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RESUMO

A gestão da qualidade, independente da área de atuação da empresa, é fator
fundamental para seu sucesso no mercado em que atua. Ultimamente, depois de
grande expansão da área da qualidade no setor industrial, existe uma preocupação
desse mesmo avanço no setor de serviços. Dentre os diversos processos de gestão
da qualidade, existe a medição da qualidade em si, através de indicadores. Por isso,
este trabalho tem como objetivo propor um sistema de indicadores da qualidade para
prestador de serviços contábeis. Desta forma, foi realizado um estudo de caso
com um escritório de contabilidade da grande Florianópolis. Através deste estudo
realizou-se uma pesquisa com os clientes do prestador de serviços para encontrar
as necessidades desses clientes em relação aos serviços prestados pelo escritório.
Após a análise dos dados obtidos, foi proposto um sistema de indicadores de

qualidade para cada grupo de empresa determinado na análise.

Palavras-chave: indicadores, qualidade, serviços contábeis.
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I INTRODUÇÃO

Nesse capitulo, apresentaremos a introdução desse trabalho, bem como seus
objetivos, geral e específicos, problema, justificativa e sua metodologia.

ti Assunto

Devido aos grandes avanços tecnológicos ocorridos nos últimos tempos, e
competitividade no mercado global, tem sido grande o número de empresas que
nascem em um dia, crescem em outro e morrem no seguinte.
Sendo assim, as organizações da atualidade necessitam de diversos artifícios
que o levem a garantir permanência no mercado, através de conquistas de clientes e
bons desempenhos operacionais e comerciais.
Há muitos anos a avaliação da qualidade vem ocupando lugar relevante na
gestão das empresas, tanto na criação de modelos adequados para
nerenciamento

o

da qualidade, quanto no desenvolvimento de estratégias

empresariais.
Atualmente é grande o número de empresas que procuram entender, discutir
e preocupar-se com a qualidade de seus produtos e/ou serviços, porém poucas a
aplicam efetivamente na prática.
No Brasil, o setor industrial encontra-se há anos com estudos no que diz
respeito á área da qualidade. Já o setor de serviços está iniciando seus trabalhos
nesse campo. Muitas empresas industriais deixam a desejar quando o assunto é
qualidade. No setor de serviços esse número é ainda maior.
Qualidade sempre existiu, porém foi com o fim da II Guerra Mundial que se
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iniciou estudos e teorias voltados ao tema. Até o inicio da Revolução Industrial, os
próprios artesãos eram quem controlavam a qualidade de seus produtos, porém com
aumento da produção devido à revolução, surgiram a figura do inspetor de
equipamentos e os departamentos de controle de qualidade. (MARSHALL JUNIOR
et al., 2003)
Pois foi em meados da década de 1920 que se observou os primeiros indícios
reais de controle de qualidade através das empresas Bell System

e a Western

Eletric, que criaram departamentos de engenharia de inspeção para lidar corn
problemas criados pelos defeitos de seus produtos e pela falta de coordenação entre
seus departamentos. (MARSHALL JUNIOR et al., 2003)
Desde então o uso e aperfeiçoamento de técnicas de qualidade vêem
mando lugar relevante nas organizações. Neste ambiente de rápidas mudanças,
o sistema da qualidade necessita de atividades de verificação que visem assegurar a

adequação das empresas com os requisitos dos sistemas da qualidade. É preciso
determinar se as atividades de qualidade e os resultados dessas atividades estão de
acordo com as disposições planejadas para a organização, e se estas disposições
foram implementadas de forma eficiente e estão adequadas a obtenção dos
objetivos.
Dentro desse contexto, surge na organização à necessidade de avaliar o
desempenho da qualidade do produto e/ou serviços por ela produzido/prestado.
Com isso a empresa está sempre buscando diversas alternativas que avaliem a

A crescente necessidade de desenvolver métodos objetivos de avaliação da
qualidade tem determinado investimentos em mecanismos quantitativos. É nesse
ponto que entra os indicadores de qualidade.
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Diante desse cenário, o problema deste trabalho será em propor indicadores
capazes de medir a qualidade (de acordo com a necessidade dos clientes) dos
serviços prestados por um escritório de contabilidade.
Será dada ênfase ao setor contábil visto a grande necessidade de estudos na
área da qualidade nesse setor, e devido à importância da informação contábil
perante as organizações.
Outro ponto importante é a atual preocupação que existe na qualificação dos
serviços contábeis. Atualmente vários órgãos, tais como sindicatos, entidades de
classe, e associações do setor, estão discutindo a qualidade dos serviços de
contabilidade prestados pelos profissionais da área, criando modelos de trabalho e
premiando prestadores que mostrem progressão e resultados na área de gestão de
qualidade.
Podemos destacar ainda o conceito de qualidade em serviços. No setor de
serviços, como veremos no trabalho, a qualidade está muito mais voltado para

satisfação do cliente do que para outras formas de definir qualidade, ou seja, existirá
qualidade quando suprir as necessidades dos clientes.
Esse trabalho dar-se-6 através de um estudo de caso, onde será pesquisado
as necessidades de clientes de um determinado prestador de serviços contábeis e
em seguida, será proposto um sistema de indicadores afim de medir o desempenho
das atividades diante do comprometimento de tais necessidades.
Quando um cliente contrata uma prestação de serviços, ele cria uma
expectativa da forma de como aquele serviço suprirá a sua necessidade. Caso o
resultado do serviço for maior do que essa expectativa criada. certamente para o
cliente esse serviço possuirá qualidade. Caso o resultado for menor, não possuirá.
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1.2 Problema

De que forma um sistema de indicadores medirá a qualidade dos serviços
prestados por um escritório de contabilidade?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo propor um sistema de indicadores, que mega
a qualidade dos serviços prestados por um escritório de contabilidade.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral têm-se os seguintes objetivos específicos:
•

conhecer e definir os serviços prestados por um escritório de
contabilidade.

•

realizar uma pesquisa com clientes afim de definir suas
necessidades.

•

criar grupos de clientes de acordo com as necessidades expressas
na pesquisa.

•

propor um sistema de indicadores da qualidade para cada grupo de
clientes.
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1.4 Justificativa

A utilização de sistemas de qualidade é uma necessidade caso a organização
almeje obter competitividade junto ao mercado exterior, já que a maioria dos clientes
tem a qualidade dos produtos ou serviços assegurado através dessas medidas e
nonseqüente certificação de qualidade.
Em muitos casos, mesmo não havendo necessidade de contar com o
mercado externo, como é o caso de empresas que atuam apenas no mercado
interno, em alguns segmentos deste, o certificado de qualidade é item decisivo na
tomada de decisão pela escolha de um produto ou serviço pelo cliente, devido a sua
garantia de qualidade.
Com isso, percebe-se a necessidade dos prestadores de serviços contábeis,
possuir uma preocupação com a gestão da qualidade, para poder manter-se no
mercado, além de oferecer produtos de qualidade a seus clientes.
E essa necessidade vem crescendo a cada ano. Muitos prestadores de
'cos estão procurando certificação na área da qualidade, tal como o selo ISO
9000. E com isso criando dentro da empresa setor com dedicação exclusiva a área
da qualidade.
Logo, as medidas de qualidade são sem dúvida um diferencial imprescindível
as empresas. É através dessas que as mesmas podem se manter no mercado e se
tornarem competitivas.
Perante isso os indicadores de qualidade vêem colaborar na adequação e
aperfeiçoamento da gestão da qualidade e principalmente na medição da própria
qualidade.
0 intuito desse trabalho é apresentar indicadores específicos para um
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nrestador de serviços contábeis, visto que tal área, a de gestão de qualidade, nesse
setor se encontra em sua fase inicial.

1.5 Metodologia

Quanto aos objetivos essa pesquisa realizar-se-á de forma exploratória, que,
de acordo com Gil (1995), a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de
proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Para ele, esse tipo de
pesquisa é realizado, sobretudo, quando o tema escolhido é pouco explorado e
torna-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.
Beuren et al (2003), referindo-se ao assunto, descreve que

o estudo

exploratório apresenta-se como um primeiro passo no campo cientifico, a fim de
possibilitar a realização de outros tipos de pesquisa acerca do mesmo tema, como
pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa.
Quanto a abordagem essa pesquisa será de forma quantitativa, visto que seu
principal objetivo é propor um sistema de indicadores da qualidade.
Segundo Richardson (apud Beuren et al. 2003) a abordagem quantitativa
caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de
informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde a
mais simples como percentual, média, desvio padrão, As mais complexas. como
ficiente de correlação, análise de regressão, etc.
Em se tratando de procedimentos, essa pesquisa dar-se-6 de forma de um
estudo de caso. Gil (1995) salienta que o estudo de caso é caracterizado pelo
estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir
conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossível
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mediante os outros tipos de delineamentos considerados.
Para Bruyne, Herman e Schouteheete (apud Beuren et al, 2003) o estudo de
caso justifica sua importância por reunir informações numerosas e detalhadas com
vista em aprender a totalidade de uma situação. Segundo eles, a riqueza das
informações detalhadas auxiliam num maior conhecimento

e numa possivel

olução de problemas relacionados ao assunto estudado.
A coleta de dados pode ser feita por meio de observações, entrevistas e
história de vida, pesquisa bibliográfica, questionários, observação empírica, entre
outros. Usa-se nesse trabalho o método do questionário. (BELLO, 2005)
O questionário, numa pesquisa, é um instrumento ou programa de coleta de
dados. Se sua confecção é feita pelo pesquisador, seu preenchimento é realizado
pelo informante. A linguagem utilizada no questionário deve ser simples e direta para
que o respondente compreenda com clareza o que está sendo perguntado. (BELLO,
2005)
Nesse caso, será realizado uma pesquisa através de questionário padrão
enviados através de e-mail ou entrega pessoal a todas as empresas clientes do
prestador de serviços em estudo.
Após a coleta de dados, os,..clientes pesquisados serão divididos em grupos
de acordo com as suas necessidades informadas. Para cada grupo de clientes será
proposto um sistema de indicadores que permita medir a qualidade do serviço
prestado pelo escritório em estudo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesse capitulo é apresentado alguns conceitos referentes a gestão da
qualidade, indicadores da qualidade

e satisfação de clientes abordados em

publicações por autores da área.

2.1 Qualidade

Existem diversos conceitos para qualidade atualmente, muito dependente do
.o de vista do conceituador. Basicamente estão divididos em cinco visões: a
transcedente, na qual "qualidade não é uma idéia ou uma coisa concreta, mas uma
terceira entidade independente das duas... embora não se possa definir qualidade,
sabe-se que o que ela é (PIRSIG, 1974:185 citado por MARSHALL JUNIOR et al.)" ,
a baseada no produto, na qual "diferenças de qualidade correspondem a diferenças
de quantidade de algum ingrediente ou atributo desejado (ABBOTT, 1955:126-7
citado por MARSHALL JUNIOR et al.)", a baseada no usuário na qual "qualidade
consiste na capacidade de satisfazer desejos (EDWARDS, 1968:37 citado por
MARSHALL JUNIOR et al.)", a baseada na produção na qual "qualidade quer dizer
conformidade com as exigências (CROSBY, 1979:15 citado por MARSHALL
JUNIOR et al.)" e a baseada no valor onde "qualidade é o grau de excelência a um

preço aceitável e o controle da variabilidade a um custo aceitável (BROH, 1982:3
citado por MARSHALL JUNIOR et al.)".
Segundo a norma ISO 9000, qualidade é o grau no qual um conjunto de
características inerentes satisfaz a requisitos (inerente significa existência de uma
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característica permanente).
Qualidade é a totalidade de características de alguém, ou de alguma coisa,
que lhe confere a capacidade de atender necessidades explicitas, que

são

expressas formalmente, ou implícitas, que dizem respeito as expectativas ou aos

.- jos dos clientes. (SENAC, 1996)
A mesma publicação traz ainda que a qualidade na prestação de um serviço
se faz presente quando ele garante a plena satisfação do cliente. Para tanto, o

serviço deve ser bem-feito e ter um prego justo e, além disso, não deve dar lugar a
desperdícios.
Para Feigenbaum apud Camargo (2000), qualidade é um conjunto de
características incorporadas ao produto através do projeto

e manufatura que

determina o grau de satisfação do cliente.

Ishikama apud Camargo (2000) define qualidade como a rápida percepção e
satisfação das necessidades do mercado,

adequação ao uso dos produtos e

geneidade dos resultados do processo.
Já para Juran apud Camargo (2000) qualidade é adequação do produto ou
serviço ao uso, ou seja a necessidade do consumidor.
Lobos apud Andrade (2001) valoriza o atendimento das expectativas do
consumidor quando define que ''a qualidade de um serviço é determinada por três
fatores: desempenho, atendimento e o custo".
Segundo Paladini apud Andrade (2001), para a pequena empresa sobreviver
no mercado prestando serviços, há uma necessidade básica a ser atendida, que é

garantia que os serviços sejam consumidos - o que requer que eles possuam
características [.. .] que os diferenciem dos demais, isto 6, qualidade.

Paladini (1994) descreve que para a empresa crescer há necessidade que a
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economia também cresça. Se a economia estiver estável, resta desenvolver
qualidade, pois reduzir preços ou ampliar prazos, nem sempre é viável, quando os
grupos mais fortes têm maiores capacidades de interferir nestas duas variáveis.
Restou para a pequena empresa, que não tem serviço diferenciado, a redução de
custos e o aumento da produtividade, que são questões por onde a qualidade
começa.
De acordo com Carmargo (2000), diante dessa diversidade e complexidade
de conceitos, pode-se considerar que:
-

qualidade consiste nas características que o produto ou serviço deve ter
para satisfazer as necessidades do consumidor;

-

qualidade consiste na inexistência de não-conformidade;

-

qualidade é adequação ao uso; e

-

qualidade está relacionada á capacidade da organização de satisfazer a
requisitos pré-determinados e pressupostos.

Para Camargo (2000), de forma simplificada, a qualidade pode ser definida
como um conjunto de procedimentos que se iniciam com

o conhecimento das

necessidades e expectativas do cliente, influenciando na confecção original (projeto)
de um produto ou serviço, bem como na sua confecção final (processo) e
acompanhamento do pós-venda, com o objetivo de cativar, satisfazer e manter o
consumidor.
A qualidade é inerente ao produto, mas julgada pelo cliente. Assim a
qualidade deve levar em conta todas as características básicas e relevantes dos
produtos que adicionam valor para o cliente, elevam sua satisfação e determinam
sua preferência e retenção. (FPNQ apud ROLT, 1998)
Em se tratando de gestão da qualidade, Zacharias (2000) descreve que a
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mesma é a atividade da direção que determina e implementa a política da qualidade
a partir de um conjunto de procedimentos que incluem planejamento estratégico,
alocação de recursos e outras atividades sistemáticas com o próprio planejamento, o
controle e a melhoria da qualidade.

A gestão da qualidade total é um processo que envolve o monitoramento e a
avaliação do alcance de objetivos, utilizando métodos de medição da melhoria e da
verificação do funcionamento das ações de processo. (BOHAN E BECKER apud
PALADINI, 2002)

Zacharias (2000) ainda define gestão da qualidade como as atividades
coordenadas para dirigir e controlar uma organização, no diz respeito à qualidade.
Gestão da qualidade total é um conjunto de métodos quantitativos para

acompanhar e melhorar processos da organização e mecanismos de atenção aos
clientes hoje e no futuro. (RYAN apud PALADINI, 2002)
Casas (1999) salienta que a qualidade de um serviço está em superar as
expectativas do clientes na satisfação das necessidades, na resolução de problemas
ou no fornecimento de benefícios a alguém.
Assim, como este trabalho concentra seus objetivos na

discussão da

qualidade na prestação de serviços, adotaremos como conceito, qualidade sendo
um atributo ao fato de suprir necessidades. Se a necessidade de um determinado
cliente foi suprida, podemos dizer que tal serviço possui qualidade.

2.2 Indicadores da Qualidade

Os indicadores da qualidade são aqueles que medem diretamente os
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desempenhos relacionados as necessidades dos clientes. Dizem respeito a
(GERANEGOCIO, 2005):
- satisfação dos clientes;
- medem a eficácia dos processos;
- tem foco nos resultados;
- indicam o que fazer;
- ensinam fazer as coisas certas;
- e seus indices expressam o grau de aceitação de uma característica.
Segundo Mafra (1999), a função dos indicadores de desempenho é evidenciar
a necessidade de ações de melhoria, e verificar se as ações implementadas estão
produzindo os efeitos desejados bem como a tendência dos mesmos.
0 mesmo autor ainda diz: "aquilo que não pode ser medido, não pode ser
avaliado" (MAFRA, 1999, p. 42).
Os indicadores relacionados à satisfação dos clientes são os mais
importantes, devendo ser verificados

e

acompanhados sistematicamente

e

comparados a indicadores similares dos concorrentes (ROLT, 1998).
A avaliação da qualidade permite que uma organização, através de
indicadores relativos ao cliente interno

e externo, ao produto, a elementos

operacionais e financeiros possa medir seu desempenho. Estes indicadores devem
(ROLT, 1998):
- refletir a visão do cliente (interno e externo), ou seja, possibilitar a
verificação da qualidade sob a ótica do cliente. Estes indicadores devem refletir
como o produto esta sendo usado no seu destino e o seu encaixe na cadeia de valor
do cliente;
- indicar nível de utilização de recursos, isto 6, possibilitar a constatação da

22

ocupação da capacidade produtiva da organização e a definição do melhor mix" de
produção, ou seja, quais itens, quanto e quando produzir determinados produtos
nara melhor dimensionar os recursos produtivos. Estes indicadores são calculados
Fiela

relação entre a capacidade instalada de produção e o nível de ocupação desta:
- ser sensíveis ás variações do processo, de forma a indicar se os produtos

estão sendo fabricados dentro das especificações projetadas, ou se, com a prática,
o processo produtivo foi aperfeiçoado no sentido de estreitar os limites de tolerância;
- ser objetivos e facilmente mensuráveis. A objetividade de um indicador está
na sua característica de representar, para quem está acompanhando. a perda ou
ganho, ou a qualidade ou níveis de defeito, com o seu desvio. As especificações de
projeto devem ser transformadas, para fornecer parâmetros representativos e fáceis
de acompanhar na empresa. Não se pode enviar o desenho técnico detalhado de
.ma determinada peça fabricada para a fábrica e solicitar que os operadores de
máquinas realizem

o

acompanhamento de todas as medidas envolvidas.

Transformar este desenho significa definir poucas cotas que devem ser
acompanhadas para garantir que

o

produto seja fabricado conforme as

especificações;
- fornecer respostas na periodicidade adequada. Isto representa a capacidade
de um indicador fornecer respostas antes que o processo por ele medido gere
perdas para a organização. A freqüência de acompanhamento de um processo deve
ser corretamente estabelecida para que a própria medição não seja prejudicial e
deixe de agregar valor ao produto, ou de outra forma, seja tão espaçada que permita
corrência de desvio e a conseqüente perda de qualidade através de produtos
defeituosos, retrabalhos e outros custos inerentes;
- estar próximos a ponto de ocorrência do problema, ou seja, devem estar
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disponíveis para quem precisa tomar decisões no processo. Por exemplo, implantar
um sistema de controle estatístico de processo, onde os dados brutos são coletados
na fábrica, digitados na area de engenharia da qualidade, impressos no centro de
processamento de dados, e avaliados com um dia de defasagem em relação ao seu
apontamento, o que significa a possibilidade de que procedimentos imediatos de
ajuste do processo produtivo sejam realizados.
Para Andrade (2001), os indicadores são as peças-chaves para a melhoria da
didade em serviços, e são determinados a partir do feedback dos clientes,

-

consumidores, prestadores de serviço e da visão dos empresários.
Os indicadores devem ser gerados a partir das necessidades e expectativas
dos clientes, pois possibilitam o desdobramento das metas do negócio na estrutura
organizacional (MAFRA, 1999).
Para uma empresa de serviços os indicadores também são úteis para
estabelecer certo padrão. Caso contrario, dificilmente irá projetar uma imagem
coerente. No entanto, necessita-se de padronização do desempenho nas
heterogeneidades de interação devida as diferenças de expectativas dos clientes
(CASAS, 1999)
Para Paladini (2002), os indicadores de qualidade vêm a ser os elementos
básicos da avaliação. 0 mesmo autor ainda diz que eles devem ter algumas
características como:
Objetividade: cada indicador deve expressar de forma simples

e direta a

situação a que se refere a avaliação.
Clareza: os indicadores devem ser perfeitamente compreensíveis, sem o uso
de suporte teórico sofisticado.
Precisão:

se forem munidos dessa característica, os indicadores não

24

possuem duplicidade de interpretações, ou seja, são entendidos por todos os
envolvidos da mesma forma.
Viabilidade: pra serem corretamente estruturados, os indicadores não podem
requerer informações ou procedimentos que não estão disponíveis agora nem
estarão a médio prazo. Isso quer dizer que eles não se referem a alvos a
atingir ou a propósitos de ações a desenvolver e nem a situações que nesse
momento não podem ser viabilizadas.
Representatividade: os indicadores devem expressar exatamente o que
ocorre na situação em que são aplicados.
Visualização: até para viabilizar um modelo rápido e eficiente de avaliação, os
indicadores devem garantir imediata visualização do processo sob avaliação.
Ajuste: considerando que a avaliação que está sendo implementada refere-se
á organização em si, suas especificidades devem ser completamente
respeitadas.
Unicidade: como envolvem operações que se repetem em diferentes
momentos, em diversos locais e distintos contextos, os indicadores não
podem ser usados de forma diferenciada em situações similares.
Alcance: ainda que centrados na análise de produtos, os indicadores sempre
priorizam o processo que os gerou.
Resultados: os indicadores sempre expressam resultados alcançados
efetivamente e não projetos , planos ou metas para o futuro. Muito menos
devem refletir o que se deseja fazer.
0 indicador é o parâmetro que medirá a diferença entre a situação desejada e
a situação atual, ou seja, ele indicará um problema. 0 indicador permite quantificar
um processo. Ou seja, são parâmetros representativos dos processos que permitem
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quantificá-los (OLIVEIRA, 2005).
Segundo Oliveira (2005),

o

indicador deve possuir as seguintes

características: ser representativo; fácil de entender (a facilidade para que qualquer
um tire suas conclusões a partir de um indicador é fundamental para a sua utilidade);
testado no campo (um indicador não tem valor até que prove que realmente
funciona); econômico (indicadores que dão trabalho para serem calculados não
fiincionam); disponível a tempo (dados atrasados não representam mais a situação
atual); compatível (ser compatível com os métodos de coleta disponíveis).
0 mesmo autor descreve que ainda que diferentemente do indicador de
produtividade os indicadores de qualidade estão mais ligados as saidas do
processo. representam a eficácia com que o processo sob estudo atende as
necessidades de seus clientes, medem a satisfação do cliente e indicam se seu
processo esta fazendo seus produtos/serviços certos.
Os indicadores são representações quantitativas ou qualitativas da realidade
Apontam tendências dos níveis de qualidade, do produto ou do processo de
produção, isto é indicam o desempenho das prestações, dos métodos e recursos de
entes setores ou unidades (MAFRA, 1999).

Takashina (apud CAMARGO, 2000) diz que os indicadores são essenciais ao
planejamento e controle dos processos das organizações. Sao essenciais ao
planejamento porque possibilitam o estabelecimento de metas quantificadas e o seu
desdobramento na organização, e essenciais ao controle porque os resultados
apresentados através dos indicadores são fundamentais para análise critica do
desempenho da organização, para a tomada de decisões e para o replanejamento
Os indicadores de qualidade são a base do novo planejamento estratégico
das empresas. Possibilitam o planejamento e o controle do processo produtivo.
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tornando-se pilares da qualidade total (MAFRA, 1999).
Segundo Gil (1992), os indicadores de qualidade são estruturados da
seguinte forma:
- elemento: assunto/situação base para a caracterização do indicador de qualidade
(exemplo: peças produzidas, profissionais alocados).
- fator: combinação de elementos (exemplo: peças produzidas por máquinas,
profissionais alocados por área empresarial).
- métrica: unidade/forma de mensuração de elementos e fatores (valor, quantidade,
tempo, porcentagem)
Gil (1992) ainda afirma que os indicadores devem ser construidos segundo os
objetivos/interesse de seus consumidores,
essos e

resultados empresariais,

e

e

são espelho da qualidade dos

devem atender á necessidade de

quantificação da qualidade a cada momento da entidade.
Com isso podemos observar que os indicadores são a maneira mais
adequada de medir a intensidade da qualidade em um serviço prestado. É através
do sistema de indicadores que o gestor saberá da real situação da qualidade em
seus serviços, sendo capaz de tomar decisões que visem melhorá-lo.

2.3 Satisfação de clientes

0 cliente possui expectativas, difíceis de serem conhecidas por completo,
desse modo, buscam encontrar qualidade no serviços prestado, seja esse, através
de um bom desempenho do serviços oferecido pela empresa, bom atendimento e
um bom custo, de acordo com as necessidades do mesmo. Todos esses fatores
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contribuem para que o cliente crie a imagem da empresa, seja essa positiva ou
negativa, a qual, satisfaz parte de sua expectativa ou toda ela. A qualidade do
serviço prestado faz com que a empresa crie seu próprio diferencial, de acordo com
os meios que usa para conseguir seu desempenho (DIAS, 2003).
Whiteley apud Pandolfi (2003), já mencionava que nos anos 90, as
organizações não conseguiriam obter ou manter uma participação no mercado, se
ao aprendessem a medir seus sucessos e fracassos do ponto de vista do cliente.

Toda medição é uma oportunidade de enfocar e atender as necessidades dos
clientes, porém a maior parte das companhias não as usa desse modo. Programas
de medição deveriam estabelecer canais claros e quantitativos que comuniquem
tudo que é importante ao cliente para toda a organização. Eles devem ser
estruturados de modo à constantemente ajudarem a todas as organizações a
entenderem melhor o cliente.
Kotler apud Pandolfi (2003), relata que a empresa para conquistar
consumidores e superar concorrentes deve realizar um melhor trabalho no
atendimento e satisfação das necessidades dos consumidores. Apenas as empresas
centradas nos consumidores são aptas em criar consumidores, não apenas em criar
produtos.

Provavelmente, o principal agente desta evolução tenha sido a mudança de
comportamento do consumidor. Não é mais suficiente oferecer produtos que
cumpram apenas as suas funções primárias, o consumidor quer ser "encantado"
(OLIVER e RUST apud PAN DOLFI, 2003)
Desta forma o cliente passou a ser o objeto alvo das empresas. deixando de
ser a entidade necessária ao negócio

e

normalmente

nunca ouvida. As

necessidades passaram a orientar as negociações. Conhecer estas necessidades
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nassou a ser prioritário para as empresas (PANDOLFI, 2003).
Recomenda-se que a satisfação dos clientes seja medida continuamente ou,
pelo menos, a intervalos próximos e regulares. Além disso, vale lembrar que
(QUALITYNEWS, 2005):
-

o monitoramento da satisfação dos clientes pode e deve ser usado como

uma ferramenta estratégica de gestão, que forneça dados para melhorias
do projeto de produtos e

para

o

desenvolvimento de novos

produtos/serviços.
-

a pesquisa qualitativa é um importante passo inicial para se conduzir uma
medição de satisfação significativa e eficaz.

A ISO 9001:2000 não faz recomendações definitivas sobre como conduzir a
medição da satisfação. A escolha da metodologia mais apropriada dependerá do
(QUALITYNEWS, 2005):
-

tipo de organização;
tipo de produto e
tipo de cliente.

Ao realizar a medição da satisfação dos clientes, assegure-se de que a
pesquisa quantitativa mede (QUALITYNEWS, 2005):
Satisfação geral.
-

Expectativas - quais são elas? elas foram atendidas?
Satisfação quanto à qualidade.

-

Satisfação quanto ao preço.

-

Satisfação quanto à entrega.
Importância relativa de todos os fatores que satisfazem ou não satisfazem
os que compram/consomem o produto ou serviço da organização.
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Aos poucos, as corporações ocidentais conscientizaram-se de que os
resultados financeiros e a expansão de seus mercados seriam uma decorrência da
satisfação de seus clientes. 0 cliente passou, assim, a ser o ponto focal do negócio
(MOURA apud ROLT, 1998).
Todavia, a busca da satisfação dos clientes implicaria conhecer , de forma
profunda, as suas expectativas e requerimentos, o mercado e a concorrência
(MOURA apud ROLT, 1998).
Dai surgiram, de forma crescente, as Estratégias da Qualidade sob diversas
denominações, mas todas voltadas para a excelência de serviços e satisfação de
seus clientes (MOURA apud ROLT, 1998).
Estas estratégias passariam a ter tragos comuns, com processos

e

ferramentas semelhante, contando, invariavelmente com um fator critico para

o

sucesso: o enfoque no cliente e mercado (MOURA apud ROLT, 1998).
A qualidade centrada no cliente 6, pois, um conceito estratégico, voltado para
a retenção de clientes e a conquista de novas fatias de mercado, demandando
.sibilidade constante em relação as novas exigências dos clientes e do mercado,
e a identificação dos fatores que promovam a satisfação e retenção dos clientes.
(FPNQ apud ROLT, 1998)
Os clientes diante de um mercado cheio de inovações, competitividade onde
várias empresas do mesmo ramo buscam sua atenção e fidelidade, o mesmo,
adquiriu o poder de escolha, para verificar qual empresa lha oferece maior
comodidade, segurança, atenção, cortesia, enfim, o cliente, deixou de ser apenas
um simples consumidor, para ocupar o centro de atenções das empresas, que
buscam alcançar a sua expectativa e expandir no mercado. (DIAS, 2003)
De acordo com os conceitos acima, chega-se a conclusão de que o cliente é
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pilar de sustentação do sucesso de uma organização. Atender as necessidades
desses clientes é a estratégia e objetivo principal de qualquer organização. Urna
organização que prioriza seus clientes possuirá condições de crescer e produzir
riquezas através de seus serviços.

3 ESTUDO DE CASO

Nesse capitulo será apresentado o estudo de caso realizado com a análise
dos dados obtidos pela pesquisa através de questionário. Após a análise será
nroposto o sistema de indicadores da qualidade, objeto desse trabalho.

3.1 0 PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EM ESTUDO

0 prestador de serviços contábeis em estudo trata-se de um escritório
contábil localizado na cidade de Florianópolis. Não citaremos a razão social da

empresa e de seus clientes afim de preservar o sigilo, visto que a publicação não foi
autorizada por seu proprietário.
A economia do município de Florianópolis baseia-se nas atividades de serviço
público onde encontra-se a sede administrativa do governo estadual,

e nas

•- tividades do setor de turismo, visto que a cidade é conhecida mundialmente por

suas belas paisagens e praias. Atualmente também vimos o crescente aumento de
empresas do ramo de tecnologia, com destaque para as empresas instaladas em
incubadoras tais como o Parque Tecnológico Alfa e o Sapiens Park.
Este escritório atua no mercado de Florianópolis há aproximadamente 14
anos. Possui atualmente um quadro de 10 funcionários, na qual presta serviços de
contabilidade em geral (contabilidade, fiscal e pessoal), além pequenos serviços de
auditoria e assessoria empresarial.
Possui atualmente uma carteira aproximada de

64

clientes entre

microempresas e empresas de pequeno e médio porte. Seus clientes, na grande
,aioria, possuem suas sedes localizadas também na cidade de Florianópolis. Os
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demais clientes estão situados na região metropolitana da capital, em cidades como
São José, Palhoça e Biguagu.
Desses clientes, segundo informações do proprietário, 56 são o número de
clientes que encontram-se ativos, com movimentação e faturamento mensais. Os
demais clientes encontram-se ou em processo de baixa ou sem movimento nos
últimos meses.
Durante o período de estudo, 2 empresas entrevistadas deixaram de ser
clientes do escritório por motivos não citados pelo proprietário.
Como não iremos divulgar o nome da empresa em estudo, usaremos um
fictício de "Alfa Contabilidade", para tratá-la daqui em diante.
A Alfa Contabilidade está dividida em basicamente em quatro setores,
conforme os tipos de serviços prestados: setor de contabilidade, setor fiscal, setor
pessoal e administrativo.
0 setor de contabilidade tem como tarefa registrar as operações e mutações
patrimoniais de seus clientes conforme as normas, práticas e legislações vigentes.
de sua obrigação a disponibilização de balancetes, balanços patrimoniais,
demonstrações de resultados e demais demonstrações contábeis. Faz parte também
de seus serviços a impressão dos livros diário e razão dos clientes do escritório.
0 setor fiscal tem como obrigação o lançamento dos documentos fiscais de
clientes, bem como a apuração dos impostos pertinentes. Além disso , o setor
possui o trabalho de registrar as operações fiscais dos clientes em seus livros de
entradas, saídas, apuração de ICMS, apuração de IPI, apuração de ISS, e demais
livros fiscais.
0 setor pessoal possui a responsabilidade de lançar e calcular a folha de
pagamento das empresas clientes, bem como

o

cálculo

e apuração

das
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contribuições relativas a previdência social. Possui também as obrigações dos
registros legais em carteira de trabalho dos funcionários e sindicatos, assim como os
cálculos de rescisões de contrato de trabalho.
0 setor administrativo além de administrar as finanças e recursos humanos
.;scritário em geral, tem por responsabilidade, administrar os registros dos
clientes junto aos órgãos competentes, bem como a realização dos processos
burocráticos de abertura e encerramento de empresas.
Os clientes da Alfa Contabilidade, como já comentado, dividem-se em microempresas, empresas de pequeno e médio porte. São empresas do ramo de
tecnologia, advocacia, consultorias, clinicas e pequenos comércios.

3.2 PESQUISA DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES

0 primeiro passo do trabalho foi a realização da pesquisa com os clientes da
,i;-a Contabilidade um prestador de serviços contábeis especifico da cidade de
Florianópolis a fi m de detectar as reais necessidades desses clientes quanto a
prestação dos serviços contábeis.
Para Casas (1999), as empresas voltadas para o cliente devem priorizar as
pesquisas dos consumidores. Assim é possível conhecer atuais necessidades e
desejos, ou então identificar os níveis de satisfação do consumidor com a empresa
Segundo o autor o método do questionário pode ser usado para atingir estes
objetivos. Porém como há mudanças nas expectativas dos clientes, a pesquisa deve
ser feita de forma periódica.
Segundo Takashina (apud CAMARGO, 2000), os indicadores estão
intimamente ligados ao conceito da qualidade centrada no cliente. Eles devem ser
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gerados a partir das necessidades e expectativas dos clientes, traduzidas através
das características da qualidade do produto ou serviço, sejam elas tangiveis ou não.
Foi distribuído um questionário a cada uma das 56 empresas consideradas
ativas pelo proprietário da Alfa Contabilidade, contendo perguntas em relação ao
desejo e necessidade do resultado dos serviços prestados pelo escritório.
questionário em questão encontra-se no anexo I deste trabalho.
Buscou-se neste questionário interpretar as necessidades que os clientes
possuem em relação aos serviços prestados pela Alfa Contabilidade. Ou seja,
huscou-se saber de que forma e com que resultados os clientes esperam que o
escritório preste os serviços propostos.
Os questionários foram enviados as empresas através de e-mail ou entrega
pessoal, conforme a disponibilidade do cliente. Juntamente com o questionário, foi
enviado uma carta apresentação informando a intenção da pesquisa, e o propósito
do trabalho (o modelo da carta encontra-se no apêndice deste trabalho). Foi
informado aos clientes do escritório, que após o término do trabalho do trabalho os
dados vão ser informados ao proprietário da Alfa Contabilidade, afim de que

o

mesmo possa analisar os dados obtidos e se de interesse implantar o sistema
proposto.
Dos 56 questionários enviados, mesmo após contato telefônico, 11 não foram
devolvidos em tempo hábil com as devidas respostas. Do restante 43 questionários
foram devidamente devolvidos pelos clientes do escritório. As duas empresas que
deixaram de ser clientes do escritório no período de estudo, não devolveram o
questionário respondido.
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3 3 RESULTADO DA PESQUISA

Após a coleta dos 43 questionários respondidos, os clientes da Alfa
'nntabilidade foram divididos em três grupos: microempresas, empresas de
pequeno porte e empresas de médio porte. Essas empresas serão tratadas daqui
em diante como ME, EPP e MP respectivamente.
Essa divisão foi criada afim de estabelecer um sistema que divida os
indicadores conforme as necessidades de diversas empresas de semelhante porte.

0 fator determinante para a divisão das empresas em grupos foi o
faturamento médio anual informado pelos clientes no questionário. Levou-se também
em consideração o número de funcionários da empresa e a opção de tributação
federal. Porém, esses últimos dados não foram decisivos já que existe algumas
distorções em relação a faturamento x opção de tributação x número de
iuncionários. Por exempla, uma empresa de consultoria empresarial, administrada
por seu sócio e com apenas um funcionário, possui um- faturamento médio de R$
90.000,00, porém, é optante na tributação pelo lucro presumido visto que a lei não
permite enquadramento no Simples; essa empresa será considerada uma
microempresa, visto que seu faturamento não ultrapassa R$ 120.000,00 anuais
Não deve-se confundir aqui microempresas e empresas de pequeno porte
com as normas do Simples. Apenas usaremos o mesmo linguajar para definir as
empresas, e nosso dado de avaliação será o faturamento da empresa.
Com a divisão dos clientes da Alfa Contabilidade, chegamos ao seguintes
números:

•

19 microempresas

•

16 empresas de pequeno porte
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• 8 empresas de médio porte

0 quadro a seguir demonstra o número de respostas para cada item em cada
questão do questionário. Esse quadro é o resultado geral da coleta de dados
realizada através do questionário enviados ao cliente do escritório Alfa:

Tabela 1 - Demonstrativo de respostas do questionário padrão
EPP

ME

MP

a

b

cld

a

b

c.STÃO 01
QUEST 11/40
02
QUESTÃO 03
QUESTÃO 04
05
QUEST AO

10
19

9
0

0
0

7
16

8
0

17

2

3

13

7

11

0
1

4

10

0
2

0

18

1

5

10

QUESTÃO 06
QUESTÃO 07
08
QUEST AO
QUESTÃO 09
QUESTÃO 10
QUESTÃO 11
QUESTÃO 12
QUESTÃO 13

2

1
13

0

9

7

6

12

0

5

4

3
14

0

12

0
2

16
1

3
2

0
10

14
2
14

2

3

0
0

1
0

0
16

4

1

2

c
1
0

d

bcd

0
8

7

7

2
11

0

3

2

0

1

17 1

0

1

2

3

16 1

0

2

0

13
14

1

0

0

5

3
2

4
6

2
3
1
0

0

0

0

7

0

0

0

5

8
6

0
2

0
0

0

3

1

0

3

4

5

I

6

a

7

0
4
1

Fonte: o autor

As tarjas pretas nas questões de 1 á 4, a 6, e da 8 à 10, referem-se a não
existência da alternativa "d" nas questões especificadas.
Outro ponto importante a destacar, antes de iniciarmos a análise dos dados, é
a ausência de resposta nas questões 7 e 8 de uma da em-presas de médio porte, por
se tratar de uma empresa sem fins-lucrativos e com isso a não obrigação do
pagamento de tributos sobre o faturamento.
Será feito agora uma análise de cada uma das questões feitas com os
clientes da Alfa Contabilidade.
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3 3 1 Questõ es 1,2 e 3

As questões 1, 2 e 3 tiveram o intuito de demonstrar o porte das empresas
pesquisadas. Foi através destas questões que podemos dividir os clientes em
grupos anteriormente especificados (microempresas, empresas de pequeno porte e
empresas de médio porte).
Essas questões dizem respeito ao enquadramento da empresa na opção da
tributação federal (lucro real, presumido ou Simples), ao faturamento medial anual e
ao número de funcionários.
Com as empresas divididas em grupos, podemos realizar uma análise nas
próximas questões através da opinião julgada por um determinado grupo, afim de
delimitar uma necessidade geral para um grupo de empresas específicos.
A seguir será feita a análise das respostas do questionário.

3 3 2 Questão 4

"Qual a utilidade das demonstrações contábeis (balanço. demonstração de
resultado, etc.) para a sua empresa?
a — apenas para cumprir exigência legal;
b — além de exigência legal, para cumprir solicitações de bancos

e

fornecedores;
c — além de exigências legais, bancárias e de fornecedores, para gerenciar as
informações financeiras da empresa."

A tabela e o gráfico abaixo demonstram o número de respostas obtidas em
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cada alternativa da questão, divididas por grupo:

Tabela 2 - Res ostas do Questionário - Questão 4

ME
a

b

7 37%

11

c
58%

1

5%

EPP
a

'1)

4 25%

10

62%

c

MP
a

2 13%

0

0%

b

c

5 63%

3 37%

Fonte: o autor

Gráfico n° 1 - Demonstração das respostas a questão 4

QUESTÃO 04
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Fonte: o autor

Como pode-se observar a resposta predominante em ambos o grupos foi a
questão "b" que trata a utilidade das demonstrações contábeis apenas para cumprir
exigências legais e solicitações de bancos e fornecedores.

Essas empresas

geralmente não utilizam-se das informações contábeis para gerenciarem seus
negócios. Porém observa-se no grupo 3, o das médias empresas, que algumas
delas utilizam-se tais demonstrações para sua gestão financeira.

3 3 3 Questão 5

"Quais as demonstrações necessárias a sua empresa e com que freqüência
de tempo?
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a - balancete mensal e demonstrações trimestrais:
b - apenas demonstrações trimestrais:

c - demonstrações anuais."

A tabela e o gráfico abaixo demonstram o número de respostas obtidas em
cada alternativa da questão, divididas por grupo:

3 - Res ostas do Questionário - Questão 5

MP

EPP

ME

a

B

0 0%

1

5%

C
15

95%

a

b

c

1 6%

5 31%

10

3%

a

b

3 137%

4 50%

1

13°..'6

Fonte: o autor

Gráfico n° 2 - Demonstração das respostas a questão 5
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Fonte: o autor

Conforme o gráfico nota-se a opção com maior número de escolha das
microempresas e empresas de pequeno porte foi a questão "c", na qual a empresa
necessita apenas de balancetes e demonstrações contábeis anuais. Já as empresas
de médio porte dividiram-se nas necessidades de terem balancetes

e

demonstrações trimestrais e de terem apenas balancetes trimestrais.
Essa questão fica vinculada a resposta da questão anterior, onde as
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empresas que escolheram a alternativa de as demonstrações contábeis terem
utilidades apenas para cumprir exigências legais e de bancos e fornecedores, nessa
questão escolheram a opção de necessitar apenas de demonstrações anuais.
Já as médias empresas que anteriormente optaram na alternativa em que
utilizam as demonstrações para gerenciar as informações financeiras além das
exigências existentes, nesse caso, expõem a necessidades de possuírem tanto
-1 -monstrações trimestrais, quanto em alguns casos necessitarem também
balancetes mensais.
Assim, fica comprovada a necessidade da freqüência das demonstrações.
onde o motivo encontra-se exposto na questão anterior.

3 3 4 Questão 6

"Após quantos dias do encerramento do exercício anterior citado você
gostaria de receber as demonstrações contábeis de sua empresa?
a -15 dias;
b - 30 dias;
c - 60 dias."

A tabela e o gráfico abaixo demonstram o número de respostas obtidas em
cada alternativa da questão, divididas por grupo:

Tabela 4 - Respostas do Questionário - Questão 6

ME
b

A
11%

13

Fonte: o autor

68%

4

21%

EPP
b

a

c
0

0%

9

56%

1

1 7

c

MP
b

a

c

i

44%

2

25%

6

75%

0

0%
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Gráfico n° 3 - Demonstração das respostas a questão 6

QUESTÃO 06
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ME

EPP

MP

Ea •b Oc

Fonte: o autor

Observa-se pelo gráfico que em geral as empresas necessitam de suas
demonstrações após 30 dias do encerramento do exercício. Apenas no grupo das

empresas de médio porte houve uma parcela razoável de empresas informando que
necessitam de suas demonstrações após 15 dias do encerramento do exercicio.
Novamente a resposta dessa questão depende da utilidade da demonstração pelo
usuário.

Pode-se perceber que as empresas que optaram em receber as

demonstrações após 15 dias do fim do exercício são as empresas que as utilizam

em suas decisões gerenciais.
Fato importante a registrar é que o percentual de microempresas que
escolheram receber as demonstrações após 30 dias do encerramento do exercicio
maior que o percentual de empresas de pequeno porte que tiveram a mesma opção.

3 3 5 Questão 7

"Em que data você gostaria de receber os valores referentes a impostos e
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contribuições que sua empresa paga?

a - no dia do vencimento;
b - com 1 (um) dia de antecedência;
c - com 2 (dois) dias de antecedência;
d - com 3 (três) dias de antecedência."

A tabela e o gráfico abaixo demonstram o número de respostas obtidas
em cada alternativa da questão, divididas por grupo:

Tabela 5- Respostas do Questionário - Questão 7

b
6 32%
0
0%
Fonte: o autor

MP

EPP

ME

d

c
63%

12

1

b

a
5%

0

0%

5

d

c
31%

4

25%

7

44%

b

a
0

0%

0

d

c
0%

0

0%

7

88%

Gráfico n° 4 - Demonstração das respostas a questão 7
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Fonte: o autor

A alternativa "d" que define a entrega da guia do imposto com 3 dias de
antecedência foi a mais escolhida tantos nas empresas de pequeno porte, como nas

médias empresas.
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As microempresas em sua maioria sugeriram que as guias dos impostos
deveriam ser entregues com dias de antecedência. Porém, muitas delas optaram em
receber as guias com 1 dia de antecedência.
Como esperado, nenhuma das 43 empresas sugeriu que a guia fosse
r-itregue no dia do vencimento do impostos, mostrando que indiferentemente do

porte da empresas o mínimo de planejamento faz-se necessário.
Cabe ressaltar novamente que

1

das empresas de médio porte não

respondeu a questão em discussão, tão quanto a questão 8, visto que tal cliente
trata-se de uma associação sem fins lucrativos e portanto não possui impostos
apurados sobre seu faturamento.

3 3 6 Questão 8

"Em geral, após quantos dias você gostaria de receber o retorno de
solicitação de outros serviços (cópias de notas fiscais, relações de faturamento e

impostos, informações gerais, assessoria, etc.) do Departamento Fiscal?
a — 1 à 3 dias;
b — 4 à 7 dias;

c — 8 ou mais dias."

A tabela e o gráfico abaixo demonstram o número de respostas obtidas em
cada alternativa da questão, divididas por grupo:

Tabela 6 - Respostas do Questionário — Questão 8

ME
a

EPP
c

b

a
1

16
84%
3
Fonte: o autor

16%

0

0%

14 1

MP
c

b
87%

2

13%

0

0%

a
7

88%

c

b
0

0%

0

0%
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Gráfico n° 5 - Demonstração das respostas a questão 8
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Fonte: o autor

Nessa questão, a alternativa sugerida foi quase que unânime independente
do grupo de empresas. As empresas em geral informaram que necessitam que o
retorno de solicitação de outros serviços do departamento fiscal seja realizado entre

1 à 3 dias depois da data de solicitação.
Percebe-se que para o cliente o escritório de contabilidade possui grande

importância no controle documental da empresa, através dos devidos arquivamentos
e rápida disponibilizaçâo dos documentos do cliente.

3 3 7 Questão 9

"Em que data você gostaria de receber os valores dos salários a serem pagos
aos funcionários da sua empresa?
a - no ultimo dia permitido para pagamento de salário (quinto dia útil do mês

subseqüente);
b - no terceiro dia útil do mês de pagamento;
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c - no primeiro dia útil do mês de pagamento."

A tabela e o gráfico abaixo demonstram o número de respostas obtidas
em cada alternativa da questão, divididas por grupo:

Tabela 7 - Respostas do Questionário - Questão 9

ME
a
3 lis%

b
14

[73%

c

EPP
a

2 111%

2 13%

b
12

74%

c

MP
a

2 113%

O 10%

b
5 62%

c
3 138%

Fonte: o autor

Gráfico n° 6 - Demonstração das respostas a questão 9
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Fonte: o autor

Em relação a disponibilização dos valores dos salários de seus funcionários
para a efetuação do pagamento, as empresas em geral optaram por tê-los até o

terceiro dia CM do mês de pagamento.
Algumas empresas de médio porte desejaram que esses valores fossem
remetidos no primeiro dia OW do mês subseqüente.
Isso demonstra mais uma vez a preocupação dos administradores das

maiores empresas em possuir urn planejamento de fluxo de caixa.
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3 3 8 Questão 10

"Em geral, após quantas dias você gostaria de receber o retorno da
gerais e

solicitação de outros serviços (contratações, rescisões, informações
assessoria) do Departamento Pessoal?
a - 1 à 3 dias;

b - 4 à 7 dias;
c - 8 ou mais dias."

A tabela e o gráfico abaixo demonstram o número de respostas obtidas em
cada alternativa da questão, divididas por grupo:

Tabela 8 - ResDostas do Questionário - Questão 10

ME
a
16

84%

b
3 116%

EPP
a

c
Q

0%

14

87%

b
2 13%

c

MP
A

0 0%
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b

c

0 10 0/,,
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Fonte: o autor

Gráfico n° 7 - Demonstração das respostas a questão 10
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Fonte: o autor

As resposta obtidas nesta questão foram idênticas as respostas da questão 8,
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ou seja, independente do setor os clientes necessitam de um retorno em 1 a 3 dias
após a solicitação.

3 3 9 Questão 11

"Qual o prazo de retorno de assessoria e consultoria que sua empresa
considera ideal?
a — até 1 dia;
b — até 2 dias;

c — até 5 dias;
d — mais de 5 dias."

A tabela e o gráfico abaixo demonstram o número de respostas obtidas
em cada alternativa da questão, divididas por grupo:

9- Res ostas do Questionário - Questao 11
EPP
a
b
c
d
a

ME
a
1

16%

b
2

Fonte: o autor
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0
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Gráfico n°8 - Demonstração das respostas a questão 11
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Fonte: o autor

Essa foi a questão que mais dividiu a opinião do grupo de empresas. Nota-se
que a alternativa escolhida pela maioria é diferente em cada grupo de empresas.
As microempresas ficaram divididas entre o retorno em ate 5 dias e o retorno
da assessoria e consultoria com mais de 5 dias após a solicitação.
Já as empresas de pequeno porte preferiram a alternativa na qual o escritório
deve dar retorno das solicitações em ate 2 dias.
A maioria das empresas de médio porte necessitam que o retorno de uma
solicitação de assessoria e consultoria seja dado em apenas 1 dia.

33 10 Questão 12

"Com que freqüência a sua empresa considera importante realizar reuniões
com o contador afim de discutir assuntos relacionados com a de gestão financeira da
empresa?
a - reuniões quinzenais;
b - reuniões mensais;
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c - reuniões trimestrais, semestrais ou anuais;
d - não há a necessidade do contador para essas tomadas de decisões."

A tabela e o gráfico abaixo demonstram o número de respostas obtidas em
cada alternativa da questão, divididas por grupo:

Tabeia 10 - Respostas do Questionario - Questão 12

0

c

b

a
0%

1
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MP

EPP

ME
1

a

d
5%
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Fonte: o autor

Gráfico no 9 - Demonstração das respostas a questão 12
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Fonte: o autor

De acordo com a pesquisa realizada, a grande maioria dos clientes do
escritório Alfa, não consideram importante a opinião e auxilio do contador na tomada

de decisões referentes a gestão financeira da empresa.
Apenas um percentual das empresas de médio porte gostariam de realizar
reuniões mensais para discutirem assuntos relacionados a

questão.

Essas

empresas são as mesmas empresas que anteriormente informaram que utilizam
balancetes mensais como suporte na tomada de decisões financeiras.
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3311 Questão 13

"Com que freqüência você costuma enviar documentos para seu contador?
a - diariamente;

b - semanalmente;
C - quinzenalmente;

d - mensalmente."

A tabela e o gráfico abaixo demonstram o número de respostas obtidas em

cada alternativa da questão, divididas por grupo:

11 - Rso ostas do Questionário-Questáo 13
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Fonte: o autor

Gráfico no 10 - Demonstração das respostas a questão 13
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Fonte: o autor

O intuito dessa questão foi moderar as opiniões anteriores visto que para a
devida obrigação do prestador em disponibilizar certo serviço em prazo estipulado
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fica vinculado a entrega da documentação para o processamento.
Por exemplo, se um cliente necessita da guia de um determinado imposto
com 3 dias de antecedência, ele não poderá disponibilizar os documentos fiscais no
2° dia antes do vencimento do imposto, e sim em uma data em que tenha tempo
hábil para o escritório processar a documentação para assim disponibilizar a guia na

data acordada.
A data de entrega da documentação ficará a critério do prestador de serviços,
--do que o mesmo deverá avaliar sua capacidade de produção, através da
estrutura, recursos humanos, e tempo que possui para sua realização.

3 4 PROPOSTA DE INDICADORES

Diante dos resultados obtidos através da pesquisa realizada pode-se propor
um sistema de indicadores afim de medir a eficácia do prestador de serviços
contábeis perante a necessidades de seus clientes.
0 sistema proposto considerou as necessidades expressas através do
questionário, pelos clientes da Alfa Contabilidade.

Além disso, foram criados indicadores que demonstrassem a

eficácia na

entrega de declarações aos órgãos competentes (Receita Federal, Secretaria da
Fazenda Estadual, Ministério do Trabalho, etc.)
Para esse tipo de serviço não há o porquê do cliente expressar a sua
necessidade, visto que ela já esta definida, que é a entrega da declaração no prazo
estipulado pelo órgão competente. Ou seja, para o cliente é importante que a DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) seja entregue corretamente
dentro prazo, estipulado pela Receita Federal. Não importa para o cliente se a
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declaração for entregue com 2 dias de antecedência ou na data limite, o que importa
é a entrega da declaração no prazo, e não depois.
0 sistema proposto a seguir também será dividido conforme a divisão dos
clientes em grupo, ou seja, haverá um sistema para cada grupo de empresas

(microempresas, empresas de pequeno porte e médias empresas).
A base para a criação do sistema levou em consideração a opinião da maioria
dos clientes em cada grupo. Assim, os prazos foram estipulados conforme o desejo
da maioria dos clientes de cada grupo, de maneira a não prejudicar a necessidade
dos demais. Para isso, quando a opinião ficou dividida, optou-se pela necessidade
que abrangesse tanto um quanto outro grupo. Por exemplo, se a metade de
determinados clientes desejassem receber a guia do imposto 3 dias antes do
vencimento e a outra metade optasse em receber com apenas 2 dias, seria

?terminado a primeira data como limite, sendo que assim tanto um, quanto o outro
grupo ficariam satisfeitos.
Iniciaremos com o sistema proposto as microempresas clientes do escritório
Alfa.

3 4 1 Sistema de Indicadores da Qualidade - Microempresas

0 quadro a seguir mostra o sistema proposto para os clientes do escritório
Alfa, enquadrados como microempresas.
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Tabela 12— Sistema de Indicadores da Qualidade — Microempresas
SISTEMA DE INDICADORES DA QUALIDADE
MICROEMPRESAS

1 °.

DEMONSTRAÇÃO ANUAL

x 100

N ° DE DEMONSTRAÇÕES ANUAIS A ENTREGAR
GUIAS DE IMPOSTOS

N° DE GUIAS ENTREGUES 2 DIAS ANTES DO VENCIMENTO

DEPTO FISCAL

N° DE GUIAS A ENTREGAR

ASSESSORIA E CONSULTORIA

N° DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS EM ATE 3 DIAS APUS A SOLICITAQA0

DEPTO FISCAL

N° DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELOS CLIENTES

DECLARAÇÕES

N° DE DECLARAÇÕES ENTREGUES NO PRA=

DEPTO FISCAL

N° DE DECLARAÇÕES A ENTREGAR

FOLHA DE PAGAMENTO

0
N° DE FOLHA DE PAGTO ENTREGUES ATÉ O 3 DIA LITIL DO ME'S

DEPTO PESSOAL

N° DE FOLHA DE PAGTO A ENTREGAR

ASSESSORIA E CONSULTORIA

N° DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS EM ATE 3 DIAS APOS A SOLICITAÇÃO

DEPTO PESSOAL

N° DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELOS CLIENTES

DECLARAÇÕES

N° DE DECLARAÇÕES ENTREGUES NO PRAZO

DEPTO PESSOAL

N° DE DECLARAÇÕES A ENTREGAR

2'

3'

5'

6'

8'

N° DE DEMONSTRAÇÕES ANUAIS ENTREGUES 30 APÓS O ENCERRAMENTO

ASSESSORIA E CONSULTORIA

N ° DE ASSESSORIAS E CONSULTAS ATENDIDAS EM ATE 5 DIAAPOS A SOLICITAÇÃO

x 100

(1

N

I DO

x 100

x 1120

x100

x 100

N° DE ASSESSORIAS E CONSULTAS SOLICITADAS

Fonte: o autor

Para as microempresas foi proposto um sistema com 8 indicadores que
medirão

o

desempenho dos serviços prestados pelo escritório, perante a

necessidades expressas no questionário.

Conforme pode-se observar no quadro acima, todos os indicadores tem o
propósito de mencionar o percentual de serviço em conformidade. Para isso, dividiuse o número das prestações em conformidade pelo número de prestações totais.
multiplicando por 100 para obter ao final um número percentual de serviços
prestados em conformidade as necessidade propostas pelos clientes.
0

Conforme

primeiro indicador trata da entrega das demonstrações contábeis.
expresso no questionário, os microempresario, clientes da Alfa

Contabilidade, necessitam apenas das demonstrações em períodos anuais e que
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sejam entregues 30 dias após o encerramento do exercício em questão.
Nesse indicador temos o número de demonstrações entregues até o 30" dia
após o encerramento divido pelo número de declarações e entregar no prazo, tendo
assim o percentual de demonstrações entregues conforme as necessidade do
microempresário.
O segundo indicador trata do serviço prestado pelo departamento fiscal.
Nesse indicador trata da entrega da guia do imposto com 2 dias de antecedência ao
vencimento. Para isso, calcularemos o número de guias entregues 2 dias antes do
vencimento divido pelo número de guias a entregar no pendo.
Já o terceiro indicador pretende medir o percentual de solicitações atendidas
em até 3 dias após a solicitação do cliente. Nesse caso, divide-se o número de
olicitações realizadas em até 3 dias, pelo número de solicitações feitas no período.
Ainda em relação aos serviços realizados pelo departamento fiscal, temos a
entregas das declarações de responsabilidade do setor expressas pelo quarto
indicador do sistema. Essas declarações, como já comentado anteriormente ,
independente da empresa, deverão ser entregues no prazo determinado por lei.
Sendo assim, dividiremos o número de declarações entregues no prazo pelo número
de declarações a entregar, para chegar ao percentual de declarações entregues
corretamente.
O quinto indicador proposto, que trata da entrega das folhas de pagamento,
segue a mesma linha do segundo indicador, que mede a entrega das guias de
impostos. Porém, nesse caso, o cliente considera importante receber a folha no 3'
dia útil do mês de pagamento. Assim, o indicador divide o número de folhas de
pagamento entregues até o 3° dia útil pelo número de indicadores a entregar.
O sexto indicador assemelha-se ao terceiro indicador, porém dessa vez as
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solicitações de assessoria e consultoria referem-se a assuntos do departamento
pessoal e sera por eles atendidos. Também nesse indicador o prazo é de até 3 dias

para o retorno da solicitação.
0 sétimo indicador desse sistema é idêntico ao quarto indicador, porém nesse

caso as entregas de declarações a serem medidas são as de responsabilidade do
setor pessoal.
Existe essa

separação justamente

para

medir

as responsabilidade

separadamente em cada setor do escritório, mesmo que o modelo de serviço seja
semelhante.
O último indicador desse sistema trata da assessoria e consultoria prestado
pela direção do escritório, tais como serviços de registros de empresa, planejamento
tributários, entre outras assessorias não atendidas pelos setores fiscal e pessoal.

Sendo assim, este último indicador tem o intuito de mencionar o percentual de
solicitações atendidas em até 5 dias após o pedido de assessoria.

I 4 2 Sistema de Indicadores da Qualidade — Empresas de Pequeno Porte

O quadro a seguir mostra o sistema proposto para as empresas de pequeno
porte, clientes do Alfa Contabilidade.
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Tabela 13 - Sistema de Indicadores da Qualidade - Empresas de Pequeno Porte
SISTEMA DE INDICADORES DA QUALIDADE
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

1*

2°

3'

5'

6'

I
8°

DEMONSTRAÇÕES
TRIMESTRAIS

N° DE DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS ENTREGUES 30 AROS O ENCERRAMENTO

GUIAS DE IMPOSTOS

N° DE GUIAS ENTREGUES 3 DAS ANTES DO VENCIMENTO

DEPTO FISCAL

N° DE GUIAS A ENTREGAR

ASSESSORIA E CONSULTORIA

N° DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS EM ATE 3 DIAS APOS A SOLICITAÇÃO

DEPTO FISCAL

N° DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELOS CLIENTES

DECLARAÇÕES

N° DE DECLARAÇÕES ENTREGUES NO PRAZO

DEPTO FISCAL

N° DE DECLARAÇÕES A ENTREGAR

FOLHA DE PAGAMENTO

N° DE FOLHA DE FACTO ENTREGUES ATE 0 3° DIA UTIL DO MEG

DEPTO PESSOAL

N° DE FOLHA DE PAGTO A ENTREGAR

ASSESSORIA E CONSULTORIA

N° DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS EM ATE 3 DIAS APOS A SOLICITAÇÃO

DEPTO PESSOAL

N° DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELOS CLIENTES

DECLARAÇÕES

N . DE DECLARAÇÕES ENTREGUES NO PRAZO

DEPTO PESSOAL

N° DE DECLARAÇÕES A ENTREGAR

ASSESSORIA E CONSULTORIA

x 100

N° DE DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS A ENTREGAR

N° DE ASSESSORIAS E CONSULTAS ATENDIDAS EM ATE 2 DIAAPOS A SOLICITAÇÃO

:( 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x100

x 100

N° DE ASSESSORIAS E CONSULTAS SOLICITADAS

PEUNIÕES

9

N° DE REUNIÕES TRIMESTRAIS REALIZADAS

x 100

NP DE REUNIÕES TRIMESTRAIS A REALIZAR

Fonte: o autor

O sistema de indicadores para as empresas de pequeno porte é muito
semelhante ao sistema proposto as microempresas. 0 que irá mudar de um sistema
para o outro são os prazos estipulados e a criação de mais indicadores.
0 primeiro indicador do sistema é entrega de declarações trimestrais aos
clientes em até 30 dias após o encerramento do exercício. Diferentemente ás
declarações das microempresas, nesse caso as declarações terão periodicidade
trimestral.
0 segundo indicador assim como o do sistema das microempresas trata da
entrega das guias de impostos, porém, dessa vez 3 dias antes do vencimento.
Nesse grupo as empresas necessitam de um prazo maior para seus planejamentos
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financeiros.
0 terceiro indicador é idêntico ao indicador das microempresas. 0 prestador
de serviço deve retornar a solicitação de assessoria em consultoria em até três dias.
0 quarto indicador trata da entrega das declarações. Esse indicador será
igual para todas as empresas, pois independente de porte, faturamento, e número
de funcionários, elas devem ser entregues no prazo, como já comentado
anteriormente.
Assim como no sistema das microempresas as folhas de pagamento deverão
0
ser entregues até o 3 dia útil do mês de pagamento. A medição dessa obrigação
está retratada no 5° indicador desse sistema.
0
Respectivamente aos 3 e 4° indicadores desse sistema, os indicadores 60 e
7 0 terão o mesmo prazo estipulado para o cumprimento desses serviços, porém
agora de responsabilidade do departamento pessoal.
No caso de assessorias e consultorias não competentes aos departamentos
fiscal e pessoal, o prazo para retorno antes estipulado para em 5 dias para as
nicroempresas, agora cai para 2 dias nos casos das empresas de pequeno porte.
Essas empresas, como demonstrado na pesquisa, necessitam de um prazo menor
no retorno de suas solicitações. Essa medição caberá ao 8° indicador desse
sistema.
Surge no sistema proposto para as empresas de pequeno porte a medição de
realização de reuniões em determinados períodos de tempo.
Como a maioria das microempresas expuseram a não necessidade de
realizar reuniões junto aos contadores, não foi proposto um indicador afim de medir
a eficácia dessa tipo de serviço.
No caso das empresas de pequeno porte, grande maioria também informou
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não necessitava da opinião do contador na tomada de decisão na gestão

financeira da empresa. Porém, para não prejudicar a parcela de empresas que
gostaria da realização de reuniões, foi criado um indicador (9 0 indicador do sistema)
afim de que haja o compromisso de realização de reuniões trimestrais com os
clientes.

3 4 3 Sistema de Indicadores da Qualidade — Empresas de médio porte

0 quadro a seguir mostra o sistema proposto para os clientes da Alfa

Contabilidade, enquadrados como empresas de médio porte.
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Tabela 14 — Sistema de Indicadores da Qualidade — Empresas de médio porte
SISTEMA DE INDICADORES DA QUALIDADE
MEDIAS EMPRESAS

l'

BALANCETES MENSAIS

1'4°

DE BALANCETES ENTREGUES 15 APOS 0 ENCERRAMENTO

x 100

N° DE BALANCETES A ENTREGAR

2'

Õ
DEMONSTRAÇES
TRIMESTRAIS

GUIAS DE

IMPOSTOS

DEPTO FISCAL

4'

5'

ASSESSORIA E CONSULTORIA

r

8'

9*

N° DE GUIAS ENTREGUES 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO

x 100

N° DE GU1AS A ENTREGAR
N° DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS EM

ATE 3 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO

N° DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELOS CLIENTES

DECLARAÇÕES

N° DE DECLARAÇÕES ENTREGUES NO PRAZO

DEPTO FISCAL

N° DE DECLARAÇÕES A ENTREGAR

O 3° DIA ÚTIL DO MES
A ENTREOAR

N° DE FOLHA DE PAGTO ENTREGUES ATE

DEPTO PESSOAL

N° DE FOLHA DE PAGTO

ASSESSORIA E CONSULTORIA

N° DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS EM ATE 3 DIAS APOS A

SOLICITAÇÃO

DEPTO PESSOAL

N° DE SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELOS CLIENTES

DECLARAÇÕES

N° DE DECLARAÇÕES ENTREGUES NO PRAZO

DEPTO FISCAL

N° DE DECLARAÇÕES A ENTREGAR

ASSESSORIA E CONSULTORIA

x 100

N° DE DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS A ENTREGAR

DEPTO FISCAL

FOLHA DE PAGAMENTO
6'

N' DE DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS ENTREGUES 15 APÓS 0 ENCERRAMENTO

N' DE ASSESSORIAS E CONSULTAS ATENDIDAS EM

ATE 1

D1AAPOS A SOLICITAI;AO

x 1

x

On

100

x 100

,.- 100

x 100

x 100

N° DE ASSESSORIAS E CONSULTAS SOLICITADAS

10' 1

REUNIÕES

N° DE REUNIÕES MENEAIS REALIZADAS

x

100

N° DE REUNIÕES MENSAIS A REALIZAR

ronte: o autor

Como vemos no quadro acima a estrutura do sistema para os três grupos de
clientes é a mesma. 0 que irá mudar de um sistema para outro são os prazos
estipulados e periodicidade das demonstrações e das reuniões.
Os sistemas propostos tem o intuito de medir a eficácia dos serviços
prestados a fi m de atender as necessidades básicas dos clientes em estudo Muitas
empresas de porte maior necessitam de outros serviços acima não especificados.
porém, a questão em estudo trata apenas dos serviços prestados pela Alfa
Contabilidade.
Normalmente, as empresas que necessitam de serviços especiais possuem
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seu próprio setor de contabilidade. Assim a interação e uso da informação fica mais

acessível e com maior rapidez.
Portanto, o sistema proposto para as médias empresas visa medir apenas os
serviços básicos prestados pela Alfa Contabilidade, não cabendo aqui medir algum
tipo de serviço especial que o prestador se propõe a fazer aos seus clientes.
No caso das empresas de médio porte, de apontado no questionário, existe
uma necessidade de declarações com menor período de tempo, como balancetes
mensais. Sendo assim o primeiro indicador mede a entrega de balancetes mensais

após 15 dias o encerramento do exercício a esses clientes.
O segundo indicador segue a mesma metodologia do indicador de entrega de
declarações trimestrais usado para as empresas de pequeno porte, porém nesse
caso o prazo de entrega é menor; a Alfa Contabilidade tem até 15 dias para entregar
essas declarações ao cliente.
Os indicadores de 3 a 8 são idênticos aos indicadores proposto as empresas
de pequeno porte. Nota-se que nesses serviços as necessidades de ambos os
clientes estão muito próximos, sendo assim os prazos necessários acabam sendo os
mesmos.
O nono indicador trata do retorno das solicitações de assessoria e consultoria ,
sendo o prazo desse menor do que os dos grupos de clientes anteriores. Para suprir
necessidade das médias empresas, o indicador prevê o retorno em no máximo 1
dia.
O último indicador desse sistema mede a realização de reuniões mensais
com os clientes afim de discutir assuntos relacionados a gestão financeira da
empresa e demais necessidades dos clientes.
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3 4 4 Questão aberta

Dentre as questões do questionário enviado aos clientes da Alfa
Contabilidade, foi incluído uma questão aberta para que os mesmo pudessem
xpressar suas necessidades não contidas nas demais questões do questionário.
Nessa questão, buscou-se apenas identificar serviços que poderiam ser
prestados pelo escritório, e que não estavam expostos nas demais questões do
questionário.
Porém, nessa questão, os serviços sugeridos por apenas 3 das empresas
pesquisadas , diziam respeito a planejamento tributário e assuntos relacionados a
consultoria advocaticia.
Conforme o proprietário da Alfa Contabilidade, esses tipos de serviços são
prestados em casos eventuais, na qual não caberia a criação de um indicador pra
medi-los, visto que tal serviço não é de inteira responsabilidade do escritório. Ou
seja, segundo o proprietário, quando do surgimento desses tipos de serviços, o
escritório analisa a possibilidade de sua realização, e sendo necessário, busca o
auxilio de serviços de terceiros (como consultores e advogados) para sua realização.
Porém, nem sempre o escritório aceita a realização desses serviços.
Com isso, optou-se em não incluir esses tipos de serviços nos sistemas de
indicadores propostos acima.

3 4 5 Outras Considerações

Existem várias considerações a se fazer em relação ao sistema de
indicadores proposto.
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0 primeiro deles esta relacionado a interação entre prestador e cliente. Para
que o prestador consiga cumprir os prazos estipulados pelas necessidades dos
clientes, ele necessita da colaboração de seus clientes tanto na disponibilização dos
documentos em tempo hábil, quanto no auxilio de informações subjetivas que se
julgarem necessários para o devido processamento dos serviços.
Nesse caso deverá haver um acordo entre ambas as partes para que se
defina prazos de entregas de documentos e informações tanto da parte do cliente
quanto da parte do prestador.
Outro ponto a se destacar é meta a atingir pelo prestador em cada indicador
!oposto.
A proposta do indicador não é quantificar um percentual para cada indicador,
afim de que possa medir a qualidade da prestação em geral. 0 indicador tem como
intuito medir se um determinado serviço está sendo prestado com qualidade para urn
determinado grupo de clientes. Ou seja, o sistema de indicadores não mede se os
serviços da Alfa Contabilidade tem qualidade ou não, ele apenas demonstra como

medir.
Caberá, nesse caso, a direção do escritório definir uma meta a atingir para
que possa garantir a qualidade em seus serviços prestados. Para tanto , a direção do
prestador de serviços deverá reunir seus funcionários e direção afim de definir uma
meta para cada indicador.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclusões

Conforme o desenvolvimento do trabalho observou-se a dificuldade de
realizar uma pesquisa, baseada em fatos reais e que satisfazê-se a necessidade
proposta no trabalho.
A incerteza das respostas apontadas no questionário, baseada através da
falta de apoio e principalmente comprometimento em pesquisa, no Brasil atualmente,
,

promete o resultado da pesquisa em geral, muitas vezes por falta de

sustentação teórica adequada para as distorções. Muitos dos pesquisado não dão
devida importância e participação em trabalhos desse cunho, fazendo com quem
muitos resultados tenham seus resultados questionados.
Porém, independente disso, o trabalho foi realizado conforme os recursos
disponíveis e propostos, fazendo com que haja a iniciativa nesse campo, tão
importante para o desenvolvimento de estudos nessa área.
Em relação ao trabalho realizado, conclui-se que a contabilidade em geral
possui uma importância muito mais voltada pra parte legal do processo, do que para
desenvolvimento de soluções nas pequenas organizações empresariais.
Quanto ao objetivo do trabalho, percebemos que conforme a pesquisa
realizada, que apontou as necessidades dos clientes da Alfa Contabilidade,
consegui-se propor um sistema de indicadores de qualidade adequado que
possibilite a menção dos resultados da prestação em relação a qualidade dos
serviços. Esse sistema servirá de base para o processo de melhoria continua na
empresa, visando assim melhorar seus resultados.
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Recomendações

Após a conclusão do trabalho, percebe-se a complexidade e principalmente a

necessidade de estudos referentes á qualidade em serviços, tanto no campo teórico,
como especialmente no desenvolvimento de estudos práticos e específicos para
cada área de atuação.
Sendo assim, sugere-se a continuação da pesquisa em questão, bem como
seu aperfeiçoamento, através de uma pesquisa mais elaborada e completa, com
• .rna participação maior de clientes e prestadores de serviço.
O autor do trabalho compromete-se,

conforme sua disponibilidade, em

continuar o estudo em questão, através da discussão em artigos, ou até mesmo em
estudos mais elaborados em realização de mestrados e especializações afins.
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APÊNDICE A — Carta apresentação

Florianópolis, 9 de maio de 2005.

Prezados Senhores,

Meu nome é Ivan Carlos Teixeira, sou estudante universitário, cursando Ciências Contábeis
na Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente estou desenvolvendo meu trabalho de
conclusão de curso (monografia) na area de gestão da qualidade.
0 intuito do meu trabalho é propor um sistema de indicadores da qualidade para um escritório
ue contabilidade. Usarei nesse trabalho o conceito de qualidade baseado no usual-b , no qual
qualidade consiste na capacidade de satisfazer desejos e necessidades dos clientes.
Para isso realizarei uma pesquisa com os clientes de um determinado prestador de serviço
(contábil) a fim de definir quais as reais necessidades desses clientes e assim poder propor um
sistema de indicadores que possa medir o desempenho do escritório em relação a qualidade.
Sendo assim. com aprovação do proprietário e contador do escritório, (nome não divulgado),
estou realizando um estudo de caso na empresa (nome não divulgado), e através disso realizando
uma pesquisa com seus clientes.
Por isso estou enviando em anexo um questionário para que possam colaborar com a
realização do meu trabalho, respondendo as questões conforme as necessidades que sua empresa
possui. Solicitaria que respondem o questionário com atenção e sinceridade para que meu trabalho
reflita a realidade do tema em questão. Pediria também que a resposta do mesmo seja enviada ate a
próxima quinta-feira (19/05), para que haja tempo hábil para a realização do trabalho visto que
entrega do mesmo esta prevista para o proximo dia 30.
Informo também que a fi m de preservar a privacidade do prestador de serviços e de seus
clientes não serão divulgados os nomes e dados de ambos no trabalho.
Me proponho também a após o encerramento e apresentação do trabalho, apresentar os
dados obtidos ao (nome não divutgado) , para que o mesmo possa fazer proveito das informações
obtidas e do sistema proposto.
Quaisquer dúvidas estarei a disposição através do e-mail ivanct@ibest.corn.br ou telefone
celular (48) 9923-4231.
Desde já agradeço vossa colaboração e compreensão.

Atenciosamente,

Ivan Carlos Teixeira

ivanct@ibest.com.br
(48) 9923-4231
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APÊNDICE B - Questionário

QUESTIONÁRIO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Informações Gerais
Qual a opção de tributação federal da sua empresa?
( ) Simples
( ) Lucro Presumido
( ) Lucro Real
Em qual faixa de faturamento anual enquadra a sua empresa?
( ) de 0 a R$ 120.000
( ) de R$ 120.000 a R$ 1.200.000
( ) acima de R$ 1.200.000
Quantos funcionários sua empresa possui?
( ) 0 a 10
( ) 10 a 50
ou mais

Departamento Contábil

Qual a utilidade das demonstrações contábeis (balanço, demonstração de resultado , etc) para a sua
empresa?
( ) apenas para cumprir exigência legal
( ) além da exigência legal, para cumprir solicitações de bancos e fornecedores
( ) alem de exigências legais. bancárias e de fornecedores, para gerenciar as informações financeiras
da empresa
Quais as demonstrações necessárias a sua empresa e com que freqüência de tempo?
) balancete mensal e demonstrações trimestrais
) apenas demonstrações trimestrais
) demonstrações semestrais
) demonstrações anuais
Após quantos dias do encerramento do exercício anterior citado você gostaria de receber as
demonstrações contábeis de sua empresa?
5 dias
) 30 dias
( ) 60 dias
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Departamento Fiscal

Em que data você gostaria de receber os valores referentes a impostos e contribuições que sua
empresa paga?
( ) no dia do vencimento
( ) com 1 (um) dia de antecedência
( ) com 2 (dois) dias de antecedência
( ) com 3 (três) ou mais dias de antecedência
Em geral, após quantos dias você gostaria de receber o retorno de solicitação de outros serviços
(cópias de notas fiscais, relações de faturamento e impostos, informações gerais, assessoria, etc ) do
Departamento Fiscal?
a 3 dias
, ) 4 a 7 dias
( ) 8 ou mais dias

Departamento Pessoal

Em que data você gostaria de receber os valores dos salários a serem pagos aos funcionários da sua
empresa?
( ) no Ultimo dia permitido para pagamento de salário (quinto dia OW do mês)
( ) no terceiro dia útil do mas de pagamento
( ) no primeiro dia útil do mês de pagamento
( ) até o último dia OW do mês anterior ao do pagamento
Em geral, após quantos dias você gostaria de receber o retorno da solicitação de outros serviços
(contratações, rescisões, informações gerais, assessoria, etc.) do Departamento Pessoal?
( ) 1 a 3 dias
( ) 4 a 7 dias
( ) 8 ou mais dias

Demais serviços

Qual o prazo de retorno de assessoria e consultoria que sua empresa considera ideal?
( ) ata 1 dia
( ) ata 2 dias
( ) até 5 dias
( ) mais de 5 dias

Com que freqoancia a sua empresa considera importante realizar reuniões com o contador afim de
discutir assuntos relacionados com a de gestão financeira da empresa?
(
(
(
(

) reuniões quinzenais
) reuniões mensais
) reuniões trimestrais, semestrais ou anuais
) não há a necessidade do contador para essas tomadas de decisões
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Com que freqüência você costumar enviar documentos para seu contador?
iariamente
semanalmente
) quinzenalmente
) mensalmente

Descreva as demais necessidades de sua empresa (não citadas acima), que poderão ser supridas
por seu contador:

