico 6 observam-se as maiores vantagens percebidas pelas
empresas, clientes do Escritório de Contabilidade "X", por utilizar os relatórios
contábeis disponibilizados.

• Aplicar os Recursos escassos disponiveis com mAxima eficiência, Precisdo e confiabilidade, Despesas, Custos, Controle de caiza,
Controle da empresa em geral, Margem de lucro, Recebimentos, Faturamento, Apresentação clara, Pagamentos, Financeira, Lucro etc
• Analise, controle de Gastos, Receitas, Planejamento, Clareza a respeito dos resultados
o Evolução, Tributos, Investimento,
O Acompanhamento e controle

Gráfico 6: Vantagens percebidas pelas empresas, por utilizar os relatórios contábeis
Fonte Autora

Dos vinte e três clientes que responderam de forma a fi rmativa a questão
anterior (questão cinco), apenas dezoito citaram as vantagens percebidas ao utilizar
os relatórios contábeis. A vantagem mais citada foi o acompanhamento e controle
em diversas areas da empresa, como pode ser observado na tabulação (Apêndice

2). Outras utilidades mais citadas referiram-se: a evolução, aos tributos e aos
investimentos.
Os clientes "3' (três)","5"

(cinco), "10" (dez), "16" (dezesseis). "18"

(dezoito), "20" (vinte) e "23" (vinte e três), que responderam na questão quatro que
as informações contábeis são utilizadas de forma eventual, apontaram como
vantagens: a observação da evolução da empresa para o planejamento, para os
investimentos e para a mudança de estratégia (cliente "3"): precisão e confiabilidade

S9

(cliente "5"); veracidade e tomada de decisão (cliente "10"); acompanhamento,
controle e faturamento (cliente "16"); controle fi nanceiro (cliente "18"); controle de
caixa, lucros e tributos (cliente "20"), e o cliente "23" apontou como maior vantagem
a clareza dos resultados

e a possibilidade de dosar os investimentos

e as

aplicações.
A empresa "17" (dezessete) percebe vantagens no cálculo de tributos e
na área fiscal, ou seja, a contabilidade é considerada, na opinião desta empresa,
uma ferramenta para atender ao Fisco.

6. As informações geradas pela contabilidade estão disponiveis de
acordo com a necessidade (em tempo hábil) da empresa?

Esta questão procurou verificar se as informações elaboradas pelo
Escritório de Contabilidade "X" são disponibilizadas em tempo hábil para seus
clientes. Resposta, facilmente, identificada no gráfico 7.

Disponibilidade dos Relatórios Contábeis em Tempo Hábil

8%

• Sim
• Não

92%

Gráfico 7: Disponibilidade dos relatórios contábeis de acordo com as necessidades dos
clientes do Escritório de Contabilidade "X"
Fonte Autora

92%

(noventa

e dois por cento) dos clientes afirmaram que as

informações geradas pela contabilidade são disponibilizadas de acordo com suas

00

necessidades. Inclusive os clientes "13' (treze), "14"(quatorze), "17" (dezessete)

e

"22" (vinte e dois), os quais responderam na questão quatro, não utilizar as
informações fornecidas pelos relatórios contábeis. Já o cliente "2" (dois) permaneceu
coerente com as respostas anteriores, afirmando que a Contabilidade não
disponibiliza informações com a rapidez que ele necessita. 0 cliente "19" (dezenove)
também respondeu que as informações geradas pela Contabilidade não estão
disponíveis em tempo hábil, no entanto, afirmou na questão quatro que sempre
utiliza os relatórios contábeis na tomada de decisão, considerando que são úteis na
análise/controle dos gastos e também para o planejamento.

7. As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados
pela contabilidade são claras, ou seja, são de fácil compreensão?

96%

(noventa

e

seis por cento) dos clientes afirmaram que as

informações disponibilizadas são claras, de fácil compreensão. Apenas,

o cliente

"14" (quatorze) considera que as informações não são claras, porém, não cita a
razão de sua resposta. 0 cliente "22" (vinte

e dois) deixa como observação

(Apêndice 2) que a clareza não é importante e sim a precisão dos relatórios.

8. Os

relatórios contábeis

agradável

que permite

possuem uma
o

apresentação

visual

acompanhamento adequado das

informações?

88% (oitenta e oito por cento) dos clientes responderam que os relatórios
contábeis possuem uma apresentação visual agradável. 12% (doze por cento)
responderam que não, representados pelos clientes "9" (nove), "13" (treze) e "14"
(quatorze). Para o cliente "9" (nove) há falta de qualidade na impressão, o cliente

o1

"13" (treze) alega que não há uma visualização agradável, pois somente são
gerados balancetes. Vale ressaltar que o Escritório de Contabilidade "X" envia,
mensalmente, além do balancete, demonstrativos mensais apresentando a evolução
das despesas e receitas, assim como, o resultado apurado mês a mês, entre outros
relatórios. O cliente "14" (quatorze) indicou falta de entendimento, ou seja, não
compreende o que está sendo apresentado, porém na questão cinco, respondeu
que as informações contábeis são Citeis e importantes para empresa. Fica
complicado entender qual a utilidade dos relatórios se não existe compreensão dos
mesmos.

9.

A empresa utiliza outros recursos, além das informações

contábeis para tomada de decisão?

O Gráfico 8 demonstra a porcentagem correspondente aos clientes que
utilizam relatórios complementares ás informações contábeis, disponibilizadas pelo
Escritório de Contabilidade "X".

Utilização de Outros Recursos, Além das Informações
contábeis, para Tomada de Decisão.

17%

• Sim
• Não
83%

Gráfico 8: Utilização de outros recursos, além das informações contábeis para
tomada de decisão

Fonte Autora
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Apenas, o cliente "1" (um) não respondeu esta questão. Dos vinte e
quatro clientes que responderam, 83% (oitenta e três por cento) afirmaram que
utilizam outros recursos, além das informações contábeis, para tomada de decisão.
Apenas os clientes "4" (quatro), "10" (dez), "18" (dezoito) e "24" (vinte e quatro)
negaram utilizar outros recursos na gestão da empresa, embora as empresas "10"
(dez) e "18" (dezoito) afirmarem na questão quatro, utilizarem os relatórios
disponibilizados pela contabilidade somente de forma eventual, o cliente "18"
(dezoito), por exemplo, afirmou utilizar as informações contábeis para manter o
controle de caixa, apontando como maior vantagem o acompanhamento financeiro
da empresa.

10. Caso a questão anterior seja afirmativa, aponte quais
são os
recursos utilizados.

Esta questão foi respondida por dezoito clientes. Os clientes "1" (um),
"12" (doze) e "20" (vinte) responderam na questão nove que utilizam outros recursos,
além dos relatórios contábeis, para tomada de decisão, porem, preferiram não
indicar quais são estes recursos. Dos clientes que responderam esta questão, vários
indicaram consultar mais de um tipo de relatório como apoio a tomada de decisão.
Gráfico 9 demonstra os relatórios mais citados pelos clientes do Escritório de
Contabilidade "X".
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!is Bancos, Caixa, emissão de notas, Extratos Bancários, Consulta Orgaos publicos, Informática e Advocacia,
Indicadores de outras areas e Setores, Fornecedores, Clientes, produtos. Jornais. Revistas, Noticias, Tomada de l
decisões
• Dados de marketing, Controle fi nanceiro, Pesquisas de Mercado
Controle interno

O Relatórios gerados pela empresa, Situacao economica

• Concorrencia
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Gráfico 9: Os recursos utilizados pelos clientes do Escritório de Contabilidade "X", além
dos relatórios contábeis

Fonte: Autora

Além dos relatórios contábeis, o recurso mais utilizado pelos clientes, para
auxiliar na tomada de decisão é a concorrência representando 33% (trinta e três por
cento) das respostas obtidas, indicando que os clientes avaliam e acompanham as
decisões das empresas concorrentes para direcionar sua administração. 27% (vinte
e sete por cento) analisam a situação econômica e utilizam relatórios gerados pela
própria empresa, antes de tomar decisão. 0 controle interno também foi indicado,
representando 20% (vinte por cento) das respostas. Outros relatórios como:
marketing, pesquisas de mercado, jornais e revista, também foram citados. Assim,
foi verificado nesta questão que as empresas preferem manter controle interno em
complemento aos relatórios enviados pelo Escritório de Contabilidade "X".
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11. Por que a organização utiliza outros recursos?

O Grá fi co 10 demonstra os recursos mais utilizados, pelas empresas, no
processo decisório, além dos relatórios contábeis recebidos.
ro Oportunidade, Solucionar problemas, Concorrência, Impostos altos demais, Atividade especifica, Aspectos

•

Gerenciais, como produtividade e satisfação de funcionários, Acompanhamento diários, Aprimoramento

Não são compativeis a realidade da empresa, Tomada de decisões. Setor é dincamico. Fatos passados,
Maior detalhamento, Obter informações referente ao mercado

o Mercado exige

80% 60%
40%
20%
0%

1
L._

Gráfico 10: Outros recursos utilizados pelas empresas
Fonte: Autora

Dezenove clientes responderam esta questão, assinalando como motivo
da recorrência a outros recursos, a exigência do mercado. Este resultado foi
apontado pelas empresas "3" (tres), "7" (sete), "8" (oito), "15" (quinze) e "25" (vinte e
cinco). Outros fatores também foram observados: (i) a Contabilidade apresenta fatos
passados, citado pelos clientes "11" (onze) e "14" (quatorze); e (ii) as informações
contábeis não são compatíveis com a realidade da empresa, justificativa indicada

pelos clientes "2" (dois) e "13" (treze). Além disso, verificou-se que algumas
empresas tern a necessidade de acompanhamentos diários, do dinamismo e de
acompanhar a concorrência.

o

12. Quem disponibiliza estes recursos?
Somente dezoito clientes responderam esta questão e indicaram que a
maioria dispõe de recursos internos para suprir suas necessidades, conforme é
ilustrado no Gráfico 11.

Origem dos Recursos Disponibilizados

11%

39%

ii

IN Pessoal Interno (da
Empresa)
III Recursos Externos

50%
OAmbos

Grá fi co 11: Origem dos recursos disponibilizados para suprir as necessidades dos
clientes do Escritório de Contabilidade "X"

Fonte . Autora

Como pode ser observado no gráfico 11, 50% (cinqüenta por cento) dos
clientes, responderam que os relatórios complementares aos relatórios contábeis na
gestão dos negócios, são disponibilizados pelo pessoal interno da empresa, como:
sócios administradores, e/ou funcionários responsáveis pelos setores
administrativo/financeiro. 39% (trinta e nove por cento) dos dezessete clientes se
orientam em informações externas disponibilizadas por bancos, revistas. jornais,

Internet, mercado em geral, e outros. 11% (onze por cento) responderam que as
informações complementares para auxiliar as decisões na empresa são
disponibilizadas pelo pessoal interno da empresa (funcionários e/ou administradores)
e também por informações externas. Percebe-se, portanto, que as micro e pequenas

66

empresas tendem a manter o controle, as decisões, baseadas em informações
geradas internamente.

13. Os relatórios enviados pela Contabilidade são precisos, ou seja,
são enviados de forma resumida, sem excessos?

100% (cem por cento) das empresas responderam que os relatórios
enviados pela contabilidade são precisos, apresentados sem excessos. A empresa
"14" (quatorze), respondeu em pergunta anterior (questão quatro) que não utiliza os
relatórios contábeis por não serem apresentados de forma clara, assinalando falta
de entendimento, no entanto, nesta questão respondeu que os relatórios são
precisos.

14. Os relatórios contábeis são completos, todas as informações são
devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou perguntas
durante a análise dos relatórios, indicando falta de informação?

Apenas, os clientes "13" (treze) e "22" (vinte e dois) responderam que os
relatórios contábeis não são completos, despertando dúvidas por falta de
informação, porém não citaram nenhum questionamento que, eventualmente, possa
ter surgido durante a análise realizada nos relatórios, conforme questionado na
questão quinze.

16.

Quanto As informações fornecidas pela Contabilidade nos

relatórios mensais, considera-se que: (i) todas as informações são

úteis para a administração; (ii) algumas informações não são
necessárias.
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100% (cem por cento) das empresas responderam que todas as
informações são úteis para administração, todavia verificou-se que o cliente "2"
(dois), por exemplo, não utiliza os relatórios contábeis para tomada de decisão, pois
considera que a Contabilidade apresenta diferenças em relação á movimentação
real da empresa (questão cinco) e porque não disponibiliza informações com a
rapidez necessária (questão seis). Neste sentido, ele utiliza relatórios gerados pela
própria empresa para tomar decisão (questão dez), devido os relatórios contábeis
não serem compatíveis com a realidade da organização (questão onze).
0 cliente "13" (treze) difere nas respostas da empresa "2" (dois), apenas
na questão três, onde considera que as informações contábeis são disponibilizadas
de acordo com a sua necessidade. Já as empresas "14" (quatorze), "17" (dezessete)
e "22" (vinte e dois) fornecem respostas antagônicas, por várias vezes durante o
questionário como já foi comentado.

17. 0 Escritório de Contabilidade "X" faz análise dos relatórios
contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre

o

desempenho de sua empresa?

Esta questão foi respondida por vinte e quatro clientes, apenas a empresa
"24" (vinte e quatro) não opinou, portanto, a análise foi baseada somente nas
empresas respondentes. 0 Gráfico 12 apresenta a porcentagem correspondente as
respostas obtidas.

Realização de Análises dos Relatórios Enviados Pelo
Escritório de Contabilidade "X" a seus Clientes
• Sim, Sempre
• Quando Solicitado

21%
0Nã°, porque não ha
necessidade
46%

O Não, mas seria útil para

em presa

Gráfico 12: Realização de análises dos relatórios, enviados pelo Escritório de Contabilidade
Fonte: Autora

21% (vinte e um por cento) dos clientes responderam que o Escritório de
Contabilidade "X" sempre realiza análises referentes aos relatórios contábeis
enviados. 46% (quarenta e seis por cento) a fi rmaram que somente apresenta
informações adicionais quando são solicitadas; 21% (vinte e um por cento)
responderam que não é apresentado análise porque os relatórios contábeis trazem
todas as informações que a empresa necessita saber.
Os clientes "2" (doze) e "14" (quatorze) como foi verificado na questão
quatro não utilizam os relatórios contábeis na tomada de decisão devido a inúmeras
condições não atendidas pela contabilidade, citadas durante

o questionário,

entretanto, nesta questão consideraram que não há necessidade de análise porque
as informações contábeis são completas. Assim, resta saber em que sentido estas
informações são necessárias, já que não são utilizadas na tomada de decisão.
0 cliente "10" (dez) que também optou pela ausência da análise, por
considerar que os relatórios contábeis são completos, em questões anteriores,
respondeu que utiliza as informações, de forma eventual, para levantamento das
despesas.
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Os clientes "6" (seis), "7" (sete) e "11" (onze) responderam que não é
realizada análise dos relatórios contábeis enviados, porém, consideram importantes
as informações adicionais referentes a: indices financeiros (citado pelo cliente "7"
(sete)); comparativo mensal, ganhos líquidos e despesas (opinião do cliente "11"
(onze)). Assim, além de apresentar o comparativo de receitas e despesas mensais
seria importante disponibilizar informações complementares sobre o que está sendo
apresentado.
Já o cliente "6" (seis) não identificou nenhuma áre a, cuja análise seria
relevante.

18. 0 Escritório de Contabilidade "X" repassa informações sobre
todas as alterações ocorridas na legislação que afetam sua empresa:
Area tributária, social, trabalhista, etc.?
96% (noventa e seis por cento) das respostas informaram que o Escritório
de Contabilidade "X" sempre repassa as alterações ocorridas na legislação, tanto na
área tributária, como na social e na trabalhista. Apenas, o cliente "19" (dezenove)
respondeu que nem sempre são repassadas.

19. As alterações ocorridas na legislação são repassadas em tempo
hábil, ou seja, repassadas a tempo de preparar a empresa para
mudança?
Nesta questão, todos (vinte e quatro clientes) responderam que sim, as
alterações ocorridas na legislação são repassadas em tempo hábil para empresa.
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20. 0 Escritório de Contabilidade "X" repassa as alterações de forma
explicativa, ou seja, esclarece os pontos da legislação que afetam,
diretamente sua empresa indicando o que deve ser feito e o porquê?
Apenas vinte empresas responderam esta questão e afirmaram que as
alterações ocorridas na legislação são repassadas de forma explicativa, de modo a
esclarecer os pontos que afetam sua empresa. As outras quatro empresas ("4", "5",
"6" e "7") não responderam esta questão.

3.5.2 Análise Critica Geral

Neste item, segue a análise critica calcada na avaliação geral das
respostas obtidas, para tanto, segmentou-se a argumentação da avaliação geral em
dois eixos considerados, pela autora, centrais nesta análise, a saber: o eixo perfil do
cliente e o eixo Escritório de Contabilidade

"r.

Quanto ao eixo perfil do cliente, verificou-se por meio das respostas,
muitas antagônicas, que os clientes do Escritório de Contabilidade "X", em sua
maioria, recorrem a outros recursos (50% citaram utilizar relatórios internos) para
obterem informações necessárias na tomada de decisão. Talvez isto aconteça por
desconhecimento da maneira correta da utilização das informações fornecidas ou
pela crença de os relatórios internos, fornecidos pelos funcionários, administradores
ou até mesmo pelos próprios sócios, sejam mais eficazes do que as informações
geradas pelo Escritório de Contabilidade "X".
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Na primeira suposição, pode ocorrer que o administrador ao receber os
relatórios contábeis não consiga identificar sua utilidade na tomada de decisão, ou
seja, é possível que ele, simplesmente, não consiga visualizar as vantagens da
utilização das informações contábeis disponibilizadas à sua empresa. Por exemplo:
dentre os relatórios mensais enviados as empresas, o Escritório de Contabilidade "X"
encaminha um Demonstrativo de Apuração de Lucro Mensal que possibilita ao
administrador uma visualização das despesas incorridas e as receitas auferidas,
mês a mês, durante o ano, o que permite ao gestor realizar uma projeção de
resultado para os próximos anos, oportunizando assim, o aumento da rentabilidade,
a promoção de ações corretivas, a redução nos gastos identificados como
excessivos, além de criar metas para aumentar o faturamento anual.
Estas vantagens, ainda que discretas, foram citadas apenas pelos
clientes "3" (três), "7" (sete), "8" (oito), "12" (doze), "19" (dezenove) e "21" (vinte e
um) quando apontaram na questão 5.1 que a maior vantagem percebida pela
empresa ao utilizar os relatórios contábeis era o acompanhamento e o controle das
receitas, das despesas e dos gastos, para o planejamento e para a evolução da
empresa.
A segunda suposição pode ser explicada em virtude do pequeno
empresário ser acostumado a ver a contabilidade como um organizador de papéis,
calculador de impostos e/ou simplesmente uma exigibilidade fiscal, acreditando que
a melhor forma de administrar sua empresa seria por meio do seu próprio controle,
visando à redução, ao máximo possível, dos pagamentos de impostos.
Neste contexto, é possível observar o perfil do cliente "17" (dezessete), ao
responder a questão de número quatro, onde negava a utilização das informações
geradas pelos relatórios contábeis na tomada de decisão, porém na questão
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seguinte respondeu que as informações são úteis somente na área de tributos
(fiscal).
Talvez este seja o principal motivo pelo qual as empresas omitem da
contabilidade documentações, relacionadas à atividade da empresa, visto que foi
observado que, alguns clientes ("13", "14" e "22"), ao responder a questão quatro
deste questionário, afirmaram que a contabilidade não presta informações completas
porque apresenta, apenas a movimentação parcial da empresa. Este motivo também
foi apontado pelo cliente "2" na questão cinco, quando justificou sua resposta sobre
a não utilidade das informações fornecidas através dos relatórios contábeis pela
empresa.
No que se refere ao eixo, Escritório de Contabilidade "X", considera-se
que a análise deverá abranger também o "outro lado da moeda". A contabilidade,
como já mencionado, possui as ferramentas necessárias para a elaboração de
relatórios revestidas de informações 'leis aos administradores, porém, a forma como
o Escritório de Contabilidade "X" elabora e disponibiliza estas informações é o,
grande, diferencial no momento da utilização pelo gestor.
Para analisar se o Escritório de Contabilidade "X", realmente transmite
informações, ao invés de dados, a seus clientes e se é provido de um sistema de
informações que possibilite oferecer subsídios para a administração eficaz das
empresas as quais presta serviços, ou seja, que atenda as necessidades de seus
clientes, é importante resgatar do Capitulo dois, deste trabalho, algumas definições
para que sejam cotejados com as respostas obtidas, estabelecendo uma opinião
sobre: (i) a diferenciação do fornecimento de dados e informações; (ii) a utilidade da
informação contábil na tomada de decisão; (iii) o fornecimento de informações
financeiras e não financeiras; e (iiii) as características dos relatórios contábeis.
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Quanto a diferenciação do fornecimento de dados

e informação,

verificou-se na página 24 deste trabalho as seguintes definições:

dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só,
não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação"
Continuando, compara que, Informação é o dado trabalhado que permite (Oliveira,1999, p. 36).
ao executivo tomar decisões.
* Dado pode se conceituado como elemento em estado bruto, primário e (Ferreira et ai, 2002.
isolado, que não tem um significado para gerar uma ação. Por exemplo: p. 80)
ativo, passivo, capital, vendas, lucro, etc. Apenas, sem nenhum tipo de
processamento, não leva As gerências de controladoria a nenhuma
conclusão ou observação para a empresa.
* Informação é um dado trabalhado e processado dentro das especificações
exigidas pelos usuários com significado próprio, relevante e utilizada para
gerar uma ação derivada do processo de tomada de decisão. Seguindo a
mesma linha do raciocínio do exemplo anterior, o ativo de uma empresa
devidamente estruturada e organizada, agregado a outros dados como
vendas, passivo e lucro, pode informar o giro do ativo, a participação de
capital de terceiros e o retorno sobre o investimento. Em função dessas
informações, o controller pode realizar uma avaliação que leve a tomada de
ações preventivas ou corretivas para a organização.
Figura 15: Comparativo de definições de dados e informações

Fonte: Autora

Com base nas respostas dos clientes e comparando com a definição de
Oliveira (1999, p. 36), entende-se que o Escritório de Contabilidade "X" fornece
informações e não somente dados, já que 80% (oitenta por cento) dos clientes
utilizam, sempre ou eventualmente, as informações geradas pelos relatórios
contábeis para tomada de decisão.
Porém, comparando-se as respostas com a definição de Ferreira et al
(2002, p. 80), chega-se a outro entendimento, visto que, como foi verificado no
estudo de caso, os relatórios enviados pelo Escritório de Contabilidade "X" não
apresentam nenhuma comparação e/ou avaliação a respeito dos valores
apresentados nos relatórios, salvo se for solicitado pelo cliente, este procedimento
foi reforçado por 46% (quarenta e seis por cento) dos clientes que responderam a
questão dezessete.
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No que se refere a utilidade da informação contábil na tomada de decisão
e ao fornecimento de informações financeiras e não fi nanceiras é importante que
seja efetuada uma análise de algumas considerações, efetuadas por autores, sobre
estes aspectos, citadas nas páginas 30 e 29, respectivamente, deste trabalho e
apresentadas na figura 16.
Se a contabilidade tem como uma de suas principals funções suprir Beuren (1998, p.
de informações úteis os gestores, cabe a ela gerar informações que 30)
dêem o devido suporte ao processo de tomada de decisões em
todos os seus estágios: no reconhecimento do problema, na
identificação das alternativas possíveis e na escolha da melhor
delas.
0 SIC tradicionalmente se concentrava na coleta, no processamento Moscovi, Simkin,
e no fornecimento de informações de cunho financeiro para partes Bagranoff (2002,
externas à companhia (como investidores, credores e órgãos da p.24)
receita) e partes internas (principalmente a administração). Hoje, no
entanto, ele está interessado tanto em dados e informações
financeiras quanto não financeiras.
Figura 16: Considerações de autores sobre a utilidade das informações contábeis e o
fornecimento de informações financeiras e não financeiras.
Fonte: Autora

No que se refere ao posicionamento de Beuren (1998, p. 30) em relação a
utilidade das informações contábeis, observou-se, através das respostas obtidas do
questionário, que o Escritório de Contabilidade "X" precisa rever a forma como as
informações contábeis estão sendo apresentadas, pois 83% (oitenta e três por
cento) dos clientes que responderam o questionário, afirmaram utilizar outros
recursos para tomada de decisão, além dos relatórios contábeis, sendo que, 50%
(cinqüenta por cento) são subsidiados por controles internos, disponibilizados pela
própria empresa, ou seja, as informações geradas pelo Escritório de Contabilidade
"X" não estão sendo suficientes para tomada de decisão, seja no reconhecimento do
problema, na identificação das alternativas e/ou na escolha da melhor opção.
Talvez, este fato possa ser explicado pela ausência de análises,
indicadores e notas explicativas nos relatórios contábeis enviados.
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Neste sentido, analisando-se o exposto por Moscovi, Simkin, Bagranoff
(2002, p. 24) apresentado na figura 16, verificou-se que o Escritório de Contabilidade
"X", conforme demonstra os relatórios contdbeis/gerencias apresentados no Capitulo
três, está mais voltado ao fornecimento de informações de cunho financeiro. As
informações não financeiras, como por exemplo: análises sobre a situação
empresarial, indices financeiros, tendências, evoluções favoráveis e desfavoráveis
da empresa, não são fornecidas, mensalmente, com os demais relatórios (somente
quando solicitados), o que acaba deixando vagos os números apresentados nos
relatórios, principalmente, aos vários administradores não habituados a "linguagem"
contábil/administrativa utilizada, pois como demonstra a tabulação das respostas
(apêndice 2), muitos gestores não possuem o conhecimento cientifico da área
administrativa e/ou contábil. Assim, se os relatórios fossem guarnecidos de
informações adicionais facilitaria a compreensão, tendo em vista algumas

características, imprescindíveis, aos relatórios contábeis conforme abordado na
página 30 desta pesquisa e relacionadas na figura 17.
relatórios
têm
certas
características
bons
independente de seu tipo. Entre essas características Moscovi, Simkin, Bagranoff
estão (1) utilidade, (2) conveniência de formato, (3) (2002, p. 109)
facilidade de identificações e (4) consistência.
Apresentar cinco características de operacionalidade
como:
a) relatórios concisos;
b) elaborados de acordo com as necessidades
do usuário;
C) coletados de informações objetivas e de
Padoveze (1997, p. 40)
imediato entendimento pelo usuário;
d) que não permitem uma única dúvida sequer,
ou possibilitem pergunta indicando falta de
objeto
do
relatório;
informação
do
apresentação visual e manipulação adequada.
e) apresentação visual e manipulação adequada.

Figura 17: Características das informações contábeis apresentadas

Fonte: Autora
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De acordo com Moscovi, Simkin e Bagranoff (ibid), os relatórios para
serem considerados bons, independentemente do seu tipo, precisam apresentar
quatro características principais:1) utilidade - de acordo com as respostas obtidas,
algumas contraditórias como das empresas "14" (quatorze), "17" (dezessete) e "22"
(vinte e dois), verificou-se que, seja qual for a vantagem obtida (na tomada de
decisão, no acompanhamento, no controle da movimentação empresarial, no
planejamento e no controle financeiro), os clientes do Escritório de Contabilidade "X"
consideram úteis os relatórios contábeis mensais recebidos. Característica
observada por 92% (noventa e dois por cento) dos clientes que responderam ao
questionário.
Em relação às outras três características: 2) conveniência de formato; 3)
facilidade de identificações e 4) consistência, é — podem ser observadas analisandose as questões sete e oito onde foram analisados se os relatórios enviados pelo
Escritório de Contabilidade "X" são de fácil compreensão e se, possuem uma visão
agradável, permitindo o acompanhamento adequado das informações.
Verificou-se, que 96% (noventa e seis por cento) dos clientes consideram
que as informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pelo Escritório
de Contabilidade 'X' são emitidas de forma clara, o que facilita a compreensão. Na
questão oito, 88% (oitenta e oito por cento) afirmaram que os relatórios possuem
uma apresentação agradável permitindo o acompanhamento adequado das
informações disponibilizadas, ou seja, possuem consistência, de um período a outro.
Analisando as questões cinco, sete e oito, separadamente, tem-se que o
Escritório de Contabilidade "X" fornece bons relatórios, porém, analisando-se as
respostas de forma global, constata-se que há necessidade de moldar,
complementar, ajustar os relatórios de forma que sejam utilizados, diretamente na
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tomada de decisão, isto 6, para atender as principais necessidades de seus clientes,
sem que estes, precisem recorrer a recursos próprios (controles internos),

o que

permitirá que as empresas percebam a contabilidade como uma ferramenta
essencial e eficaz no processo da gestão empresarial, minimizando a visão de que
ela somente visa atender as exigibilidades fiscais.
No que se refere as características de operacionalidade, apontadas por
Padoveze (1997, p. 40), vale ressaltar que estas serão, respectivamente, analisadas
através das questões treze, seis, sete, quatorze, e oito do questionário. Mais uma
vez, analisando-se estas questões isoladamente, verificou-se que as características
referidas são atendidas, quase que em 100% (cem por cento), levando a conclusão
que o Escritório de Contabilidade "X" apresenta um sistema de informação adequado
e eficiente, porém, a análise global do questionário mostra que algumas empresas
que responderam de forma positiva estas questões se contradisseram em outras,
como é o caso do cliente "17" (dezessete) que ao responder que as informações são
concisas, claras, disponibilizadas em tempo hábil, não despertam dúvidas e
possuem uma visualização agradável, permitindo um acompanhamento adequado
da situação empresarial, se contradiz (na questão quatro) quando admite não utilizálas para tomada de decisão, por julgar que o ramo de atividade da empresa não é
favorável. Além disso, enfatizou que utiliza as informações contábeis somente na
área de tributos e encargos.
Outro exemplo de contradição é observado no cliente "22" (vinte e dois),
quando considera que os relatórios contábeis não são completos (questão
quatorze), em outras questões (treze, seis, sete, e oito) considerou que o Escritório
de Contabilidade "X" atende a todas suas necessidades, porém, na questão quatro
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também respondeu não utilizar as informações geradas pelos relatórios contábeis
para tomar decisões, por serem parciais.
A empresa "Z' (dois) também não se definiu quanto à utilidade das
informações contábeis, pois após afirmar que não as utiliza, por apresentarem
diferenciações quanto a movimentação real da empresa e, portanto, se orienta
através de relatórios emitidos pelos próprios funcionários da empresa, ainda assim,
respondeu de forma positiva as questões de número treze, sete, quatorze e oito do
questionário (apêndice 1).
Várias clientes mostraram não saber ao certo em qual situação se
enquadrar, a de usuário de todas as informações disponibilizadas, se somente em
alguns casos específicos ou, ainda, não serem usuários, mostrando, principalmente,
falta de conhecimento referente às utilidades dos relatórios disponibilizados pelo
Escritório de Contabilidade "X". Neste sentido, o Escritório de Contabilidade "X"
deverá rever, de forma criteriosa, o que, e de que forma, as informações contábeis
poderão ser disponibilizadas, para que sejam percebidas e utilizadas no processo
administrativo das empresas as quais presta serviços.
Embora a análise tenha se baseado nos clientes de um único escritório, é
possível perceber que o micro e o pequeno empresário não estão acostumados a
utilizar as informações contábeis disponibilizadas através dos relatórios mensais
enviados pelos escritórios de contabilidade, utilizando apenas informações
superficiais.
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3.6 Proposta de Melhorias dos Relatórios Contábeis Disponibilizados pelo
Escritório de Contabilidade "X" no Atendimento das Necessidades de seus
Clientes.

A partir da análise realizada, algumas sugestões podem ser apresentadas
visando melhorar a utilidade das informações contábeis na tomada de decisão dos
clientes do Escritório de Contabilidade "X".
> 0 primeiro passo seria realizar uma reunião com administradores e
sócios de cada empresa, para que

o

cliente enumere suas

necessidades e a periodicidade da apresentação de informações
necessárias à tomada de decisão e, a partir destas exigências, verificar

a possibilidade do Escritório de Contabilidade atendê-las;
». Apresentar os relatórios contábeis mensais orientando o cliente sobre a

sua utilidade na gestão da empresa, além de verificar junto com o
administrador e sócios o que deverá ser melhorado para que possa ser
utilizado no processo administrativo;
> Procurar não apresentar apenas números nos demonstrativos, sem
que os mesmos venham acompanhados de análise e identificação do
que representam para empresa. Assim, eles deixariam de ser apenas
uma informação financeira

para se tornarem

informações

com

características qualitativas, compreensíveis e, conseqüentemente, úteis

aos administradores;
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> Prover, juntamente com os demonstrativos mensais: (i) análises do
desempenho atual da empresa e suas tendências; (ii) evidenciar ao
cliente seus pontos fortes e fracos, a fim de que este posse atuar de
forma a potencializar (fazer bom uso) todas as suas possibilidades; (iii)
tenter

administrar

suas

debilidades,

para

que

não

influenciem/prejudiquem seu desempenho;
•

Elaborar as análises de forma a facilitar a compreensão, evitando
termos técnicos para que os clientes, desprovidos de conhecimento
cientifico na tree, possam acompanhar e compreender os relatórios
apresentados;

> Manter contato, no mínimo trimestral, com o cliente para verificar se hi
ajustes a serem realizados, bem corno para avaliar os resultados do
novo processo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

4.1 Considerações Finals

Partindo-se da motivação, apresentada pela autora, isto 6, o desejo de
conhecer a utilidade das informações contábeis disponibilizadas para a
administração das micro e pequenas empresas e identificar os motivos pelos quais
as empresas procuram outras fontes de informação para tomar decisões (e não as
disponibilizadas pelos relatórios contábeis), direcionou-se a realização deste
trabalho.
Neste sentido, buscou-se responder a seguinte problemática: as
informações fornecidas pelos escritórios de contabilidade, através do sistema de
informação contábil, são relevantes e úteis no processo de gestão das micro e
pequenas empresas?
Para tanto, optou-se em realizar um estudo de caso analisando a relação
entre os relatórios enviados por um Escritório de Contabilidade, denominado "X",

ea

satisfação de seus clientes quanto as informações recebidas.
Para que fosse possível, a realização do estudo de caso e o conseqüente
cumprimento dos objetivos estabelecidos no Capitulo um, deste trabalho, foi
realizada, primeiramente, uma pesquisa bibliográfica que fundamentou, entre outros
pontos, a classificação das micro e

pequenas empresas (um dos objetivos
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específicos), ressaltando que este objetivo, foi importante no sentido de entender a
sua forma de classificação e identificar algumas razões pelas quais observa-se uma
certa resistência dos administradores, destas empresas, em relação à utilização dos
relatórios contábeis na tomada de decisão.
0 segundo objetivo especifico, caracterizar Sistemas de Informação
Contábil (SIC) e Sistemas de informação Gerencial (SIG), foi compreendido nos
itens: 2.3; 2.3.1 e 2.3.2 deste trabalho, visando dar consistência a análise dos
resultados obtidos no estudo de caso.
0 terceiro objetivo especifico proposto neste trabalho, apresentar o
sistema de informação contábil utilizado pelo Escritório de Contabilidade "X", foi
abordado no Capitulo três, itens 3.1 e 3.2, onde, foram apresentados o histórico,
contemplando a estrutura, a composição acionária, missão etc, e os relatórios
contábeis oferecidos do Escritório de Contabilidade "X",

o que possibilitou o

conhecimento do funcionamento geral do escritório, objeto deste estudo.
Quanto ao levantamento/pesquisa sobre as necessidades dos clientes via
questionário, (quarto objetivo especifico) foi devidamente abordado no item 3.3 e
3.4, onde foram expostos todos os passos para o levantamento dos dados e a
metodologia utilizada na tabulação, obtendo assim, meios para atingir o quinto e
último objetivo especifico, o de identificar e analisar as informações oferecidas pelo
Escritório de Contabilidade "X" e cotejar com a real necessidade dos seus clientes.
Este objetivo especifico foi atingido através dos itens 3.5, 3.5.1, 3.5.2 e 3.6, onde
foram apontadas e analisadas, de forma criteriosa, as informações disponibilizadas
pelo Escritório de Contabilidade "X" e verificada a satisfação dos clientes.
Neste tópico, também foram identificados os pontos fracos, e sugeridas
algumas melhorias, consideradas importantes, aos relatórios contábeis, para que
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estes fossem elaborados de forma a atenderem aos administradores na tomada de
decisão, deixando de serem apenas informativos mensais.
Assim, é obtida a resposta da problemática estabelecida para este
trabalho - as informações fornecidas pelo Escritório de Contabilidade" X" por meio
do sistema de informação contábil são relevantes e úteis no processo de gestão das
micro e pequenas empresas a ele estabelecidas como clientes?
Analisando-se em especial três questões (5; 5.1 e 9) do questionário
(apêndice 1), verifica-se que os relatórios contábeis, disponibilizados pelo Escritório
de Contabilidade "X", são úteis, porém, não diretamente à tomada de decisão, pois
se observou que a grande maioria dos clientes utiliza relatórios internos, como
informações complementares à tomada de decisão, indicando, assim, que faltam
informações importantes a serem acrescidas nos relatórios contábeis para que
realmente sejam úteis e relevantes neste processo.
Desta forma, admite-se que as informações contábeis são úteis para
outros procedimentos, como para o controle de caixa, lucros, já que apresentam
clareza.
Portanto, acredita-se ter cumprido o objetivo proposto neste trabalho, visto
que foi identificado o tipo de informação que o cliente precisa obter de um escritório
contábil. Informações que vão, muito, além de números e planilhas, pois se estes
não estiverem acompanhados de uma boa orientação e/ou de um prévio
esclarecimento de nada servirão, isto 6, serão apenas papéis.
Percebeu-se, ao longo desta análise, que o diferencial da informação
contábil encontra-se na forma como ela é apresentada ao cliente. Muitos
administradores, como foi observado na pesquisa, não possuem o conhecimento
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técnico da contabilidade ou da administração, logo muitas informações não são
compreensíveis, necessitando de uma orientação direcionada.
A resistência quanto à utilização dos relatórios contábeis pelo micro e
pequeno empresário, existirá ainda por muito tempo, talvez sempre have,* mas os
profissionais da área contábil têm o dever de tentar mudar esta situação, e
demonstrar que a contabilidade é muito mais que uma obrigação fiscal. Ela pode
facilitar, otimizar o desempenho, proporcionando mais segurança As empresas e
para isso, só é necessário saber e querer utilizá-la.
Neste contexto, os escritórios de contabilidade, principalmente, os que
possuem como clientes, micro e pequenos empresários com perspectivas de
crescimento, mas ainda desconhecendo as ferramentas necessárias para alcançar
seus objetivos, deverão manter um contato mais assíduo, de forma a identificar as
necessidades de cada empresa e, conseqüentemente, desenvolver relatórios
personalizados, ou seja, diferenciados a cada cliente, contendo informações úteis,
transformando, assim, seus relatórios em objeto de consulta e imprescindíveis para
tomada de decisões.

4.2 Recomendações para Pesquisas Futuras

Replicar este estudo em outros escritórios de contabilidade da grande
Florianópolis com vistas a comparar os resultados e abranger a análise realizada
nesta pesquisa.
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Prezado cliente,
Processos gcrenciais bem estrulurados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tornada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente ern se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas. por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. %mitt
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatõrios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e ern tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestic) empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste cm apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade. denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
dc sua empresa sera mantido. Sendo assim, você cliente sera denorninado como "2","3°,"4","5" A partir das
respostas obtidas sera realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsive l pela administração da empresa?
) Sócio administrador
:11() Administrador contratado

2) Qual a formação da pessoa responsável pela administração da empresa?
) 1° Grau incompleto
)

1° Grau completo

) 2° Grau incompleto

) 2° Grau completo
)

Curso técnico de:

) 3° grau incompleto no curso de:

Xi) 3° grau completo no curso de:
) Outros, qual?:
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3) Quem é responsivel pelo recebimento dos relatórios contábeis mensais (Balancebn. Demonstrafnros de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
)

Sócio administr ador

) Administrador contratado
;,) Sócios e administrador
) Outros, quern?

4) A empresa utilize as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?
!,)

Sim, sempre
. Sim, eventualmente, nas seguintes situações:

Não, porquê?

5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais sac) ateis (a empresa obtem vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, sio importantes para empresa?

Sim
Não, Por quê?

5.1 Em caso de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa, por utilizar

relatórios contábeis?
--
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6 As informações geradas pela contabilidade são disponibIlizadas de acordo com a necessidade (em tempo habit) da empresa?

44 Sim
Não, Por quê?

7 As informações dispontilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sir) claras, ou seja, são de fácil
compreensão?
K.) Sim
Não, Por quê?

Y\,)

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
Sim
Não, Por que?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tomada de decisão?
) Sim
) Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afinnativa, aponte quais sic os recursos utilizados?

11 Por qua a organização utiliza outros recursos?

12 Quem disponibiliza estes recursos?

13 Os relatórios enviados pia contabifidade são precisos, ou sq.% sale enviadas de forma resumida, sem excessos de dados?
1 Sim
) Não
14 Os relatórios Contábeis sio completos, todas as informações são devidamente expostas, ou seja, não swgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indicando falta de Informação?
Sim
Não
15 Se a resposta anterior fel negativa, cite algumas perguntas e/ou dúvidas que surgem ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa falta de Informação.

"16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios contábeis mensais, considera-se que:
Todas as informações são úteis para a administração
Algumas inforrnagões não são necessárias para nossa empresa. tzds
como

17 0 escritório de contabilidade ir faz análise dos relatórios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contabeis frazem todas as informações que a empresa necessita saber.
Não, mas seda de grande utilidade para a empresa se fosse encaminhado inforrnagões acficionais aos relatórios tars como_

180 escritório de contabilidade 1C repassa informações sobre todas as alterações sebretodes-araltergnes ocorridas na
legislação que afetam sua empresa: Area tributária, social, trabalhista, etc.?
Sim
Não
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Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos meritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários periodos e proporcionarem a elaboração de projeções futures. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados pare atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresmial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa será mantido. Sendo assim, você cliente sera denominado como "1", "2","3","4","5",.... A partir das
respostas obtidas será realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da académica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável pela administração da empresa?
Sócio administrador
Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsável pda administrar,ão da empresa?
1° Grau incompleto
1° Grau completo
2° Grau incompleto
2° Grau completo
Curso técnico de:
3° grau incompleto no curso de:
3° grau completo no curso de: Administração de Empresas can pós-graduação em Informs* Tecnológica
Outros, qual?:
3) Quem é responsive l pelo recebimento dos relatórios contibeis mensais (Balancetes. Demonstradvos de Apuração do lureo)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado

Sócios e administrador
Outros, quem?
4) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?
Sim, sempre
Sim, eventualmente, nas seguintes situações:

Não, por qué? Utiliza as informações geradas pelo departamento administrativo / financeio_
5 As informações fornecidas através dos relatários contfibeis mensais silt úteis (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, são importantes pai empresa?
Sim
Não, Por quê? Existe uma diferença significative entre os lançamentos contábeis e o que de fato acontece na Empresa, por isto os
relatórios da contabilidade passam a ter pouca importância.
5.1 Em caso de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa por WW1' os relatórios contábeis?

6 As Informações geradas pela contablidade sio disponibilb2das de acordo coma necessidade (em tempo hábil) da empresa?
Sim

Não, Por quê? A Empresa tern urna forma de operação que não permite dispontilizar as infonnações pare a contabiTidade coma rapidez
necessária.
7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sio clams, ou seja, sir) de fácil
compreensão?
Sim
Não, Por quê?

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
. Sim
Não, Por quê?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tomada de decisão?
1 Sim
Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afirmabva, aponte quais do os recursos utilizados?
Basicamente uti li za-se os relatórios geados pela própria empresa: fluxo de caixa. relatório de Eaturamento, resultado de evens.

11 Por qua a organização utiliza cubes recursos?
Porque são compatíveis com a reaidade da empresa.

12 Quem disponibiliza estes recursos?
0 departamento administrativo / frianceio.

13 Os relatórios enviados pela contabilidade sic) precisos, ou seja, são enviadas de forma resumida, sem excessos de dados?
) Sim
) Não

14 Os relatórios Contábeis sio completos, todas as informações sio devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relalários, indicando falta de informação?
) Sim
) Não

15 Sea resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas dou dúvidas que surgem ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa falta de infommção.

16 Quanto as informações fornecidas pia contabilidade, nos relatórios contibeis mensais, considera-se que:
) Todas as informações são úteis para a administração
)

Algumas informações não são necessárias para nossa empresa, tais
como:
•
17 0 escritório de contabilidade "X faz análise dos relatórios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o

desempenho da sua empresa.
) Sim, Sempre
) Sim, quando solicitado
) Não, porque os relatórios conLibeis trazem todas as informações que a empresa necessita saber
Não, mas seria de grande utilidade pea a empresa se fosse encaminhado informações adicionais aos relatórios tais como:

180 escritório de contabilidade 'X' repassa informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empresa: ken tributária, social, trabalhista, etc.?
Não
Sea resposta for afirmativa, responda as questões 19 e 20.
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Prezado cliente,
Processos gerenciais ban estruturados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarern a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, efisponibilirndas Waves dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empres arial.

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, voa cliente sera denominado como "2","3","4","5",._ A partir das
respostas obtidas será realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório

de

contabilidade "X - são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados dc, 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Ern.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsivel pela administração da empresa?
Sócio administrador
) Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsável pela administração da empresa?
) 1° Grau incompleto
) 1° Grau completo
) 2° Grau incompleto
) 2° Grau completo

) Curso técnico de:
) 3° grau incompleto no curso de:
3° grau completo no curso de:
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) Outros, qual?:
3) Quem é responsivel pelo recebimento dos relatórios contábeis mensaIs (Balancetes, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
") Sócio administrador

) Administrador contratado
) Sécios e administrador
) Outros, quern?
4) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios conlibeis, para tomada de decisão?
Sim, sempre

, Sim, eventualmenle, nas seguintes situações:
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Não, porquê?

5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais são úteis (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, sic, importantes para empresa?

Sim

Não, Por quê?

5.1 Em caso de resposta a firmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa, por utilizar os relatórios contábeis?
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6 As Informações geradas pela contabilidade são disponibilizadas de acordo com a necessidade (em tempo hábil) da empresa?

3

Sim
NW, Por qué?

7 As informações dispontildadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sic) claras, ou seja, são de fácil
compreensão?
Sim
Não, Por quê?

)

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
Sim
Não, Por quê?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contibeis para tomada de decisão?
:) Sim
) Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afirmativa, aponte quais sio os recursos utilizados?
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12 Quem disponibiliza estes recursos?
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13 Os relatórios enviados pela contabilidade ski precisos, ou seja, são enviadas de forma resumida, sem excessos de dados?
1 Sim
Não
-

14 Os relatórios Contábeis são completos, todas as informações são devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indicando falta de informação?
Sim
Não
15 Se a resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas afoul dúvidas que surgem ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa fait., de Informação.

16 Quanto as Informações fornecidas pela contabfidade, nos relatórios contábeis mensais, considera-se que:
Todas as informações são úteis para a administração
Algumas informações não são necessárias para no empresa, tais
como.

170 escritório de contabilidade "X" faz análise dos relatórios contibeis enviados, fornecendo informações aricionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis trazem todas as infommgões que a empresa necessita saber_
Não, mas seda de grande utilidade para a empresa se tosse enasminhado informações adicionais aos relatórios tais como:

180 escritório de contabilidade "X" repassa informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empresa: Area tributária, social, trabalhista, etc.?
Sim
Não
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Prezado cliente,
Processos gerenciais ban estruturados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das infonnacões fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identi ficação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, você cliente será denominado como "g., "2","3","4","5" A partir das
respostas obtidas sera realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Ós resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Ern.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável pela administração da empresa?
<) Sócio administrador
) Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsável pela administração da empress?
) 1° Grau incompleto
) 1° Grau completo
)

20 Grau incompleto
2° Grau completo
Curso técnico de:
30 grau incompleto no

CU/50 de:

3° grau completo no CANSO de:
Outros, qual?:
3) Quem 6 responsive l pelo recebimento dos relatórios contábeis mensais (Balancetes, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sódio administrador
)

Administrador contratado

)

Sócios e administrador

)

Outros, quem?
4) A empresa utiliza as Informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?

f;

Sim, sempre
. Sim, eventualmente, nas seguintes situações

Não, porquê?

5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais sio úteis (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, sio importantes para empresa?
Sim

Não, Por quê?

5.1 Em caso de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa, por utilizer os relatórios contilbeis?

6 As Informações geradas pela contablidade são disponibiltradas desconto tom a necessidade (em tempo hábil) da empresa?

)1( Sim
Não, Por quê?

7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sio claras, ou seja, são de licit
compreensão?
X1 Sim
Não, Por quê?

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?

zy

SIM

Não, Por quê?

)
I

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tomada de decisão?
Sim
Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12

10 Caso questão anterior seja afirmativa, aponte quais sit, os recursos utilizados?

11 Porquê a organização utiliza outros recursos?

12 Quem disponibiliza estes recursos?

13 Os relatórios enviados pela contabilidade sio precisos, ou seja, ski enviadas de forma resureida, sem acessos de dados?
Sim
) Não
14 Os relatórios Contábeis sio completos, todas as informações são devidamente expostas ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indicando falta de infomragio?
) Sim
) Não
15 Se a resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas efou dúvidas que surgem ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinlio, significa falta de informação.

16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios contibeis mensais, considera-se que:
Todas as informações são úteis para a administração
Algumas informações não são necessárias para nossa empresa, tais
como:

170 escritório de contabilidade 'X" faz análise dos relatórios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis trazem lodes as informações que a empresa necessita saber
Não, mas seria de grande utilidade para a empresa se fosse encantado informações adicionais aos relalorios tais como:

180 escritório de contabilidade r repassa Informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empress: Area tributiria, social, trabalhista, etc.?
Sim
Não
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Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tornada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando dc pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
urn instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar ma evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X-. O levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido_ Sendo assim, você cliente sera denominado como "q, "2"."3"."4"."5"
A partir das
respostas obtidas sera realizada urna análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de . 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir,
1) Quem é responsivel pela administração da empresa?
Sócio administrador
) Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsivel pela administração da empresa?
) 1° Grau incornpleto
) 1° Grau completo
) 2° Grau incompleto
) 20 Grau completo

) Curso técnico de:
) 30 grau incompleto no curso de:
(

)

c,r IVA

3° grau completo no cuiso de:
Outros, qual?:

3) Quem 6 responsável pelo recebimento dos reladórios contábeis mensais (Balancetes, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
,) Sóc
io administrador
) Administrador contratado
) Sócios e administrador
) Outros, quem?

4) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?
)

Sim, sempre
Sim, eventualmente, nas seguintes situações:

Não, por quê?

5 As informações fornecidas atraviU dos relatórios contábeis mensais sic. kids (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, sio importantes para empresa?

Sim
Não, Por quê?

5.1Am caso de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa, por utilizar os relatórios contábeis?
tf.4
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6 As Informações geradas pela contabilidade são disponibilizadas de acordo com a necessidade (ern tempo hall) da empresa?

,!('Sim
Não, Por quê?

7 As informações disponiblizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade são claras, ou seja, sio de fácil
compreensão?

Sim
Não, Por quê?

8 Os relatórios contábeis possuem urna apresentação visual agradável, que pennite o acompanhamento adequado das
informações?
NKSim
Não. Por quê?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tornada de decisão?
)

Sim
Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior
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11 Por qui a organização 'Aka outros recursos?
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12 Quem disponibiliza estes recursos?
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13 Os relatórios enviados petit contabilidade sio precisos, ou seja, são enviadas de forma resumida, sem excessos de dados?

Sim
Não
14 Os relatórios Contábeis sio completos, todas as informações sic) devidamente expostas, ou seja, Oro surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indicando fake de informação?
Sim
Não
15 Se a resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas e/ou dúvidas que surgem ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa fait., de informação.

"16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios contábeis mensais, considera-se que:
Todas as informações são úteis para a administração

Algumas informações não são necessarias para nossa empresa, tais
como:

17 0 escritório de contabilidade "X" faz análise dos relatórios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis trazem todas as irdormações que a empresa necessita saber.
Não, mas seria de grande utilidade para a empresa se fosse encaminhado informações adicionais aos relatórios tais como:

18 0 escritório de contabilidade "X" repassa Informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empresa: Area tributária, social, trabalhista, etc.?

Sim
Não
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Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução &rank Arias períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futures. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados pare atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gesdo ernpresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". O levantamento de dados será efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o ariominato da identificação
de sua empresa será mantido. Sendo assim, você cliente será denominado

corm "1-3, "2","3","4","5",..
A partir das
respostas obtidas será realizada uma anilise descritiva verificando se as infonnações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos sew clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica El iete Verônica Ern.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem 6 responsável pela administração da empresa?
Sócio administrador
Administrador contratado

2) Qual a formação da pessoa responsive pda administração da empresa?
1° Grau incompleto
1° Grau completo
2° Grau incompleto
2° Grau completo

Curso técnico de:
3° grau incompleto no curso de:
3° grau completo no curso dm

7re 04 /AAA/

Outros, qual?:
3) Quem 6 responsável pelo recebimento dos nriatiklos contábeis mensais (Babricetes, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
Sócios e administrador

Outros, quem?
4) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?
1 Sim, sempre
. Sim, eventualmente, nas seguintes situações:

Não, por quê?

5 As informações fornecidas através dos relatários contábeis mensais silo Ode (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, sio Importantes para emoted?
) Sim
Não, Por quê?
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6 As informações geradas pela contabilidade são disponibilizadas de acordo can a necessidade (em tempo hábil) da empresa?

((Sim
Não, Por que?
(

7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sio claras, ou seja, são de fácil
compreensão?

Sim

(

Não, Por que?
(

)

"f)

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permits o acompanhamento adequado das
informações?
Sim

Não, Por quê?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tomada de decisão?
) Sim
) Não

f
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11 Por quê a organização utiliza outros secursos?

12 Quem disponibiliza estes recursos?

13 Os relatórios enviados pela contablfidade são precisos, ou seja, silo enviadas deforma resumida, sem excessos de dados?
Sim
)Não

14 Os relatórios Contábeis sio completes, todas as informações sacs devidamente espostas, ou seja, Rio surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indicando falta de informação?
1 Sim
Não
15 Se a resposta anterior foi negativa, die algunsas perguntas elou dúvidas que surgem ao Was relatórios enviados, que na sua
opinião, significa faits de informação.

'16 Quanto as informações fornecidas pela contablidade, nos relatórios contábeis mensais, considera-seque:
) Todas as informações são úteis para a administração
Algumas informações não são necessárias para no empresa, Sat
) como:

17 0 escritório de contabilidade "X" faz utilise dos relatórios contlbeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis trazem lodas as informações que a empresa necessita saber.
Não, mas seda de grande utilidade para a empresa se fosse encaminhado informações adicionais aos relatorias tais como:

180 escritdrio de contabilidade "X" repassa informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empresa: area inbutiria, social, trabalhista, etc.?
Sim

Não
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Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tornada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios euviacios pelos escritórios de contabilidade tendem a ser

um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma e ficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação

de sua empresa sera mantido. Sendo assim, você cliente será denominado como i , "2",3","4","5,.... A partir das
respostas obtidas será realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus dientes, aqui denominados de, Espera-se,
portanto, obter urna avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade"X" aos seus clientes_

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Ern.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável pela admhistração da empresa?
Sécio administrador

) Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa rtsponsivel pela administração da empresa?
) 1° Grau incompleto

)

1° Grau completo

) 2° Grau incompleto
) 2° Grau completo
) Curso técnico de:
) 3° grau incompleto no curso de:
) 3° grau completo no curso de
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3) Quem é responsivel pelo recebimento dos relatórios contábeis mensais (Balancetes, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
Sócios e administrador

Outros, quem?
4) A empresa utiliza as infonnações geradas pelos relatórios contábeis, paralomada de decisão?

Sim, sempre
, Sim, eventualmente, nas seguintes situações

Não, porquê?

5 As Informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais são &leis (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, são importantes para empresa?

Sim
Não, Por quê?

1. 1 Em caso de resposta afinnativa, quais as vantagens percebidas pela empresa, por utilizares relatórios contábeis?
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6 As infonnagóes geradas pela contobliklade são disponibilizadas de scud° tom a necessidade (em tempo hábil) da empresa?

•

KJ Sim
Não, Por quê?

•

7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade silo claras, ou seja, são de fácil
compreensão?
Sim
Não, Por club'?

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
).;y" Sim
Não, Por quê?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tomada de decisão?
Sim
) Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afinnativa, aponte quais são os recursos utilizadOs?
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12 Quem disponibiliza estes recursos?
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13 Os relatórios enviados pela contabilidade são precisos, ou seja, sic enviadas de forma resumida, sem excessos de dados?
Sim
Não
14 Os relatórios Contábeis silo completos, todas as informações são devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indicando falta de informação?
Sim
Não
15 Sea resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas dou dúvidas que surgem ao taros relatórios enviados, que na sua
opinião, significa falta de informal*.

16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios contábeis mensais, considera•se que:
Todas as informações são Citeis para a administração
Algumas informações não são necessbrias para nossa empresa, tais
como:

17 0 escritório de contabilidade "X" faz analise dos relatórios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis trazem todas as informações que a empresa necessita sabe.
Não, mas seda de grande utilidade para a empresa se fosse eaminhado intonações adicionais aos relatórios tais mo:
"JO? Az

MAJL
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18 0 escritório de contabilidade "X" repassa informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empresa: inia tributária, social, trabalhista, etc.?
Sim
Não

Searesposta foraflnudva. responda Manitões 19 a X

is As attetações =tildes ea legislação 540 repaseadas em tempo

informadeentempa de sreparar a ernprna

para mudança?

I; Sim
No
20 eactittrto de contablitiade W repassa as aftedOes de f000a Apt'
afetam deetamente tua amplest indicando o Reedese Serfeito e potqui,
040 a. Id oo
)Sin
AperkasItuando é solimado
Me, testate° wanes repa se as aftemOes

. da legislactoaue

-IA 00

Obrigado pet sua coiaboraçâo •
O preenchimento deste question ado oferecera subsidies para que o escntorlo de contabilidade
forma MaIS edentada a sea necessidade.
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Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados em infonnatx3es precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "V. O levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, você cliente sera denominado coma "I", "2",'3","4','5", A partir das
respostas obtidas sera realizada uma análise descritiva veri ficando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável peia administrgie da empresa?
Sócio administrador
Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa impassivel pela administraçie da empress?
1° Grau incompleto
1° Grau completo

r Grau incompleto
2° Grau completo
Curso técnico de:
3° grau incompleto no curso de:
3° grau completo no curso de. _adninistração de empresas
Outros, qual?:
3) Quem á responsivel pelo recebimento dos relatórios contábeis mensais (Balancetes, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pole contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
Sodas e administrador
Outros, quem?
4) A empress utilize as informações geradas pelos relatórios contábeis, pva tomada de deão?
Sim, sempre
Sim, eventualmente, nas seguintes siluagões:

Não, por qué?

5 As informações fornecidas Weaves dos relatórios contibeis mensais sio *leis (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, sio importantes para empresa?
Sim
Não, Por quê?

5.1 Em also de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa, por 'Ozer os relatórios contábeis?

acompanhamento mensal da evolução de despesas e receitas mensais, possibilitando major:Ionia:le sobre as mesas.
controle das conies e pager e readier

a As Informações geradas polo amlabilidade sio disponlbIlizadas de @cord° com a necessidade (em tempo had) da empress?

Não, Por quê?

7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade do ciaras, ou seja, são de fácil
compreensão?
) Si m
Não, Porquê?

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
) Sim
Não, Por que?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tomada de decisão?
) Sim
Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as quesiões 10, 11,12
10 Caso questão anterior seja afirmativa, aponte quais silo os recursos utilizados?
concorróncia, marketing

11 Por quê a organização utiliza autos recursos?
exigência do mercado

12 Quem disponibiliza estes recursos?
funcionários da empresa

13 Os relatórios enviados pela contabilidade sio precisos, ou seja, sic, enviadas de fcsma nmuntida, sem acessos de dados?
) Sim
Não
14 Os relatórios Contabeis são completos, todas as informações sio devidamente expostas, ou ser, Km =gem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indicando falta de Informação?
) Sim
Não
15 Se a resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas &au dúvidas que surgem ao lei os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa WM de informação.

16 Quanta as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios contibeis mensais, considera-se que:
) Todas as informações são (dais para a administração
Algumas informações não são necessárias para nossa empresa, tais
como:

•

170 escritório de contabilidade "X" faz análise dos relatórios contibeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis trazem todas as informações que a empresa necessita saber_
Não, mas seria de grande utilidade para a empresa se fosse encaminhado informações adicimais aos relatórios tais como:

180 escritório de contabilidade X repassa informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empresa: área tributiria, social, trabalhista, etc.?
Sim
Não

' .191

raesposta for etirmaeva, impends as questras19 1
19 As attempts* ocorrldim na isolate* ato repassadas emno hl, ou se"
para mudança?
Sim
Nib
20 0 salad° de contaididade repassa as altanições de liensa
*tam &ohmage sue empress Indicando o que dove set feito eporque?

deprOprilir a empresa

legislação See

Sim
Apenas wands selicitado
Nao, o esotitOrio apena$ rePassa as alterações

°Maeda por sus toiaboratio
O preenchimento destequa00anerM oivecarã subsidlos pare que o escdtórlo de contabilidade "It prate seus ear*** do
tonne mils orientada Rant necessidade.

Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados icais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas soaves dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido , o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma analise sobre a utilidade das infomiações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominalo da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, você cliente será denominado como "I". "2","3","4","5,....

A partir das
respostas obtidas será realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciarnento de seus clientes, aqui denominados de. Espera-se,
portanto , obter unia avaliação critica sabre a utilidade, clareza_ precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade 'X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem 6 responsável pela administração da empresa?
Sócio administrador
Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsivd pela administração da empresa?
1° Grau incompleto
1° Grau completo
2° Grau incompleto
2° Grau completo
Curso técnico de:
3° grau incompleto no curso de:
3° grau completo no ONSO de:
Outros, qual?: MBA

—

Cre-.-44:cel
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3) Quem 6 responsável pelo recebimento dos relatórios contábeis mensais (Balancetes, Demonstrafivos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
Sócios e administrador
Outros, quem?
4) A empresa utilize as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?
Sim, sempre
Sim eventualmente, nas seguintes situações:

Não, por qué?

5 As Informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais são úteis (a empresa abide vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, sit) importantes para empresa?
Sim
Não, Por flu&

5.1 Em caso de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa, por utilizer os rdatórios cordibeis?
LA:

Ja

FCe)

4(
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6 As Informações geradas pela conlabllidade sic dispombilizadas de acordo com a necessidade (em tempo hábil) da empresa?
Sim
- Não, Por quê?

7 As informações disponibilizadas através dos relatõrias enviados pela contabilidade ski claras, ou seja, são de fact
compreensão?
- Sim
Não, Por qud?

8 Os relatórios contibels possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhanento adequado das
informações?

Sim
Não, Por qu42-)
„

do.d4

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contibeis para tomada de decisão?
Sim
Não

Caso questão anterior seja afinnativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Cask questão anterior seja afirmativa, aponte quais são os recursos utilizados?
1,,,GeN
--a 'Lac. rat.r)
c..../46.. (DO

re"
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11 Pore! a organização utiliza wins recursos?
elevat. ¡Lie%
Clitaiscre..)••••41r.--enn,

12 ausm disponibiliza estes recursos?r

p
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13 Os relatórios enviados pela contablidade são precisos, ou seja, silo enviadas de forma resumids sem excessos de dados?
Sim
Não
14 Os relatórios Contábeis são completos, todas as Informações são devidameate expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos rank:trios, indicando falta de informação?
Sim
Não
15 Se a resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas eJou dúvidas que surgem ao ler os eelatórios enviados, que na sua
opinião, significa falta de infomiação.

16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios contábeis mensais, considen-seque:
Todas as informações são úteis para a adrninistração
Algumas informações não são necessMas para nossa empresa, tais
como:

17 0 escritório de contabilidade
faz análise dos relatórios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis trazem todas as informações que a empresa necessita saber.
Não, mas seria de grande utilidade para a empresa se tosse encaminhado informações adicionais aos relakeios tais como:

it 0 escritório de contabilidade "x" repassa informações sobre todas as alterações ocorridas na legislação que afetam sua
mpresa: tires tributária, social, trabalsista, etc.?

-

im

480

Se a resposta for afirmativa, responds as questões 10 e20.
19 As alterações ocorridas na legislação ego repassadas em tempo MP, ou seja, [donned= tempo de paperer a empresa
para mudança?
Sim
Não

200 escritõrio de contabildiade "X" repassa as alterações de forniaexplicativa. ou seja, esclarece os pontos da legislação que
afetam diretamente sua empresa indicando o que deve ser feito e porquê?
Sim
Apenas quando é solicitado
:Não: o escrairio apenat repassa as .alterações

Obrigado por sua colaboração I
O preenchimento deste questioned° °termed subsidios pare que o escritório de contabilidade 'X" preste seus serviços de
forma male orientada a sus necessidade.

Prezado cliente,
cm informações precisas c objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a serProcessos gerenciais bem estruturados, baseados

um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários periodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira cent tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando dc forma eficaz, a gestão empresarial.

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste cm apresentar urna análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer,

que o anominato da identi fi cação

de sua empresa sera mantido. Sendo assim, vocZ cliente sera denominado como "2","3"4","5"

A partir das

respostas obtidas será realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório

de
contabilidade "X" sac, utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados dc, 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados .serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da académica Eliete Verônica Ern.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável pela administração da empresa?
)‹.) Sócio administrador

) Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsive l pela administração da empresa?

) 1° Grau incompleto
) 1° Grau completo
) 2° Grau incompleto
2° Grau completo
Curso técnico de:

3° grau incompleto no cuss° de:
ricIAZa.

<

3° grau completo no cursodm
Outros, qual?:

3) Quem é responsável pelo recebimento dos relatórios contibeis mensais (Balanceles, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?

) Sócio administrador
) Administrador contratado
Sécios e administrador
) Outros, quern?
4) A empresa utilize as Informações geradas pelos relatórios contibeis, para tomada de decisão?
)

Sim, sempre

, Sim. eventualmente, nas seguintes sOu
, 143
0. 6.2 rriL.1t9
:

ye'

Não, porquê?

5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais sio ads (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, são importantes para empresa?

Sim

Não, Por quê?

5.1 Em caso de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empress, por utilizer os relatórios contábeis?

ri'7000e A
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6 As Informações geradas pela contabilidade sio disponiblibadas de acwdo com a necessidade (em tempo hábil) da empresa?

o

:),6 Sim
Não, Por qué?
)

.>(')

7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade são claras, ou seja, são de ficil
compreensão?
Sim
Não. Por qué?

>,y

8 Os relatórios contibeis possuem ma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
Sim
Não, Por qué9

)

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contibeis para tomada de decisão?
Sim
Não
Caso questão anterior seja a firmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afirmafiva, aponte quais são os recursos utilizados?

11 Por que a organização Mika outros recarsos?

12 Quem disponibiliza estes recursos?

13 Os relatórios enviados pela contabilidade sio precisos, ou seja, são enviadas de forma resumida, sent excessos de dados?
1 Sim
) Não
14 Os relatórios Contábeis sio completos, todas as informações sio devidamente impostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a analise dos relatórios. indicando WM de informação?
j. Sim
, Não
15 Se a resposta anterior foi negariva, tile algumas perguntas efou dúvidas que surges ao ler os relatórios enviados, que na sua
°pied°, significa falta de informação.

16 Quanto as informações fornecidas pela corrtabilidade, nos relatórios contábeis mensais, considera-se que:
- Todas as informações são úteis para a adminislração
Algumas informações não são necessárias paol nossa empresa, tais
como:
.;

17 0 escritório de contabilidade "r faz ardfise dos relatórios contibeis enviados, fonsecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim. Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis vazem Was as infomiações que a empresa necessita saber_
Não, mas seda de grande utilidade para a empresa se tosse encaminhado informações adicionais aos relatórios tais como:

180 escritório de contabilidade "X" repassainfommgões sobre todas as alterações solve todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empty= area trIbutiria, social, trabalhista, etc.?
Sim
Não

Se e_resposta fer afirmetka, teepee& as
19 As eitessoles econtdes ale‘dstniesdo rapas
pare mudança?
Sim
) Neo
20 0 ear-rite/do de contehildiade repassa as afteraoões, de forma exple
afetem diretamente sua empires; indicando wok &Ye sokite e poteua?

teakoe de prewar a enema

tos

Sim
); Apenas quando, ésoliatad
'14110, oesciiihnospenes

Otnigado perene colairotareo
O preenchimento &ate armloads ofer
forma mais odeldaida a sua aeonaidade.
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Prezado cliente,
Processos gerenciais hem estruturados, baseados em infonnações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tend= a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta

saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, slop efetuadas de maneira e em tempo adequados para atenda- as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anarninato da identificação

de sua empresa sera mantido. Sendo assim, você cliente sera denominado como "I", "2,'3".4,'5", A partir das
respostas obtidas sera realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados dc, 1,2,3.4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade , clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável pela administragio da empresa?
Sócio administrador
Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsivel pela administração da empresa?
1° Grau incompleto
10 Grau completo
2° Grau incompleto

20 Grau completo
Curso técnico de:
3° grau incompleto no curso de:
3° grau completo no curs° de: C

N C

S
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Outros, qual?:
3) Quem é responsive l pelo recebimento dos relatórios conbibeis mensais (Baiancetes, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
Sócios e administrador
Outros, quem?
4) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios contibels, para tomada de decisão?
Sim, sempre
Sim, eventualmente, nas seguintes situações:

Não, por que?

5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais são úteis (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou sela, são importantes pata empresa?
Sim
Não, Por out?

5.1 Em ca de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa por utilizar os relatórios contábeis?
bA, 40
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6 As informações geradas Oa contabilidade são dIsponibilizadas de acordo com a necessidade (em tempo hábil) da empress?

Sim
Não, Por quê?

7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sic) clams, ou seja, são de fácil
compreensão?
Sim
Não, Por qué9

8 Os relatorios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
Sim
Não, Por qué9

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tomada de decisão?
Sim
Não

Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso que tão anterio ja afirmativa, appnte quais sio os recurs
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12 gje mf isponibilza estes recursos?
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13 Os relatórios enviados pela contalnidade do precisos, ou seja, do enviadas de forma resumida, sem excessos de dados?
Sim
Não
14 Os relatórios Contábeis do completos, todas as informações do devidanente apostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indicando falta de Informação?
Sim
Não

15 Se a resposta anterior foi negativa, de algumas perguntas elou dúvidas que surgem ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa falta de informação.

16 Quanto as informações fornecidas peia contabilidade, nos relatórios contibeis mensais, considera-se que:
Todas as informações são úteis para a adrninistração
Algumas informações não são necessárias para nossa empresa, tais
como:

17 0 escritório de contabilidade "r faz análise dos relatórios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis trazem todas as informações que a empresa necessita saber_
- adicionais aos relatbrios tais coma:
Não, mas seda de irande utilidade para a empresa se fosse encaminhadp info
/6.14.4%.4 -cif;
rkofifjo»
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18 0 escritório de contabilidade "X" repassa informações sobre todas as alterações ocorridas na legislação que afetam sua
empresa: area tributária, SOCI81, trabalhista, etc.?
Sim
Não

ca resposta for Armtek responda as questões 19
4ra mudança?
;int
-46)

ocorridas Oa laiklaçãO silo repassadas em tempo hat ouse a InfOrmadas.atampo deprepaiara.empresa
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Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados cm inforrnações precisas c objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente ern se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante varies períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado - X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anorninato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, voce cliente sera denominado como "7","3":4,"5",.... A partir das
respostas obtidas sera realizada uma analise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciarnento de seas clientes, aqui denominados de, 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados 'serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável pela administração da empress?
Sock' administrador
) Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsável pela administraçãoda empress?
) 1° Grau incompleto
) 1° Grau completo
) 20 Grau incompleto
) Grau complete
--) Cumo bionic° de:

r-1131 /01 7r

) 3° grau incompleto no curso de
_) 3° grau completo no curs° de: ) ouiros, quart: otedelo(gc:

Romit-is
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3) Quem é responsável pelo recebimento dos relatórios contábeis mensais (Balanceies. Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
) Sócio administrador
) Administrador contratado
) Sócios e administrador
) Outros, quern?
4) A empresa utiliza as Informações geradas pelos relaifidos cootidiels, pan tomada de decisão?
1 Sim. sempre
, Sim. eventualmente, nas seguintes situações:

Não, por quê?

5 As informações fornecidas !twits dos relatórios contibeis mensais sir) fiteis (a empresa ',Wm vantagems utilizando os
relatórios), ou seja, sio importes para empress?
Sim
Não, Por qué?

a, quais as vantage? pmcebidas pep empresa, por utilizer os relfbrios amtibels?
5.1 Em caso de esposta
;7(15:dif3C
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6 As Informações geradas pela contabilidade são disposiblizadas le words com a necessidade (em tempo UN) da empress?

9('-5

00

(IQ

Sim
Não. Por quê?

7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sio claras, ou seja, do de fácil
compreensão?
Sim
Não. Por qué?

(

8 Os relatorios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
S im
Não. Por clue')

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações conteis para tomada de decisão?
($,) Sim
( ) Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 çig so questão anterior s afirmativa, von, quais são os reçmsos
re,9vis4
/7(04 4 /Yeffi

11 p,nr quê a organização utikza outros recursos?
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12 Quem disponibiliza estfs recursos?,

Rtv7)7
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13 Os relatórios enviados pela contabilidade são precisos, ou seja, são enviadas de forma resumida, sem excessos de dados?
dN)

Sim

) Não
14 Os relatdrios Contibeis do completos, todas as Informações são devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a amass dos relatórios, Indicando fart de infonnado?
) Sim
) Não
15 Se a resposta anterior fol negativa, cite algumas perguntas eiou dividas que surgem ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa falta de infonnacio.

16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios conteis mensais, considera-se que:
Todas as informações são úteis para a administação
)

Algumas informações não sae necessárias para nossa empresa, tais
como:

170 escritório de contabadade "X" faz ruglike dos relatórios contábds enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
) Sim, Sempre
) Sim, quando solicitado
I Não, porque os relatórios cmdirbeis Irazem todas as informações que a empresa necessita saber.
Não, mas seria de grande idade para a empresa se fosse encaminhado itonnações adicionais aos relatõrios its como:

)£

/1/1
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kit-- /—

repassa Informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
180 escritório de contabilidade
legislação que afetam sua mire= area trIbutirla, social, trabalhista, etc.?
Sim
Não

• Sett resposta finrafintatIva, tespondaasqueSt0es 19 e20.
19 As alternate modem nab/060o sip repassadas ern
pats mudança?
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1,$) Sim
) Nib
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Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados cm informações precisas c objetivas, possibilitam ao empresário uma
tornada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão ernpresarial.

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste cm apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
graves dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, queo anominato da identificação

de sua empresa sera mantido. Sendo assim, vocé cliente sera denominado como "1, "2"."3"."4"."5"
A partir das
respostas obtidas sera realizada uma análise descritiva veri ficando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo dc gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de , Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade_ clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da academica El iete Verônica Ern.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao q uestionário a seguir.
1) Quem é responsável pela administração da empresa?

X)

Sócio administrador
Administrador contratado

2) Qual a formação da pessoa responsável pela administração da empresa?
1° Grau incompleto
1° Grau completo
2° Grau incompleto
2° Grau completo

Curso técnico de:

4ei5

3° g rau incompleto no curso de: 6f7C

6•9:Z.e.,fç

3° g rau completo no ono de:
Outros, q ual?:

3) Quem é responsável pelo recebimento dos relatórios cortibeis mensais (Balancetes, Demonstrativosde Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
Sécios e adminis trador

Outros, quem?
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4) A empresa utiliza as informações g eradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?
)

Sim, sempre
. Sim, eventualmente, nas seQ uintes situações:
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Não, por qiiê7

5 As infonnações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais sio úteis (a empresa obtim vaniagens utilizando os
relatórios), ou seja, são importantes para empresa?
)

Sim
Não, Por q ué?
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5.1 Em caso de resposta afirmativa, q uais as vantagens percebidas pela empress, por utilizar os relatodos contábeis?

6 As Info/magma geradas pela contabilidade sio disponlbAsdas de acordo comi necessidade (em tempo MUM) da emprocs?

3

64) Sim
Não, Porquê?

‘

)
_

7 As informações disponibilizadas afravés dos relatórios enviados pela contabilidade sic, ciaras, ou seja, são de fácil

compreensão?
(1()

Sim
Não. Por qué?

)

8 Os relatórios contábeis possuem ma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
Sim
Não, Por qué?
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9 A empresa utiliza outros recursos, Jim das informações contibeis para tomada de decisão?
Sim
Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afirmativa, aponte quais sir) os reclines utiturclos?
e. t1urOS .
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11 Por qua a organização utiliza outros recursos?
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12 Quem disponibiliza estes recursos?
tk.S

t-C)

13 Os relatórios enviados pela contabialade são precisos, ou seja, são enviadas de forma resumida, sem excessos de dados?
Sim
Não
14 Os relatórios Contábeis sio completes, todas as kdonnações são devidamente espordas, ou seja, não surgem dividas ou
perguntas durante a análise dos MO:4os, indicando fakir de informs*?
Sim
Não
15 Se a resposta anterior foi negativa, cile algumas perguntas efou dúvidas que sugam ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa falta de informação.

"16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios cabeis mensais, considen-se que:
) Todas as informações são úteis para a administração
Algumas informações não são necessárias pisa nossa empresa, tais
) como:

170 escritório de contabilidade 'X" faz asidise dos relatórios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contabeis Imam bias as infounagões que a empresa necessita saber.
Não, mas seria de grande utilidade para a emprona se fosse encaminhado inform/6;5as acicionais aos relatorios tais como:

180 escritório de contabilidade X repassa Informastes sobre todas as menções sobre todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empress: Area Iributaria, social, trabalhista, etc.?
Sim

Não
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Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados em informações precisas c objetivas, possibilitam ao empresário urna
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas animas. Os relatórios enviados pelos escritalrios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestio das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução duraine vários períodos c proporcionarem aelaboracão de projeções futuras. Resta
saber Sc a forrna de apresentação, a quardidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando dc forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, voce cliente sera denominado corno "2",3"."4","5".... A partir das
respostas obtidas sera realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados dc, 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos setts clinics_

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadernica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsive l pela administração da empa?
(0(), Sócio administrador
( ) Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsável pela administração da empresa?
( ) 1° Grau incompleto
( ) 1° Grau completo
( ) 2° Grau incompleto
( ) 2° Grau completo
' ) Curso técnico de:
) 3° grau incompleto no curso de:

5.()

grau compieto no cutso de: 45y-N51,--ka.n.;-.

IN Outros, qual?:

6 a_t-1-..c.;Q_
etivuLiCtCco,

Cse-Q--)CA-GOLC-

3) Quem é responsável pelo recebimento dos nilatikis =libels mensais (Balancetes, Demonsbafivos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
4). Sócio administrador
) Administrador contratado
) Sócios e administrador
) Outros, quem?
4)A empresa utiliza as informações geradas pelos néalorios

)

contábeis, para tomada de decisão?

Sim, sempre
, Sim, eventualmente, nas seguintes situações:

Wag. por quê?
1.-?yü,„

c
1'4
'

V-; a
r, IN 0-

4>ICYC.1-

->

C

5 As Informações fornecidas através dos relatórios cedi beis mensais são úteis (a empresa obteie vantagens utilkando os
relatórios), ou seja, sio importantes pare empresa?

Sim
I■15o. Porquê?

5.1 Em caso de resposta afirmativa, quais as vantagesa percebidas pela empresa, por utilizar os alatórios contábeis?
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6 As Informações geradas peta contablUdae sio disposibilizadas de acordo come necessidade (em tempo hail) da empresa?

:) • Sim
Não, Por qud?

7 As inforrnações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade são daras, ou seja, são de fácil
compreensão?

Sim
Não, Por quê?
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8 Os relaronos cont3T3 eis possuem urna apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?

Sim
Não. Por qt?
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9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contabeis para tomada de decisão?

Sim
N ão

Caso questão anterior seja a fi rmativa, respondas as questões 10, 11, 12

=

10 Caso questão anterior seja afirmativa, aponte quais sio os recursos utilizados?
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11 Por quê a organização utza adios recursos?
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12 Ouem disponibiliza estes rear
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13 Os relatórios enviados pela contabilidade sio precisos, ou seja, sito enviadas de forma resumida, sem excessos de dados?
Sim
Não

1405 relatórios Contábeis são completos, todas as informações sio devidamente expostas, ea seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a analise dos relatórios, indicando fah de informação?
Sim
Não

15 Se a resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas &au dúvidas que surgem ao law relatórios enviados, que na sua
opinião, significa faits de inforingio.

16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios contábeis mensais, considera-se que
Todas as informações são (Ads paa a adninistração
Algumas informações não são necessárias para nossa empresa, tais
como:

170 escritório de contabilidade "X" faz análise dos relatórios condbeis enviados, fornecendo infonnações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios condbeis trazem lodas as informações que a emproa necessita saber.
mas seria de grande utilidade para a empresa se fosse encarninhado irdonnações adicionais aos relatórios tais como:

18 0 escritório de contabilidade -x- repassa Informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
gislação que afetam sua empress: área tributiria, social, trabalhista, ele.?

C-k-

Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura evitando riscos desnecessarios c aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas cmpresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no pnicesso de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante varias períodos c proporcionarem a elaboração de projeções futures. Resta
saber se a forma dc apmsentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas atraviS dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxi!iando de forma eficaz, a gestão ernpresarial_
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das inforrnações fornecidas
atraves dos relatórios preparadas pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o amorninato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, voce cliente sera denominado como "2","3"."4","5"
A partir das
respostas obtidas sera realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório dc
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade aos seus clientes_

Os resul tados 'sera° formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica El iete Verônica Ern.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável pela administração da empresa?
Sócio administrador

A

Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsivel peia administração da empresa?
1° Grau incompleto
1° Grau complete
2° Grau incompleto
2° Grau completo
Curso técnico de:
30 grau incompleto no curso
30 grau completo nocuiso de:

Ai

Quires, qual?:
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3) Quem é responsável pelo recebimeato dos relatórios contitrels mensais (Balancetes, Demonstrativos de Apra* do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sóci
o administrador
Administrador contratado
Sócios e administrador
Outros. quem?
'?
4) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisio
f) Sim, sempre
,

SIM eventualmente, nas seguintes siluações:

Não, porquê?

5 As informações fornecidas através dos relatórios contibeis mensais sio úteis (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, são importantes para empresa?
)

i

Sim
Não. Porquê?

5.1 Em caso de resposta afirmativa. goals as vantagens percebidas pela empresa, por utilizares relatórios contibeis?
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6 As Informações geradas pela contabilidade são disponlbinzadas de acordo com a necessIdade (em tempo bib") da empress?

-4146211

)

sim
Não. Por quê?
( )
7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sio tiaras, ou seja, são de fácil
compreensão?
Sim
Não, Por quê?
)

(-74

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamenlo adequado das
informações?
Sim
Não, Por que'?

(

)

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis paa tomada de decisão?
trZ) Sim
( ) Não
Caso questão anterior seja afinnafiva, respondas as questões 10, 11, 12

lo Casa questão anterior seja afirmativa, aponte qua' são os recu
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11 Por quê a organização udfiza outros recursos?
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13 Os relatórios enviados pela contabilidade são precisos, ou seja, do enviadas de forma resumida, gem acessos de dados?
Sim

) Não

14 Os relatórios Contábeis sio completos, Sodas as Informações sic devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indicando falta de Informação?
,4 Sim
) Não
15 Se a resposta anterior foi negative, cite algumas perguntas elou dúvidas que surgem ao leres relatórios enviados, que na sua
opinião, significa MU de informação.

/16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios conbibeis mensais, considera-se qua:

4

Todas as informações são ateis para a administração

Algumas informações não s5o nearsarias para nossa empresa. tais
) como-

17 0 escritório de contabilidade "r faz análise dos relatórios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sabre o
desempenho da sua empresa.
1 Sim, Sempre
-

) Sim, quando solicitado
) Não, porque os relatórios contábeis twain todas as informações que a empress necessita saber.
Não, mas seria de grande utilidade para a empresa se fosse encaminhado informações arfcianais aos relatórios tis como:

180 escritório de contabilidade "r repassa Informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocortidas na
/legislaçáo que afetam sua empress: dreg bibutirla, social, trabalhista, etc.?
Sim

Não

Sei resposta for afInnelleamspondawqmstões f9 e2ik
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) Não
100 esorltõdo de eentabddlader repasts a s- att&açÕes dek
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Prezado cliente,
Processos gcrenciais bem estruturados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futures_ Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das inforrnações, disrxmibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão anpresmial.

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa amsiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das infonnações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X" O levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido_ Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, voce cliente sera denominado corno "1., "2"."3"."4","5"
A partir das
respostas obtidas sera realizada uma analise descritiva verificando se as infonnaçÕes fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de
Espera-se,
portanto, obter urna avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seuselientes_

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Ern.
Sendo assim solicita - se sua colaborglo no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsive l pela administração da empresa?
Sócio administrador

Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsável Ma administração da empresa?
1° Grau incompleto
1° Grau completo
20 Grau incompleto
2° Grau completo
Curso técnico de:
30 grau incompleto no curso de
3° grau completo no curso de:

Ore
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Outros, qual?:
3) Quem é responsável pelo recebimento dos relatórios contábeis mensais (Balancetes, Demonstratives de Apuração do lucro)
enviadas pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
Sócios e administrador

Outros, quem?
4) A empresa utiliza as informações geradas peke relatórios contábeis, para tomada de decisão?
Sim. sempre
, Sim, eventualmente, nas seguintes situações:
-

cbt

Não, por quê?

5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais são úteis (a empresa obtem vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, são impodantes para empresa?
Sim
Não, Por quê?

5.1 Em caso de resposta afirmativa, quais as vagens percebidas pela empresa, por utilizar os relatórios contábeis?
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6 As informações geradas pela contabilidade sio disponibilizadas de acordo com a necessidade (em tempo baba) da empresa?

(,,) Sim
Não, Por quê?

7 As informações disponibilizadas atravis dos relatórios enviados pela contabilidade são clams, ou seja, sio de fácil
compreensão?
Sim
Não, Por qué?

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
X) Sim
Não, Por qué")

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tomada de decisão?
g) Sim
) Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10,11, 12
10 Caso questão anterior seja afirmativa, aponte quais ski as recursos utilizados?
e

Cc)

gr.

4-

1

11 Por cue a organização utiliza outros recursos?

12 Quem disponibiliza estes recursos?
ciAroc)c---gieD -

13 Os relatórios enviados pela contabilidade silo precisos, ow seja, sio enviadas de Mina resuaida, sew excessos de dados?

li

Sim
Não
14 Os relatórios Contábeis são completos, todas as informações sio devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatorios,bdicando falta de informação?
Sim
Não
15 Se a resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas dou dúvidas que surge. ao ler os lelatedos enviados, que na sua
opinião, sign ifica falta de informação.

16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos rdatórios contábeis mensais, considera-se que:
) Todas as informações são Citeis para a adminisbapio
)

Algumas informações não são necessárias para nossa empresa, tais
como:

17 0 escritório de contabilidade r faz anikse dos relatórios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim. Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis trazem todas as informações que a empresa necessita ser.
Não, mas seria de grande utilidade para a ernpresa se fosse encamilhado informações adicionais aos relatórios tits como:

180 escritório de contabilidade r repassa informações sobreMdas as alterações seine todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empresa: Area trihnliria, social, trabghista, etc.?
Sim
Não
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Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados can informações precisas c objetivas, possibilitam ao empresário uma
tornada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser

um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade ea dareza das informações, disponibifizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira eon tempo adequados para sender as necessidades dos clientes,
auxiliando dc forma eficaz, a gestão empresarial_
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consisle em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido_ Cumpre eselanxer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, vocõ cliente sera denominado corno 1., "2","3","4","5",. _ A partir das
respostas obtidas sera realizada unia análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento dc seus chentes, aqui denominados de, Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus cherries_
Os resu I tados ' sera° formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verânica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável pela administração da empresa?
) Sócio administrador
) Administrador contratado

2) Qual a formação da pessoa responsivel pela administração da empresa?
) 1° Grau incompleto
) 1° Grau completo
) 2° Grau incompleto
) 2° Grau completo
) Curso técnico de:
) 3° grau incompleto no curso de:
.c) 3° grau completo no curso de:

e' efk, c 4' Al Cc M
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) Outros. qual?:

3) Quem é responsável pelo recebimento dos relatórios contibeis mensais (Balancetes, Deasonstradvos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
)

Sóci
o administrador

) Administrador contratado
) Sócios e administrador
) Outros, quem?

4) A empress utiliza as informações geradas pelos relatórios contábeis, pare tomada de decisão?
)

Sim, sempre
Sim, eventualmente, nas seguintes situações:

Não, por que?
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5 As Informações fornecidas através dos relatórios conteis mensais ski idols (a empresa ablem vantagens ubTuando os
relatórios), ou seja, são importantes para empresa?

Sim

C

Não, Por qué9

5.1 Em caso de resposta afirmativa , quais as vantagens percebidas pela e prase, por utilizar os latõrios contábeis?
/ •
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6 As informações geradas peia contabilidade sio disponlbilizadas de acordo cam a nece:sidade (em tempo hábil) da empresa?

aud

Sim
•Não. Por qué?

( )
_

7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sir) ciaras, ou seja, sio de fácil
compreensão?
(X) Sim
Não, Por qué?
(

)

8 Os relatórios contabeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?

(k)

Sim
Não, Por qué?

( )
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9 A empresa utiliza outros recursos, além das idonnarsões contábeis para tomada de dedsio?
") Sim
)Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as quash-as 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afinnativa, apook quais são os recuos utilizados?
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12 Quern disponibiliza estes recorsos?
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13 Os relatórios enviados pela contabidade sio precisos, ou seja, sio enviadas de forma resumida, sem acessos de dados?
A. Sim
) Não

14 Os relatórios Contábeis são completos, todas as kdomiagies silo devidamente expostas, ou seja, Rio organ dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indiaindo (alia de Informação?
0 Sim
) Não
15 Se a resposta anterior foi negafiva, dte alga= perguntas efou dúvidas que surgem solar os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa falta de infornintio.

16 Quanto as Informações fornecidas pela contaliihdade, nos relatórios contábeis mensais, considera-se que:
j

Todas as informações são úteis para a administração

Algumas informações não são necessarias para nossa empresa. tais
) como-

17 0 escritório de contabilidade
desempenho da sua empresa.
) Sim, Sempre
j

•

r faz =Ilse dos relatórios contábeis enviados, fornecendo Informações adicionais sobre o

Sim, quando solicitado

) Não, porque os relatórios conteis Vazem todas as iionnagóro que a empnba necessita saber.
Não, mas seria de grande utilidade para a empresa se fosse encaminhado inlormag5a adicionais ass relatórios tais como:

repassa informações sabre todas as alterações sobre Sodas as alterações ocorridas na
180 escritório de contabilidade
legislação que afetam sua empress: área tribubirh, social, trabalhista, etc.?
I Sko
Não
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4

19 As aftergilsa ocorrktm na trigistacinstio repassadasem
para mudanpa?
k). Sim

de propane a empress

04ão
20 0 escribkie coldabidifold "X" Olpassads
-

Atom diretamente sua emprotairoliolludo 0 (PO

Os prudes da !eels!** quo

V, Sim
} Mona& quando

sorreitt&
) Não. 0 escrikort apenas lapdastat atlEIVIOS

Obrigado per sua colaborargio I
0 preenchimento dome questionerio

forma mats orientada

neoessidada

pamqUeOenitdO dentbiødadeTprate seus seMços.de

'Prezado cliente,
Processos gerenciais ban estruturados, baseados cm informaçõeS precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tornada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas atraves dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira c em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial_

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma analise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado ")C' O levantamento de dados será efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumprc esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, voca cliente sera denominado corno L , 2","3","4","5"
A partir das
respostas obtidas sera realizada urna analise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade ''X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados dc, Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes_

Os resultados -sea° formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica El iete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável pela administração da empresa?
Sócio adrninistrador
Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsivel pela administração da empresa?
1° Grau incompleto
1° Grau completo
2° Grau incompleto
2° Grau completo
Curso técnico de:
3° grau incompleto no airs° de:
3° grau cornpleto no curse de
Outras, qual?3) Quem é responsável Rio recebimento dos relatórios contibeis mensais (Balancetes, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
Sócios e administrador
Outros, quem?
4) A empresa utiliza as infomiações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?
Sim, sempre
Sim, eventualmste, nas &Les situações:
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Não, porquê?
-„

'

ti As Informações fornecidas através dos rMatiorios contábeis mensais sic úteis (a empresa obtem vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, são importantes para empresa?
1 Sim
Não, Porquê?

5.1 Em caso de resposta afimiadva, quais as vantagens percebidas pela empresa, por utilizar os relatórios contábeis?
,,,v414feli '&4
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6 As Infonnatees geradas pela contabilidade são dispordbilizadas de acordo com a necessidade (sin tempo MN) da empress?

Ím
Não. Porquê?

7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sic claras, ou seja, são de fácil
compreensão?

_

34 Sim
Não. Por qué?

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
)(.4, Sim
Não. Por qué",

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tornada de decisão?
)

Sim
Não
Caso questio anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afirmativa, aponte quais silo os recursos utilizados?

11 Por qua a organização utiliza outros recursos?

12 Quem disponibiliza asks recursos?

/13 Os relatórios enviados pela contabdidadesto precisos, ou seja, são enviadas de forma resumida, sea excessos de dados?

) Não
14 Os relatórios Contábeis são completos, Sodas as informações são devidamerge e:postas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relablrios, indicando bib de informação?

4. Sim

) Não
15 Se a resposta anterior Id negativa, dia donnas pergentas dou dúvidas que surgem ao ler os reblõrios enviados, que na sua
opinião, significa falta de informação.

16 Quanto as Informações fornecidas pela contabilidade, nos rel1tódos contábeis mensais, considera.se que:
Todas as informações são úteis para a arkninstração

Algumas informações não são necessárias para nossa empreak tais
) como-

17 0 escritório de contabifidade 'X" faz análise dos relatados contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.

Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contabeis trazem todas as informações que a empresa necessila saber.
Não, mas seria de grande utikdade para a empresa se fosse encaminhado irdormações adicionais aos retainos tais como:

180 escritório de contabilidade "X" repassa informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empresa: area lribubiria, soclel,trabnfdsta, etc.?
_ Sim
Não

Se a resposta for efirrva, resposidais gnostic" la a*
19 As alterapes ocOiridas na legisiagy sio repassadas em temp° bibt OU OA, kifOflhlSdas atompo de
para Maaa49a?
•
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20 0 escritório de contabildiade
reps= as aiferaçaitt deforniteepricatiVa, Ou-:Seja,- awl-memos pantos da legiciaçio que
*tam diretamente seta eirusesa indicando o quo dowser kiito e port*?
) Sim
A. Apenas quando 4 soriolisie
) Não, o esaitOrto apenos ream a alterações

Obrigado por sua colaboração
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Prezado clients,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados an informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário urna
tornada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
prir.cipalrnente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
urn instrument° essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pcios escritórios dc contabilidade, são efetuadas de maneira e ern tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
atixiliar.cio de forma eficaz, a gestic empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
a:raves dos relatórios preparados pelo esaitdrio de contabilidade, denominado "X". O levantamento de dados sera efetuado
mediante o cuestiondrio abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua ernpresa sera mantido. Sendo assim, você cliente sera denominado como "I", "2,"3",4","5",.... A partir das
ies7.os:es obtidas sere' realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
cor.:abi:iCate - X" são utiiizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, Espere-se,
nor:anto, obter urna avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisdc e objetividade dos relatórios elaborados e e7viados
pelc escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os restados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsável peia adminktração de empresa?
Sócio administrador

Administrador contratado
2) Quail a formação da pessoa responsável pela administração da empress?
10 Grau incompleto
1° Grau completo
2° Grau incompleto
20 Grau completo
Curso técnico de.
30 grau incompleto no curso de:
3° grau completo no curso de: fannácis
Outros, qual?:
3) Quem é responsive l pelo recebimento dos relatórios contábeis mensais (8alancetes, Demonstrativos de Armen* do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
Sócios e administrador

Outros, quem?
4; A empresa utiliza as ilformaçÕes geradas pelos relatórios contibeis, pala tomada de declaim?
Sim, sempre
Sim, eventualmente, nas seguintes situações:

Não, por quê'?

!Ai irlemaçõeb fornecidas através dos relatórios contfibeis mensais Me fersis (a empresa obtém varatagera utffnando os
m11166081, ou seja, são mportanbm para empresa?

Sim
Não, Por que?

E.' Em zasc de resposta atinrnativa, quais as vantagens percebidas pela empress, por uffilzar os relatórios contibels?
analise de gastos e planejamento pare gaga) posterior

SM Informações geradas pela contabilidade sio disponibilizadas de acordo corn a necessidade (em tempo hail) da empresa?
Sim
gostaria que viessem mais cedo so vêm pelo dia 18 do mês postrior
7 As inforrnações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sao claras, ou seja, são de fácil
compreensão?
Sim
Não, Por oue?

it Os relatórios contabeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das

Informações?
Sim

Não, Por qué?

g A empresa ¡razz outros recursos, alint das informações conttibeis para tomada de decisão?
Sim
Nac

Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10,11,12
10 Casa questão anterior seja afinnaliva, aponte quais sio os recursos utilizados?
indicadores de outras áreas e setores

11 Por qua a organização utilize outros recursos?
porque assim como o aspecto tinaceiro é importante out= aspectores gerenciaveis como produtividade. satisfaçâo de funcionários...

92 Quem disponibIliza estes recursos?
sio feitos na prõpia empresa

93 Os relatórios enviados pela contabilidade sio precilos, ou seja, sio enviadas de forma resumida, sem =ems de dados?
Sim
Não
14 Os retatórios Contibeis sio cornpietos, todas as inãomtnies sio devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a aniise dos relalirlos, Indicando lab de informal*?
Sim
Mkt
45 Se a resposta anterior Vol negativa, cite algumas perguntas dou dúvidas que surgem ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa farta de informação.

15 Quanta as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios contábeis mensais, considera-se que:
Todas as informações são úteis para a administração
Algumas informações não sac necessarias para nossa empresa, tais
como:

170 ascritórit de contabilidade

fez análise dos retatiõrios contábeis enviados, fornecendo informações adicionais sobre

desempenho da sua empress.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatorios contabeis trazem todas as informações que a empresa necessita saber.
Não, mas sena de grande utilidade para a empresa se fosse encaminhado informações adicionais aos relatórios tais como:

46 O escritório de contabilidade r repassa informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas roa
legislação que afetam sua empresa: irea trIbutirla, social, trabalhista. etc.?
Sim
Não
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Prezado cliente,
Processos gcrenciais bem estruturados, baseados em . informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos meritórios de coatabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportment dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários periodos e proporcionarem a elaboração de repjeagies futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando dc forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamenio de dados será efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa será mantido. Sendo assim, você cliente seri denominado como "1", "2",3",4","5",.... A partir das
respostas obtidas sera realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório dc
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter urna avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de concluslo de curso da acadêmica Eliete Verônica Ern.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem 6 responsável pela admInlifração dailipresa?
Sócio administrador
Administrador contratado

2) Qual a formação da pessoa responsável pela administração da einpresa?
1° Grau incompleto
1° Grau completo

2° Grau ino3mpleto

-

2° Grau completo
Curso lécnico de:
.3° grau incompleto no curso de
3° grau completo no curso de:
Outros, qual?: Negi-0,g 4/04

19dosv /

.1/ /419.45 414

3) Quem 6 responsável peio recebimento dos relatórios contábeis mensais (Balancetes. DemonstrativosdaApumção do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
S6clos e administrador
Outros, quem?

4) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?
Sim, sempre
Sim, eventualmente, nas seguintes situações:
#9,9

Go
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Não, por quê?

5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais sio úteis (a empress obtém vantages: utilizando as
relatórios), ou seja, sic) importarrtes para empresa?

Sim
Não, Por quê?

5.1 Em casVe resposta afinnaliya, quais as vantagens percebidas pp empresa, por utilizar os relatórios contábeis?
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g As Informações giradis .314 cdritibildadeiio ifispimibiliradas de .acOrdo coma necessidade
de (em tempo hábil) da empresa?
Sim
Não, Por gird?

7 As Informações disponibilizadas através dos raid/ides enviados pela contabilidade sio dams, ou seja, são de fácil
compreensão?
•
• Sim
•
Não, Porque?

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
Informações?
Sim
Não, Por quê?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das Informações contábeis para tomada didedsão?
Sim
Não
•

Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12

10 Caso questil anterior seja afinnaftvaydlionte-quals sio os recursos utilizados?
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12 QBem disgonibiliza estes recursos?

13 Os relatórios enviados pela contabdade gão precisos, ou seja, sio enviadas daimon restimida, sem excessos de dados?
•
Sim
Não

•-

• -

•.

14 Os relatórios Coritibeis sio completos, todas as informações sio devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dostelatódos, Indicando bits de Informação?
Sim
Não
15 Se a resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas dou dúvidas que surgem ao ferns rotatórios enviados, que na sua
opinião, significa falta de Informação.

16 Quanto as Informações fornecidas pete contabidade, nos relatórios contábeis mends, considera-se que:
Todas as informações sio úteis para a adniiistrasio
Algumas informações não são necessárias para nossitemprima, tais

170 escritório de contabilidade IC faz análise dos relatórios contibeis enviados,-fornecendo inhxmações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado •
Não, porque os relatórios conabeis trazem todas as informapks que a empresa necessita saber.
Não, mas seria de grande utikdade para a empresa Se fosse encaminhado informações dicionais aos relattrios tat como:

m
rvi

implimp

-

•
11 Groot&lo de contabilidadelr repast.? Infarmattes cebrebdaSaS alterações Islado que afitam sua emir= área tributirla,
traballibia. tic.?

amaitaragões ocorridas na

im
4ão

e a resposta for afirmativa, responda as googlies 19 e20.
;9 As alterações ocorridas na legislado sio repassadas ern tempo hit Lou seja, infamadas itempo de preparar a alapfeaa
4fa mudança?
Sim

4ão
O0 escritório de caritablidiade "X' repassa asalterações de forma explicativa, au sja, esclarece os pontos da legislação que
-Ifetam diretamente sua empresa Indicando o que deve ser fetto e porqui?

31m
A. penas quando é solicitado
4ão. o escritório apenas repassa as

.
abrigado por sua colaboração I
3 preenchimento tints queetinnirie eferecnri Sid*" Pere MN escritório de contabilidade "rpm* seus serViços de
;alma mais orientada a sturnecessidade.
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Prezado cliente,
Processos gerer.ciais bem estruturados, baseados eat informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário unte
tornada de decisão mais segura, evitando riscos dessecessirios e aumentando as clan= de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados Teals das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante whims periodos e proporcionarem a elaborglo de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade ea damn das informações, disponibilizadas alravis dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas ademaneira e an tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste an arresentar uma análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de corabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos queseja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, voce Acute sera denominado como "1", "2","3"4","5",..__ A partir das
respostas obtidas sera realizada uma análise descrifiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerencinnento de seus clientes, aqui denominados de, 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, dareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadômica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem 6 responsive l pela admInisbnio da empresa?
Sócio administrador
Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsável pela adminisbação da empresa?
1° Grau incompleto
1° Grau completo
2° Grau incompleto
2° Grau completo
Curso bknico de:
3° grau incompleto no curso dc:
3° grau completo no curso de: Outros, qual?:
3) Quem 6 responsive l pelo recebimento • dos .relatõrios nalibeis mensais (Balancetes, Demonstratives de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
SóciOs e administrador
Outros, quem?
4) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?

Sim, sempre
Sim, eventualmente, nas seguintes situações .

Não, porquê?
■•••

5 As informações fornecidas através dos relatórios contibeis mensais sio úteis (a empresa obblar vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, são importantes para empresa?

Sim
Não, Porquê?

5.1 Em caso de resposta afirmativa, quais as vantagens peocebldas pela empresa, por utilizar os rdatórbs contábeis?
-
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0 Asi Informações gerzei.a pets adtaigildadiião dspandltizadas de acordo coin ti necessidade (em lampo hábil) da empress?
t. Sim

Não, Por que?

7 As Informações dispombilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade são claras, ou seja, sio de fácil
compreensão?
..)" Sim
Não, Porquê?

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
) Sim
Não, Por que?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das Informações contibeis para tomada de decisão?
) Sim
) Não

Casa questão zoterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afirmativa, alioote.quals do os recursos utilizados?

11 Por qua a organização dirsza adros reCtitoa.
-

12 Quem disponibliiza estes recursos?

13 Os relatórios enviados pela codabillidade

)

os, ou seja, são enviadas _de forma resumida, sem excessos de dados?

Não

14 Os relatórios Cant:Weis são completos, todas as Informações são devidamente expostas, ou seja, não swgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos _relatórios, Indcando fax de informado?
)Sim
Nao
15 Sea resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas e/ou dúvidas que surgem ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinião, significa falta de informado.

16 Quanto as Informações fornecidas pela cordabeidade, nos relatórios contabeis mensais, considera-se qua:
Todas as informações são úteis para a administrado

or

Algumas informações não são necessIdas para nossa empresa, tais
como:

170 escritório de contabilidade "X' faz análise dos relatórios contábeis enviados, -fomeoendo Informações alcionais sabre o
desempenho da sua empresa.
Sim. Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contabeis trazem todas as infomiades que a empresa necessita saber.
Não, mas seria de grande utilidade para a empresa se fosse encaminhado informações adicionais aos datibbs tais como:

•

tire todas as alterações ocorridas na
P escritório de contabilidade X repassa InfonnitOes *dye t,das as alterações .so
legislação que afitam sua empress: irea bibutiihi, coClal,trabatihida, etc./
Sim
Não
Se a resposta for afirmativa, responda as questies 19 e 20.
19 As alterações ocorridas na legislação sic repassadas em tempo hábil, ou seja, leformadas itempo de preparar a empresa
para mudança?

Sim
Não
200 escritório de contabildlade X repassa as alterações de forma expficativa, ou seja, esclarece os pontos da legislação que
afetam diretarnente sus empresa indicando o que deve ser feito e porquê?

Sim
Apenas quando é solicitado
o escritório apenas repassa as alterações

Obrigado por sua colaboração I
O preenchimento deste quesSonido ofereceni subsidlos para que o escrltõiiode contabilidade r presto seus serviços de
forma ma's orientada a sua necessidade.
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Prezado cliente,

Processos gcrenciais bem estruturados, baseados em informaçócs precisas e objetivas, possibilitam ao empresario uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas . Os relatórios enviados pelos esaitários de contabilidade tendem a ser
um instrumento essential no proso de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma dc apresentação, a quantidade e a clareza das informações, disponibilizadas aim& dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial_
Nestc sentido, o objetilm desta pesquisa consiste cm apresentar ama análise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X-. 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja res-poodido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, você cliente sera denominado corn* "g„ "2"."3","4"."5",.__. A partir das
respostas obtidas sera realizada uma análise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, 1,2,3,4,5__. Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatorios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionirio a seguir.
1) Quem é responsável pela administração da empresa?
Sócio administrador
) Administrador contratado

2) Qual a formação da pessoa responsável pela administração da empresa?

1° Grau incompleto
1° Grau completo
2° Grau incompleto
2° Grau completo
Curso técnico de:

30 grau incompleto no curso de
3° grau complelo no curso de

GeD 6smA-1--E6- 1 -ciku Mlikre111,0(,

Outros, qual?:

3) Quem é responsive l pelo recebimento dos relatórios contibeis mensais (Delawares, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
) Administrador contratado
) Sócios e administrador
) Outros, quern?
4) A empresa utiliza as info/maybes geradas pelos relatórios conbibeis, para tomada de decisão?

) Sim, sempre
, Sim, eventualmente, nas seguinles situações:

Não, por quê?
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5 As informações fornecidas alravés dos relatórios contábeis mensais são úteis (a empresa obtém vanfagens utilizando os
relatórios), ou sop, sic Importantes para empresa?
Sim

Não, Por quê?

5.1 Em caso de resposta afirmativa. quais as vantagens percebidas peal' empresa, por utilizar os relatórios contábeis?,

(-LA e,2 7,41
Ti+1^1:-PJ 1.130

A ril

ft) A93 gf-s-o

(Oin

E cLi SiT)

6 As In%rmariZes geradas pela contabilidade são disponibilizadas de aoareo com a necessidade (em tempo hall) da empress?

'

NJ

Sim
Não. Porquê?

( )
7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sic, claras, ou seja, são de fácil
compreensão?
(g,1

Sim
Não. Por quê?

(

M

8 Os relatórios contibeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
—
1 . 0 41
4‘_
Sim,
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Não. Por quê?
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9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contábeis para tomada de decisão?
(4 Sim
04) Não

Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afi rmativa, aponte quais sio os recursos utilizados?

C16-

11 Por que a coanizargro utiliza outros recursos?
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12 Quem disponibiliza estes recursos?
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13 Os relatórios enviados pela contabridade sio precisos, ou seja, sio enviadas de forma resumida, sem excessos de dados?
<-) Sim
) Não
14 Os relatórios Contábeis sio completos, todas as informações são devidamente topostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, indicando falta de infonnagio?
) Sim
4) NA°
15 Se a resposta anterior foi negativa, cNe algumas perguntas efou devidas que surgem ao leres relatádos enviados, que na sua
opinião, significa falta de Informação.

16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios contábeis mais, considera-seque:
Todas as informações são úteis para a administração

Algumas informações não são necessarias para nossa empresa, tais
) como:

3

170 escritório de contabilidade "r faz anifise dos relatórios contábeis enviados, fornecendo Informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim. Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios conLábeis trazem todas as infonnaçõrs que a empresa necessita saber.
Não, mas seria de grande utilidade para a emprma se tosse encaminhado inlormações afecinais aos relatórios tais Gomm

180 escritório de contabilidade nc- repassa Informações sobre todas as alterações sobre todas as alterações ocorridas na
legislação que afetam sua empress: Area eibutiria, social, trabalhista, etc.?
i Sim
) Não

to a respostafor allona0sa. responds= tprestões 19 020.
19 As alterações ocorridas na logidaglosiio repas•artasenstempo
para mudança?

informa

0,4 sim
)

N00
20 0 esalterio de contablidiade *Ito repassa as alterações deonna ItSPItCatlia.
afetam diretamente sua empresa indkando o que denser feito e portion

OS pantos da

legislação out

(4) Sim
( ) Await quandt, softeitado
( ) Não,, o Waited° ;penes ,reparlSa altertm§es

Obrigado Per sua cotaboração 1
O preenchimento deste questionfirio *recerá

forma mats orientada a SW necessidade.

el

ssl

Para title o es
0,

preste seus serviços de

023

zado lente,
aes sos gerenciais bem estruturados, basead, em ,informações precisas e objetivas, pibilitam ao empresário uma
ada de decisão mais scgura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
icipalmente em se tratando de pequenas empresas Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarren dados mails das organizações, terem a
.sibilidade de demonstrar sua evolução durante vários pet-lodos e proporcionarein a elaboração dc projeções futuras. Resta
tx se a forma de apresentação, a quantidade e a clareza das informações, dispom-bilizadas airavOs dos relatórios elaborados
os escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
I iando de forma eficaz, a gestão empresarial_
ste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste an apresentar uma analise sable a utilidade das inforrnações fornecidas
ayes dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
-diante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
sua empresa sera mantido. Saido assim, voce cliente sera denominado =no "1", "2,"3","4",5",.... A partir das
;postas obtidas sera realizada urna analise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
ntabi I idade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, 1,2,3,4,5... Esper
,rtanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados c enviados
.lo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

s resultados sera() formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Ern_

endo assim solicita - se sua colaboraçao no sentido de responder ao questionário a seguir.
Quem é responsive l pela administração da empresa?
ócio administrador
.dministrador contratado
) Qual a formação da pessoa responsável peia administração da empresa?
° Grau incompleto
'Grau completo
i° Grau incompleto
la

Grau completo

:urso técnico de:
3° grau incompleto no curso de:

1)1.4

S 12-Prb0

bk CY'll e

3° grau completo no curso de:
Outros, qual?:
3) Quem é responsive l pelo recelimento dos relatórios contibeis mensais (Ralunks. Demonstratives de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
Administrador contratado
Sóci
os e administrador
Outros, quem?
1) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de deão?

Sim, sempre
Sim. everairotenis seguintes situações:
'`ir%

rrr Nrk- /1

VAS
-1"1

Uti

Não, porquê?

5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais são (dais fa empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, sic, importantes para empresa?

Sim
Não, Por quê?

.t.

5.1 m;aso de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa, por Wilt= os relatórios contábeis? .
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180 egisdldde de contiddidader repass.a Inkrutatties afire (odes asafterag8es sobro was as Amon m agmas na
legislação que afetam sus empresic Ina tribubtria, social, /tballista, elm?
SIM

Não
Sea resposta for afirmativa, responda as questões 19 e 20,
19 As alterações ocorridas na legislação são repassadas em tempo háb ou seja, informadas a tempo de pmpater a empress
para mudança?
Sim
Não
20 0 escritório de contabildiacle 'X' repassa as alterações de farina expficauva, ou seja, esclarece cis pontos da legislação quo
afetam diretamente sua empresa indicando o que deve SEW feito e perique/

Sim
Apenas quando é solicitado
Não, o escritário apenas repassa as alterações

Obliged° por sua colaboração I
O preenchimento deste questionirlo oferecerá subsidies pare que o esaitedo de contabilidade
forma mais orlentada a sue necessidade.

preste seus serviços de

Prezado cliente,
Processos gerenciais bem estruturados, baseados an . informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando 1.scos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando de pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das anpresas, por annportaran dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionaran a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade e a darena das informações, dispoaibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de maneira e an tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste an apresentar uma análise sobje a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
medi ante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido. Sendo assim, vocé cliente sera denominado como "1", "2",3","4","5",....

A partir das
respostas obtidas sera realizada uma analise descritiva verificando se as informações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, 1,2,3,4,5... Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem 6 responsive l pela admiiiitragio dáenipresa?
Sócio administrador
Administrador contratado
2) Qual a formação da pessoa responsirvel pela administravio da empresa?
) 1° Grau incompleto
) 1° Grau completo
) 2° Grau incompleto
) 2° Grau completo

) Curso Mimic* de:
) 3° grau incompleto no curso de:
) 3° grau completo no curso de

"

) Outros, qual?:
3) Quem é responsivel pelo recebimento dos relatados contábeis mensais (Balancetes, Demonstrativos de Apuração do lucro)
enviados pela contabilidade?
Sócio administrador
) Administrador contratado
) Sócios e administrador
) Outros, quern?
4) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?
10 Sim, sempre
Sim, eventualmente, nas seguintes situações:

Não, por quê?
)

5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais são úteis (a empresa obtêm vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, sio importantes para empresa?
CC Sim
Não, Por quê'?
)

5.1 Em caso de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa, por utilizar os relatórios contábeis?

•I% t„ 4, 4.1 4,r.114..p.„L !

6 As informações toradis pelacdritabifidadeirão dl pon zadasdewdo carn í necessidade (em ietripsfsibil) da empret 7 ?
Sim
Não, Por quê?

7 As informações disponibSzadas através dos relatórios enviados pela contabilidade são daras, ou seja, sin de fácil
compreensão?
Sim
Não, Por quê?

6 Os relatórios contabeis possuem uma apresentação visual agradável, que permite o acompanhamento adequado das
Informações?
Sim
Não, Por quê?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informapies contibeis para tomada de dedsio?
Sim
Não
Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11, 12
10 Caso questão anterior seja afirmativa,
iya, aPorilequals sio os recursos utilizados?

11 Por quê a organlia* i

Out* recentes?

12 Quern disponlbiliza estes recursos?

13 Os relatórios enviados pela contabilidade são precisos, ou seja, ea° enviadas de formimeurnicla, sem maremos de dados?
•
Sim
Não
14 Os relatórios Contabeis sio completos, todas as informações são devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, Indicando falla de Inform*?
Sim
Não
15 Sea resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas dou dúvidas que surgem ao ler os relatórios enviados, que na sua
opinião, signi fica falta de Informação.

16 Quanto as Informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios contábeis mensais, c,onsiderase que:
Todas as Informações são Olds para a administra*
Algumas informações não são necesstrias para nossa empresa, tais
como:

170 escrltório de contabilidade 'X faz analise dos relatórios contábeis enviados, fomecendo Informações arkionais sobre o
desempenho da sua empresa.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Nat% porque os relatórios conteis trazem todas as infonnapks que a empresa necessita saber.
Não, mas seda de grande utilidade para a empresa se fosse encaminhado informações adicionais aos retalõrios tais mac

,

160 esatórie de contahlidader repass-a infonneções sobectOdas as alterações s' obre todas as alterações ocorridas na
legislada que afetara sua empresa: eras tribubiria, social, tratAhista. etc.?

Sim
Não

Se a resposta for afirmativa, responda as questões 19 e 20.
19 As alterações ocorridas na legislação sic repassadas em tempo tail, ou seja, informadas a tempo de preparar a empresa
para mudança?
Sim
Não
20 0 escritório de contabikliade "r repassa as alterações de forma explicativa, ou seja, esclarece os pontos da legislação que
afetam diretamente sua empresa indicando o que deve ser feito e porquê?
Sim
Apenas quando é solicitado
Não, o escritório apenas repassa as alterações

Obrigado por sua colaboração I
O preenchimento deste questionário oferecerá subsídios para queo escritório de contabilidade
forma mais orientada a sua necessidade.

preste seus serviços de

(>25

9
Prezado cliente,
Processos gerenciais bcm estruturados, baseados em informações precisas e objetivas, possibilitam ao empresário uma
tomada de decisão mais segura, evitando riscos desnecessários e aumentando as chances de crescimento empresarial,
principalmente em se tratando dc pequenas empresas. Os relatórios enviados pelos escritórios de contabilidade tendem a ser
um instrumento essencial no processo de gestão das empresas, por comportarem dados reais das organizações, terem a
possibilidade de demonstrar sua evolução durante vários períodos e proporcionarem a elaboração de projeções futuras. Resta
saber se a forma de apresentação, a quantidade ea clareza das informações, disponibilizadas através dos relatórios elaborados
pelos escritórios de contabilidade, são efetuadas de mancira e em tempo adequados para atender as necessidades dos clientes,
auxiliando de forma eficaz, a gestão empresarial.
Neste sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em apresentar uma analise sobre a utilidade das informações fornecidas
através dos relatórios preparados pelo escritório de contabilidade, denominado "X". 0 levantamento de dados sera efetuado
mediante o questionário abaixo, o qual solicitamos que seja respondido. Cumpre esclarecer, que o anominato da identificação
de sua empresa sera mantido_ Sendo assim, você cliente sera denominado como "I", "2","3","4,"5",.... A partir das
respostas obtidas sera realizada ema análise descritiva verificando se as in formações fornecidas pelo escritório de
contabilidade "X" são utilizadas no processo de gerenciamento de seus clientes, aqui denominados de, 1,2,3,4,5_.. Espera-se,
portanto, obter uma avaliação critica sobre a utilidade, clareza, precisão e objetividade dos relatórios elaborados e enviados
pelo escritório de contabilidade "X" aos seus clientes.

Os resultados serão formalizados no trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliete Verônica Em.
Sendo assim solicita-se sua colaboração no sentido de responder ao questionário a seguir.
1) Quem é responsive l pela adminlidrasio dsenipresa?
Sócio administrador
Administrador contratado

2) Qual a formação da pessoa responsável Pela administração da empresa?
1° Grau incompleto
1° Grau completo
2° Grau incompleto
20 Grau completo
Curso lécnico de:

30 grau Incompleto no curso de:
3° grau completo no curso de

/

cufgc. )

Ad r ri tZ'r c i 1
-

Outros, qual? .
3) Quem 6 responsive l pelo recebimento dos relatórios contibeis mensais (Balancetes, Demonstratives de Apuração do lucro)
enviados pela contabilldade? ••
Sócio administrador
Administrador contratado

Sócios e administrador

Outros, quem?
4) A empresa utiliza as informações geradas pelos relatórios contábeis, para tomada de decisão?
Sim, sempre
Sim,

eventualmente, nas seguintes situações:

Não, por qué?

•

5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais sic) úteis (a empresa obtém vantagens utilizando os
relatórios), ou seja, são importantes para empresa?
Sim

Não, Por qué?

5.1 Em caso de resposta afirmativa, quais as vantagens percebidas pela empresa, porutilizar as relatórios conbibeis?
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•8 infomtargres geradis pelacdàtabilldadiãodlspànIbIias de acordo corn a necessidade (em tempo Libil) da empresa?

Não. Por quê?

7 As Informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela contabilidade sio clams, ou seja, são de fácil
compreensão?
Sim
Não, Porquê?

8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradfivel, que permite o acompanhamento adequado das
informações?
1 Sim
Não, Por qua?

9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações cantSbeis para tomada de deCisão?
; Sim
Não

Caso questão anterior seja afirmOva, respondas as questões 10, 11, 12
questão anterior seja afirmativa, apoote quids são os recursos utilizados?
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12 Quem disponibiliza estes recursos?
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13 Os relatórios enviados pela contabilidade são precisos, ou ieja, são enviadas de forma resumida, sem eacessos de dados?

Sim
Não
14 Os relatórios Contábeis são completos, todas as informações são devidamente expostas, ou seja, ado surgem dúvidas ou
perguntas durante a análise dos relatórios, Indicando tab de idormagio?

Sim
Não
15 Sea resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas dou dúvidas que surgem ao ler os relatóriosenviados, que na sua
opinião, significa falta de Informação.

16 Quanto as informações fornecidas pela contabilidade, nos relabirlos contábeis mensais, considera-se que:
Todas as informações são úteis para a administração
Algumas informações não são necessárias para nossa empresa, tais
como:

17 0 escritório de contabilidade 'X" faz análise dos relatórios centibeis enviados, -fornecendo informações adicionais sobre o
desempenho da sua empresa.
. .
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis Irazem todas as informações que a empresa necessita saber.
Não, mas seria de grande ulilidade para a empresa se fosse encaminhado informações adicionem aos relatórios taiscomo:
-
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escritirlo de contabilidade"r nipastia Infonnações abbr e todas as altetagões 'sabre. todas as alterações occarldas na
-Mu* que afetam sua empresa: ilea tributirta, social, trabalhisla, etc.7

a resposta for afirmativa, responda asquestties 19 e 20.
As alterações ocorridas na legislação sio repassadas em tempo IOU, ou seja, informadas itempo de preparar a empresa
mudança?

O escritório de contabildiacle
repassa as alterações de forma explicativa, ou seja, esclareoe os pontos da legislação que
tam diretamente sua empresa indicando o que deve ser feito e porquê?
,t1

enas quando é solicitado
escritorio apenas repassa as alterações

dado por sua colaboração 1
preenatmento deste questionádo ofereceri subsidies pan que o escritõrie de contabilidade preste seus sertigos de
Mt I male orientada a sua necessidade,

1) Quem é responsive l pela administragio da empresa?
( ) Sócio administrador
( ) Administrador contratado

-

11

7

I-

I

1

1

1

ti

11
1

'

1

1

1

LI,

1

11

1

11

1

1

2) Qua l a formação da pessoa responsive l pela administração da empresa?

1

1

1

1

1

1

1

1

20
4

1

1

TI

( ) 1° Grau incompleto

t

0

( ) 1° Grau completo
( ) 2° Grau incompleto

0

1
1

( ) 2° Grau completo

LL
LLb

( ) Curso técnico de:
( ) 3° grau incompleto no curso de
( ) 3° grau completo no curso de

1

1

Medicina

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0

1
1

1

1

1

2

11
1

1

1

1

1

7

1

1

3

Veterinária

1

1
1

Administração

1

1

1

1

Matemática
Contábeis

3

1

1

1

1

Eng EletTica

Fármacia
Especializacao Marketing

4
1
1

1

Gestão Estratégica de Marketing

( ) Outros, qual?:

16

1

11

1

1

Especializacao Infonnacoa tecnologica

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Gerencia Financeira

1

1

Metrado Eng Biomédica
1

Administração de empresas

—

1

,

1

Especializacao Administracao
3) Quem é responsive l pelo recebimento dos relatórios contábeis mensais
(Balancetes . Demonstrativos de Apuração do lucro) enviados pela contabilidade?
( ) Secio adminisbador

1

( ) Administrador contratado
( ) Sócios e administrador
( ) Outros, quem?
Gerente administrativo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

18
2

1

1
1

1

1

U

4
1

1

L

1

( ) Sim, sempre

1

( ) Sim, eventualmente, nas seguintes situações:
Trasagões banchrias

1,

1

1

1

'

Levantamento de despesas

1

1

1

7
1
1

,

,

1'

1'

Necessário
Controle Fiscal

1

1
I

Programação Futura p/ Investimentos

1

1

1

Não estourar o caixa
Evolucao empresa

1
1

1

Não, por quë?

,

1

1

7

Ramo de atividade não favorável
lnforrnaçoes geradas pelo depto administrativo/financeiro
5 As informações fornecidas através dos relatórios contábeis mensais sio úteis
(a empresa obtém vantagens utilizando os relatórios), ou seja, sio importantes
para empresa?
Sim
Não, Porquê?

I

1

1

1

Contabilidade movimentação parcial

5
3

1

1

1

1
,

1

1

1

Diferenca com movimentacao real
5.1 Em caso de resposta afirmativa, gums as vantagens percebidas pela empresa,
oor utilizar os relatórios contábeis?
Acompanhamento e controle
Análise, controle de Gastos

Aplicar os Recursos escassos disponives com maxima eficiência
Receitas
Despesas
Precisão e confiabilidade
Evolucação
Planejamento
Custos
Controle de caixa
Con tr ole da empresa em geral
Clareza a respeito dos resultados
Lucros
Margem de lucro
Recebimentos
Faturamento
Apresentação clara
Pagamentos
Financeira
Lucro liquido
Encargos
Tributos
Fiscal

1

1

1

1

1

111

1

1111

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

2

1

2
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1
1

1
1
1
1

I

1
1i
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

,
I

23

1
1

1
1

1

2

1

1

1

1
71

1

,,
,,

1
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Aplicações
Mudança de estratégia
6 As informações geradas pela contabilidade sio disponibilizadas de acordo com
a necessidade (em tempo hábil) da empresa?
Sim
Não, Por qua?
Não disponibiliza inforrnaçoes com a rapidez necessária
7 As informações disponibilizadas através dos relatórios enviados pela
contabilidade sio claras, ou seja, sio de fácil compreensão?
Sim

1
1

1

1

,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 __LIk
1
1

1
11

1

1
1

iT

1

1

1
1

1

1

----

1

11

1

1

1
,

1

1

1

11

1

1

Não, Por qua?
Nab são daras
8 Os relatórios contábeis possuem uma apresentação visual agradável, que
permite o acompanhamento adequado das informações?
Sim
Não, Porquê?

23
2
2

24
1

I1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1
1

1

11

1111111

1

1

7

1

3
1

1

Sao gerados apenas balancetes

22

1

Falta de entendimento

1

1

Qualidade das impressões
9 A empresa utiliza outros recursos, além das informações contibeis para
tomada de decisão?
Sim
Não

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Caso questão anterior seja afirmativa, respondas as questões 10, 11,12

1

1

1

1

11

1

1

20

25

Total

1

1

1

1
11
1

2

3

4

5

6

7

8

91 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10 Caso questão anterior seja a fi rmativa, aponte quais sio os recursos
utilizados?

Relatórios gerados pela empresa
Controle interno
Bancos, Caixa, emissão de notas
Extratos Bancários
Dados de marketing
Consulta Orgios publicos
Informática e Advocacia
Indicadores de outras Areas e Setores
Controle financeiro
Fornecedores, Clientes, produtos
Situacao economica
Jornais, Revistas, Noticias
Pesquisas de Mercado
Tomada de decisões
Concorrencia

1

1

1

1
1

1

1
1
t

1

1
,

1
1
1,

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

I

1
1

11

1

1

3
1
1
2
11
1,
1
2
1
4
1
2
1

Não são com ativeis a realidace Ca empresa
Oportunidade
Tomada de decisões
Setor é dincamico

„

11

fl
1

i

Solucionar problemas

I

Concorrência

I

Fatos passados
Impostos altos demais
Atividade especifica
Aspectos Gerencias, como produtividade e satisfação de funcionários
Maior detalhamento
l Acompanhamento diários
Obter informações referente ao mercado
Aprimoramento

1
1

1

1

,

I
I

--

H

2
1
2
1

1
1

1

1

12 Quem disponibiliza estes recursos?
Sócios administradores
1
'A Própria empresa
Administrativo/financeiro (funcionários)
Bancos, Revistas, Jornais inform, de outras empresas

1

1

1

1

1
1

11

1

1

1

1

11
1
7—

1

1

1

1

1
1

1

Mercado

1

Tec engenharia, org publicos
IBGE; Sebrae, Fecomercio, Fiesp, Revistas Especializadas etc.
Advogados
Vigilância sanitária
Intenet, cursos
13 Os relatórios enviados pela contabilidade são precisos, ou seja, sio enviadas
de forma resumida, sem excessos de dados?

2
i
1
2
1
1

1
1

L.,

I Mercado exige

1

1

1

1

1

2
7
2
2
1
1
1
1

1

Sim

1

1

1

1

11111

Não
14 Os relatórios Contábeis sib completos, todas as informações sio
devidamente expostas, ou seja, não surgem dúvidas ou perguntas durante a
análise dos relatórios, indicando falta de informação?

Sim

1

1

1

•
1

Não
15 Sea resposta anterior foi negativa, cite algumas perguntas eiou dúvidas que
surgem ao leres relatórios enviados, que na sua opinião, significa falta de

1

1
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1
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informação.
16 Quanta as informações fornecidas pela contabilidade, nos relatórios
contábeis mensais, considera-se que:
Todas as informa95es são Uteis para a administração
Algumas informações não são necessárias para nossa empresa, tais como:

1
1

1

1,

I

1

1

1

1

1

1

1

L

1

1

1

L_.L._

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

o

empress.
Sim, Sempre
Sim, quando solicitado
Não, porque os relatórios contábeis trazem todas as informações que a empresa
necessita saber.
Não, mas seda de grande utilidade para a empresa se fosse encaminhado informações
adicionais aos relatórios tais como:
Indices financeiros
Comprathio mensal ganhos liquidos, despesas
180 escritório de contabilidade "r repassa Informações sobre todas as
alterações sobre todas as alterações ocorridas na legislação que afetam sua
emoresa- área tributória. social, trabalhista. etc.?
Sim

1

1

11

1

11

1

1

1

1

1

I

1

I

1

1

I

1

5
11
5

I
I

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1
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1

ou seja, esclarece os pontos da legislação que afetam diretamente sua empresa
indicando o que deve ser feito e porquê?
Sim
Apenas quando é solicitado
Não, o escritório apenas repassa as alterações

1

1

Não
Se a resposta for afirmativa, responda as questões 19 e 20.
19 As alterações ocorridas na legislação são repassadas em tempo hábil, ou seja .
informadas a tempo de preparar a empresa pare mudança?
Sim
Não
200 escritório de contabildiade "X" repassa as alterações de forma explicativa,
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