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Resumo 

Este artigo tem por objetivo demonstrar a percepção dos gestores de organizações 
contábeis sobre a avaliação de desempenho empresarial. Caracterizou-se a 
presente  pesquisa como exploratória, social, qualitativa, de dados primários e 
secundário por meio de questionário e entrevista. A população deste estudo foi  de 
trezentas e uma sociedades contábeis da grande Florianópolis, SC – Brasil . O 
questionário buscou identificar se havia gestão baseado em algum método científico 
e a entrevista procurou investigar se a gestão realizava avaliação de desempenho a 
fim de mensurar o gerenciamento de suas atividades. O estudo foi realizado por 
intermédio do Setor de Comunicação do Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina, no período de outubro de 2008 a  março de 2009.   Os resultados 
deste estudo evidenciaram  que a grande maioria das empresas contábeis não 
utilizam modelo de gestão especifico e que não realizam  avaliação de desempenho. 
Do total dos  respondentes obteve–se a informação de que  modelo de gestão, 
existe de forma empírica na sua maioria, mas apresentou também empresa que  
vem desenvolvendo o  Balanced Scorecard para mensurar desempenho financeiro e 
não financeiro. 
 

Palavras-chave 

Desempenho. Gestão. Competitividade. Organizações contábeis. 

 

ABSTRACT  
 
Organizations to address changes in business environment and seek to understand 
the information structure in order to recognize the activities involved in the 
organizational environment. This article is to demonstrate through empirical research 
the structuring of internal activities of an organization accountable for implementation 
of Balanced Scorecard. This office is located in Florianópolis great for developing the 
Balanced Scorecard. The type of research was described and exploratory, with 
strategy, case study, by questionnaire and structured interview, with primary data and 
secundários.Os results showed that deployment of Balanced Scorecard for the office 
object of study was first to draw its processes internal. The population of the survey 
was three hundred and one offices of the accounting database of the Regional 
Accounting Council of Santa Catarina. The relevance of research is established as 
was verified by the analysis of data collected in that study the firm is a pioneer in 
large Florianópolis in deployment management model according to the data base 
searched.  
 
Keywords: Strategy. Balanced Scorecard. Internal Processes. Organization 
Accounting 
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1 INTRODUÇÃO 

  
 A globalização das informações produziu e produz mudanças significativas no 
comportamento das pessoas, das organizações e assim buscam responder as 
exigências de um mercado de competição acirrada. No mundo contemporâneo, as 
organizações contábeis enfrentam mudanças nos  procedimentos contábeis  pela 
atualização da legislação, bem como, da virtualização dos seus processos com a 
escrituração contábil digital. Entenda-se nesta pesquisa como sinônimos 
organizações contábeis, empresas de prestação de serviços contábeis, escritório de 
contabilidade, e  sociedade de prestação de serviços contábeis. 

Em reunião de coordenadores de cursos de ciências contábeis  de Santa 
Catarina em 26 de setembro 2008, o Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina, Sérgio Faraco  argüiu sobre a nova postura dos 
profissionais ou dos gestores de escritórios contábeis frente as mudanças impostas 
pela legislação, no caso do Código Civil atual, das novas exigências em relação as 
demonstrações contábeis exigidos a partir de 2008 e o sistema público de 
escrituração contábil digital,  em busca da manutenção da competitividade. 

Em décadas passadas os proprietários de escritórios contábeis não se 
preocupavam com este ou aquele modelo de gestão ou métodos de avaliação de 
desempenho organizacional. No entanto,  com a mudança do cenário  advento do 
novo Código Civil que disciplinou sobre a  responsabilidade solidária à  escrituração 
contábil das empresas, da  Escrituração Contábil Digital (ECD) e da  
internacionalização da contabilidade, urge a necessidade do contador-gestor 
direcionar o foco da organização contábil modos de prestar serviço e buscar 
indicadores que possam nortear suas ações. 

Collins (1995, p. 36)  na década de 90 já discutia a descoberta dos princípios 
eternos  e argumenta e é o pensamento subjacente neste estudo: “Podemos 
aprender algo de útil ao estudar o que as empresa fizeram há dez, trinta, cinqüenta 
ou cem anos? O mundo certamente passou por mudanças drásticas – e continuará 
passando. Os métodos  específicos usados por essas empresas no passado podem  
não se aplicar diretamente no futuro”.  

Para tanto, essa nova gestão,  deve alicerçar-se e preparar toda a base da 
sua  administração com a recomendação inevitável sobre desenvolver indicadores 
de desempenho para por meio deles mensurar e avaliar sua gestão. 

Existem muitos modelos de mensuração de desempenho organizacional 
desde aqueles financeiros aos não financeiros. Para Neely (2002) existem alguns 
estágios da avaliação de desempenho para  mensurar a saúde da empresa. Tais 
estágios perpassam por  desde iniciado ao mestre e os itens são: controlar posições, 
comunicar posições confirmar prioridades e compelir progressos.  

Justifica-se a escolha  do grupo social de estudo as organizações contábeis 
da grande Florianópolis por ser um tema que merece investigação, pois a  partir de 
2002 com ingresso do  novo Código Civil a comunidades dos profissionais de 
ciências contábeis, mais especificamente os escritórios,  vem sentindo  as  
profundas mudanças e poderão necessitar rever a maneira de gerenciamento e 
buscar mensurar seu desempenho como forma de manter-se competitiva. 

 Assim sendo, percebe-se que existe a necessidade discutir os aspectos 
relacionado a avaliação de desempenho empresarial como forma de se constatar o 
quanto as organizações contábeis estão inseridas nesta nova concepção ou não. 
Neste sentido surge a pergunta de pesquisa que orienta este estudo: Como  é 
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percebida a avaliação de desempenho sob a óticas gestores de organizações 
contábeis? 

Desse modo, o  objetivo deste estudo é demonstrar a percepção dos gestores 
de organizações contábeis sobre a avaliação de desempenho empresarial,  levando-
se em consideração a necessidade de uma nova postura,  frente as mudanças nos 
procedimentos da  prestação desses serviços. Para atingir esse objetivo, os 
seguintes objetivos específicos serão objeto-alvo: (i) Identificar as sociedades 
associados ao Conselho Regional, SC na grande Florianópolis e sua forma de 
gestão; (ii) Verificar se a gestão se apóia em modelos científicos ou não; (iii) 
Identificar se as organizações contábeis utilizam ferramentas de mensuração do 
desempenho independente da forma de gestão.  

Enfatiza-se que é objeto deste estudo,  levantar discussões no ambiente 
destas organizações e alertar para  a importância de se buscar um meio de gestão 
que lhes forneça indicadores de desempenho.para tomadas de decisões  

O presente artigo está organizado da seguinte forma. Além desta seção 
introdutória, a seção 2 – Referencial Teórico aborda o ambiente competitivo da 
contabilidade aspectos sobre a avaliação de desempenho empresarial; a seção 3 – 
Metodologia da Pesquisa –  fragmentada em duas partes , que apresentam , 
respectivamente (i) o enquadramento metodológico e (ii) a população e amostra; a 
seção 4 – Apresentação e Análise dos Resultados – apresenta a percepção dos 
gestores de organizações contábeis sobre a relevância da avaliação de 
desempenho organizacional; a seção 5 – Considerações Finais – Aborda as 
reflexões e faz recomendações para futuras pesquisas, a partir da limitação deste 
estudo; seção 6 -  referências Bibliográficas  – Informa  a bibliografia utilizada. 
 

2 REFERENCIAL  TEÓRICO 

     Nesta seção serão abordados o contexto novo do ambiente, a avaliação de 
desempenho e o gestor de organizações contábeis. 
 

2.1 AMBIENTE COMPETITIVO DA CONTABILIDADE 

A implementação de ferramentas de  gestão tem auxiliado as empresas a 
atingirem seus objetivos organizacionais. Gestores dos mais diversos tipos de 
empreendimentos passam a articular sobre  avaliação de desempenho 
organizacional como forma  diferenciada   de   vantagem competitiva. Como citado 
por KAPLAN e NORTON (1997) não é possível gerenciar o que não se pode medir.  

 
Existem os mais diversos tipos de empreendimentos e para Longenecker, 

Moore e Petty (1997, p.29), “as empresas operam em todos os setores, mas diferem 
enormemente em sua natureza e importância de um setor para outro”. Os autores 
mencionam oito setores principais em que as pequenas empresas estão atuando: 
Comércio atacadista, postos de petróleo, construção, comércio varejista, serviços, 
finanças, seguro e imobiliárias, mineração, transporte e utilidades públicas e 
manufatura. 

As empresas  objeto deste estudo,  concernentes ao  setor de prestação 
serviços  contábeis, são conhecidos como organizações contábeis ou escritórios de 
contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade entende que a organização 
contábil é o nome mais atual para o antigo escritório de contabilidade. 
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Pode-se  dizer  que  as  organizações  contábeis a  existem   para    auxiliar  
seus usuários    na consecução dos preceitos legais relacionadas à sua atividade. 
Para  Thomé (2001) os serviços prestados por uma organização contábil são  
consultoria; contabilidade; administração de pessoal;  escrituração fiscal; expediente 
(ou serviços comerciais);  auditoria, perícia e assessoria. 
 O enfoque sobre a prestação de serviços contábeis mudou com Escrituração 
Contábil Digital (ECD). O ECD  instituída pela  Instrução Normativa 787/2007 tornou 
obrigatória  a escrituração contábil digital para  determinadas pessoas jurídicas com 
relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008. Estas são 
variáveis que podem ser consideradas externas que estão ligadas às oportunidades 
e ameaças. 
 Só este fato, por si só, remete a reflexão de que outras formas de serviços 
devam ser prestadas e mais, é necessário avaliar o desempenho organizacional 
para medir seu gerenciamento e utilizar as informações advindas de seus 
indicadores como fonte de competitividade. Ou seja, tornar as ameaças em 
oportunidades e corrigir os pontos fracos. 

No passado, na década de 80, as empresas descobriram o tempo como nova 
fonte de competitividade (STALK, EVANS e SHULMAN,1992), passado mais vinte 
anos  mudam as exigências e para Neely(2002, p. 86) “as organizações encontram-
se  atualmente sujeitas a uma grande diversidade de exigências externas, cada uma 
delas com implicações na avaliação de desempenho das empresas.” 

Para tanto, num ambiente de negócios dinâmico  e competitivo como o das 
organizações contábeis, a estratégia também dever ser dinâmica. Na concepção de 
Stalk ,Evans, Shulman (1992, p. 164) “a competição é uma guerra de movimentos, 
em que o sucesso depende da antecipação das tendências de mercado.” 

Uma organização contábil tem que se conhecer, verificar seus pontos fortes e 
fracos para produzir correções necessárias. Pois descobrindo possíveis pontos 
fracos por meio de avaliação empresarial poderá reorientar aquilo que não se 
encontra adequado. E para Las Casas (2001, p.68). Pontos fortes são todos os 
fatores que apresentam vantagem competitiva da empresa em relação aos 
concorrentes ou ao exercício de qualquer atividade. [...]  pode ter capacidade 
administrativa diferenciada, muitos recursos financeiros ou humanos, domínio de 
tecnologia etc. Pontos fracos são todos os aspectos que interferem negativamente 
nessa capacidade.  

 
  A partir desta reflexão gestores de organizações contábeis necessitam 
desenvolver certas competências, sem demora, a fim de medir o desempenho de 
sua empresa.  Existem algumas interpretações sobre competências  que vale 
ressaltar.  

Estudiosos como  (BAKER et al., 1997); (ZARAFIAN, 1999) estabelecem 
quatro interpretações como: a) Competência estratégica: o chamado “ajuste-fino” 
entre estratégia de negócios da  organização e ambiente competitivo externo;  b) 
Competência distinta: é uma série de tecnologias e técnicas essenciais que 
provém da vantagem competitiva e pode existir em múltiplos níveis na organização. 
É como se fosse uma competência única de uma ou poucas organizações. c) 
Competência funcional: é o “ajuste-fino” entre prioridades competitivas da 
organização e seus pontos fortes dentro de uma função em particular como 
avaliação de desempenho , por exemplo. e d) Competência individual: é uma série 
de técnicas e conhecimentos de uma necessidade individual para realizar 
efetivamente um trabalho.  

4

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



Pode-se dizer que, a competência é um conjunto de tecnologias e 
habilidades, isto é, da capacidade de se organizar, de manusear e coordenar as 
atividades de uma  organização.  A identificação da competência passa a ser uma 
ferramenta de gestão.   

Este estudo pretende conhecer a opinião dos gestores de sociedades de 
contabilidade se perante as mudanças levando em consideração o atual  cenário 
empresarial,  sobre a  gestão,   e avaliação de desempenho ferramentas e métodos. 

 
2.2 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EMPRESARIAL E O GESTOR DE 
ORGANIÇÕES CONTÁBEIS  
 
 Para que as empresa se tornem eficazes  e vislumbrem maior competitividade 
necessitam de uma gestão que busque mensurar seu desempenho. Para Araujo 
(2001, p.85) [...] a mensuração do desempenho deve maximizar a eficácia das 
equipes e, portanto, estas devem se concentrar em processos capazes de melhorar 
o fornecimento de produtos e serviços aos clientes, através de indicadores de 
processo que monitorem tarefas e atividades geradoras de resultados.  

Para tanto, avaliar o desempenho de uma empresa passou a ser algo 
recomendável como  forma  de controlar  a  saúde da empresa e desse mesmo 
modo,  Neely ( 2002, p. 13) argumenta que a avaliação de desempenho das 
empresas é um assunto que está na ordem do dia. A avaliação de desempenho 
empresarial tem diferentes enfoques dentro da teoria da administração e que aqui 
não serão discutidos com profundidade. Serão abordados os conceitos  sobre a 
avaliação de desempenho de autores mais clássicos. 

Kaplan (1998), um dos criadores do modelo, o definiu sendo um “sistema de 
avaliação de desempenho empresarial”, mas reitera que “ele oferece uma visão 
sobre futuro e um caminho para chegar até ele, o que o transforma em sistema de 
gestão”  Aquilo que parece claro para um autor muitas vezes é contestado e Otley 
(1999, p. 364) sugere que existe uma dificuldade natural quanto à definição do que é 
desempenho – um termo ambíguo e difícil de ser expresso de uma maneira simples 
– ele poderia: (a) representar a consecução de objetivos, em uma perspectiva 
interna à organização ou (b) considerar diferentemente a importância dos diversos 
stakeholders ou (c) ainda ser considerado distinto para diferentes organizações. 

 
O entendimento visual da dinâmica de um processo de avaliação pode  

propiciar as pessoas um melhor entendimento e Neely (2002, p. 113) diz que de 
forma analógica o processo de avaliação de desempenho pode ser visto como um 
termostato que está regulado para um certo nível de temperatura e quando o nível 
abaixo  do valor desejado o aquecimento começa a funcionar.  

Cada vez mais as organizações são submetidas a novas formas de 
gerenciamento. No entanto o enfoque deste  não é exatamente uma novidade no 
meio empresarial, pois, de acordo com Miranda e Silva (2002) sempre existiu a 
preocupação pela medição do desempenho empresarial. Transformar é saber 
adaptarem-se as novas possibilidades, e a avaliação de desempenho fornece 
constantemente informações para aproximar as decisões de maneira certas em 
ambiente de tanto incerteza. 

Para Neely(2002, p.244) os desafios do futuro são inerentes ao 
desenvolvimento e implementação de sistemas de avaliação    sólidos pode ser 
consagrados  nas quatro perguntas seguintes:  a)Porque queremos avaliar o 
desempenho? b) O que avaliamos e o que deveríamos avaliar? c)Como deveríamos 
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avaliar? d) O que fazer com os dados que recolhemos?”. E o mesmo autor  diz que 
há necessidade de promover questionamentos sobre a avaliação de desempenho no 
ambiente organizacional e clarear a forma de pensamento em relação ao tema. 
 Segundo Müller (2003) para que a organização possa atingir êxito no curto, 
médio e longo prazos não basta definir corretamente o negócio, a missão, os valores 
e a visão, bem como traçar estratégias e implementá-las. Torna-se necessário ter 
respostas rápidas para questões do tipo: A organização está atingindo as metas 
estabelecidas? Ela está no caminho traçado pela visão? Sua missão está sendo 
cumprida? Todos estão cientes e colaborando com a estratégia da empresa?. O 
mesmo autor conclui que, não basta escolher uma rota, é preciso medir se a direção 
é correta,  destacando que este é o principal foco da medição de desempenho, ou 
seja, para que uma organização mantenha-se competitiva no mercado é preciso que 
se tenha um bom planejamento  e que ele seja cumprido. 

 Neely (2002, p. 71) apresenta a percepção funcional das áreas prioritárias de 
aperfeiçoamento para avaliação de desempenho: Satisfação dos clientes; Volume 
de Vendas; Vendas atuais versus último ano; Quota de mercado; Valor das 
encomendas recebidas; Rentabilidade do investimento; Racionalização das 
unidades de estoque; Vendas de novos produtos; Redução do tempo de 
permanência em armazém; Prazo de introdução de novos produtos e Valor das 
vendas neste período. 

Corroborando com o autor acima citado, Eccles (2000, p.31) diz que os 
indicadores de desempenho não se limitam aos dados financeiros e que qualidade, 
satisfação dos clientes, inovação, participação no mercado refletem a situação 
econômica e as perspectiva de crescimento da organização muito mais do que o 
lucro apontado em relatórios gerenciais. 

Por fim, astúcia, argúcia ou tino é a nova ordem para o profissional contábil 
que gerencia sua empresa num  cenário de globalização da economia e tecnologia 
que está a exigir novos padrões de competitividade. 

  
2.3 ENFOQUE SOBRE  QUALIDADE TOTAL, BALANCED SCORECARD E  
RESOURCE BASED REVIEW 
 
 Os programas de qualidade total ficaram conhecidos pela busca de satisfação 
dos clientes internos e externos além devolver discussões sobre produtos, serviços, 
mercado, conformidade e não conformidade na gestão empresarial.  

Para Paladini (2000), “a gestão da qualidade deve ter uma visão abrangente 
do mercado, evitando concentrar suas ações que enfatizam um único item do 
produto (ou do serviço) ou determinado elemento (que pode ser crucial na decisão 
do cliente na hora de comprar). Deve, também, considerar posturas equivocadas 
acerca da qualidade (por parte do mercado) e passar a desenvolver estratégias de 
atuação com base nelas – e não contra elas (o cliente, como se sabe, costuma ter 
razão...).” 

Na verdade a contribuição da “Qualidade Total” fez com que fosse agregado 
ao enfoque tradicional as questões sobre satisfação em relação aos produtos e 
serviços, custo e produtividade entre outros. 

Já o Balanced Scorecard, surgiu da necessidade. Os autores, Kaplan e 
Norton em detrimento de um modelo contábil atual, que se atrelava, segundo os 
mesmos, somente a fatores financeiros. De acordo com KAPLAN & NORTON (1997, 
p. 2): “ o  Balanced Scorecard – BSC traduz a missão e a estratégia das empresas 
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num conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um 
sistema de medição e gestão estratégica”. 

O BSC passou a ser utilizados por organizações que buscam obter 
informações sobre seu desempenho financeiro e não financeiro. É um modelo de 
gestão que parte do planejamento estratégico, cria um mapa e define perspectivas 
financeira, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. Este sistema de 
gestão é  baseados em indicadores que impulsionam o desempenho, proporcionado 
à organização visão do negócio atual e futuro, de forma abrangente. 

Outra forma de gestão é o RESOURCE BASED REVIEW – RBV dentre várias 
maneiras atribuídas às  teorias da administração. Tanto quanto o BSC o RBV 
também considerado como modelo de gestão estratégico, sendo que nesse busca 
estabelecer relações entre os ambientes interno e externo da empresa  coma 
finalidade de fim de melhorar  seus resultados. 
 A abordagem do RBV enfatiza  os   recursos da empresa  como os principais 
condutores de  melhoria em sua performance (PETERAF, 1993;PRAHALAD e 
HAMEL, 1990; WERNERFELT, 1984). Na visão de (COLLIS e MONTGOMERY, 
1995) os  melhores e mais apropriados recursos da empresa, devem estar de acordo 
com o  negócio empresarial e por conseqüência com a sua estratégia formando um 
conjunto idiossincrático. 

Conclui-se que desde Taylor os modelos e teorias administrativas vêm 
evoluindo na tentativa de propiciar  meios para que as organizações mensurem seus 
resultados e se tornem mais competitivas.  
 
3 METODOLOGIA APLICADA 
 

Nesta seção serão apresentados o enquadramento metodológico, a 
população e amostra da pesquisa.   A metodologia tem por finalidade auxiliar o 
pesquisador a compreender o processo de investigação científica. 

 
3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
 
 A presente pesquisa é classificada como exploratória, pois tem o objetivo de 
examinar um determinado tema que tenha sido pouco ou nada estudado 
anteriormente. Estudo exploratório segundo Trivinõs (1987), é aplicado à 
investigação qualitativa e permite o pesquisado a aumentar sua experiência em 
torno de certo tópico-problema.   
 Este estudo teve abordagem qualitativa pois os métodos qualitativos são 
apropriados quando o fenômeno em estudo é complexo, de natureza social e não 
tende à quantificação. Normalmente, são usados quando o entendimento do 
contexto social e cultural é um elemento importante para a pesquisa. Para aprender 
métodos qualitativos é preciso aprender a observar, registrar e analisar interações 
reais entre pessoas, e entre pessoas e sistemas ( LIESCHER,1998). 
 Como fonte de informação esta pesquisa é vista como social pois foi formada 
pelos contadores que são proprietários de escritórios contábeis. Boente (2004)  
assinala que “pesquisa social é toda pesquisa que busca respostas de um 
determinado grupo social”.  Os dados utilizados na investigação foram coletados por 
meio do endereço eletrônico do Conselho Regional de Contabilidade de Santa 
Catarina a partir de outubro de 2008 até março de 2009. As fontes de dados se 
classificam como primários por ter ocorrido o contato direto com os entrevistados. 
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 
 O universo da pesquisa constituiu-se por trezentas e uma empresas 
prestadoras de serviços contábeis. Da população ou universo da pesquisa 
selecionou-se uma amostra de aproximadamente 10% (dez por cento). Os dados 
obtidos em relação aos pesquisados foram reunidos no quadro 1. 
 
Quadro 1 – Ambiente  social  da pesquisa  
 Ambiente da Pesquisa                                                                    Qtde 

Sociedades Contábeis 301 
 Individuais não pesquisados 411 
Total associadas ao CRC/SC – Grande Florianópolis 712 

 
  O quadro 1 demonstra o ambiente onde a pesquisa foi realizada. Percebe-se 
que existe um vasto campo de estudo. Dos trezentos e um associados que  
compuseram a população da pesquisa foram analisados trinta  que representam 
cerca de dez por cento em relação à avaliação de desempenho.   
  
4. APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS  
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos pela pesquisa em dois 
momentos:  

 
a) Questionário com trezentos e uma organizações contábeis e  
b) entrevista com o escritório de vem implantando avaliação de desempenho 

financeira e não financeira.  
 
4.1  A GESTÃO SE APÓIA EM MODELOS CIENTÍFICOS 
Opção Qtde % 

Sim 6 1,99 
Tem modelo próprio 24 7,97 
Não 271 90,03 
Total de respondente 301 100,00 

Tabela 1 -  Organizações contábeis e forma de gestão 
Fonte: Autoras, (2009) 

 
O objetivo da tabela 1 foi de demonstrar se a gestão das organizações 

pesquisadas se apóiam em modelos científicos ou não. O resultado apresentado 
demonstrou que aproximadamente dez por cento  dos respondentes tem algum 
modo de gerenciamento, no entanto somente dois por cento utilizam. 

   
4.2 IDENTIFICAÇAO DE GESTÃO CIENTÍFICA OU NAO 
Opção Qtde % 
Sociedades sem modelo científico 295 98,01 
Sociedades com PQN(*) 5 1,66 
Sociedade   com BSC(**) 1 0,33 
Sociedades associadas ao CRC/SC 301 100,00 

Tabela  2 -  Organizações contábeis e forma de gestão 
Fonte: Autoras,2009 
 
(*)   Programa de Qualidade Necessária   (**) Balanced Scorecard 
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 O propósito deste quadro foi de apresentar os aspectos relativos à forma de 
gestão das empresas pesquisadas. Entre as sociedades contábeis estudadas 
somente dois por cento organizações gerenciam utilizando-se modelos 
administrativos. Os modelos utilizados são de Programa de Qualidade Necessária e 
Balanced Scorecard.  

 
4.3 ORGANIZAÇOES QUE UTILIZAM FERRAMENTAS DE MENSURAÇAO DE 
DESEMPENHO  INDEPENDENTE  DA FORMA DE GESTÀO 
 
Indicadores Financeiros   

Opção Qtde % 
Lucratividade 30 9,97 
Ponto de Equilíbrio 25 8,31 
Faturamento 30 9,97 
Retorno sobre investimentos 12 3,99 
Valor líquidode vendas 30 9,97 
% despesas 30 9,97 
% custos 30 9,97 
% Impostos 30 9,97 
Total: 301 100  

Tabela 3 – Mensuração de desempenho financeiro 
Fonte: Autoras, (2009) 

 
A tabela 3 demonstrou que aproximadamente trinta respondentes já realizam 

mensuração financeira de desempenho e este é interpretado por estudiosos de 
administração como modelo tradicional. 

 
Indicadores não Financeiros   

Opção Qtde % 
Satisfação do cliente 6 1,99 
Quota de mercado 1 0,33 
Qualidade dos serviços 6 1,99 
Prazo de entrega dos serviços 1 0,33 
Total: 30   

Tabela 4 – Mensuração de desempenho não financeiro 
Fonte: Autoras, (2009) 

 
A tabela 4 objetivou  demonstrar que aproximadamente dois por cento dos 

respondentes já realizam mensuração não  financeira de desempenho e este é 
interpretado por estudiosos de administração como modelo estratégico. 

 
Considera a Avaliação de desempenho empresarial importante Qtde % 

Sim 10 33,3 
Não  20 66,6 
Total: 30 100 

Tabela 5 – Percepção dos gestores em relação à avaliação de  desempenho 
Fonte: Autoras, (2009) 

 
A proposição da tabela 5 foi de estabelecer o que pensam os gestores de 

organizações contábeis sobre a importância da avaliação de desempenho e do total 
de trinta respondentes que tem algum estilo de gestão, aproximadamente três por 
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cento consideram a avaliação importante nos aspectos relacionados aos indicadores 
financeiros e não financeiros. 

Para concluir esta seção, une-se as informações dos quadros 3,4 e 5 para se 
estabelecer que das organizações contábeis estudadas que poucos são os gestores 
que consideram a avaliação empresarial de suma importância 

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 

 Percebe-se que  visão de negócio no ambiente das organizações contábeis 
necessita de uma abertura pois ainda está atrelado no modo tradicional de 
gerenciamento deixando de se apropriar das contribuições trazidas pelas teorias 
administrativas  para se  tornem empresas mais competitivas. 

A necessidade de mudança na filosofia de gestão tradicional das empresas 
pesquisadas se dá frente às exigências de um mercado que está passando por 
profundas transformações. As alterações na legislação contábil e os aspectos 
relacionados à globalização exigirão do gestor desse tipo de empresa uma nova 
postura. Para mudar é necessário se permitir novos conhecimentos e a aplicação de 
determinados métodos e instrumentos  administrativos. Por meio destes métodos 
esses gestores  sentirão os benefícios no momento das tomadas de decisões.   

No estudo realizado observou-se que de um contingente de trezentos e uma 
sociedades contábeis somente uma tem buscado se orientar por um método que 
fornece indicativos de desempenho financeiro e não financeiro. 

Outro fato interessante verificado nesta pesquisa é o de que algumas 
organizações contábeis mesmo sem modelo de gestão definido fazem algum tipo de 
avaliação de desempenho, mas aquele meramente financeiro identificando-as como 
organizações tradicionais. 

Como organizações com filosofia de avaliação de desempenho, foram 
encontradas aproximadamente trinta, das quais seis organizações disseram ter 
programa de qualidade necessária implantado. Das seis que apresentaram modelo 
de gestão cientifico apenas uma afirma ter  metodologia estratégica, 

A relevância deste estudo se estabeleceu a medida que se verificou que no 
ambiente das organizações contábeis  pouco se discute sobre gestão e 
desempenho. Este é um setor pouco pesquisado e quem enfrentando mudanças 
significativas. 

Na percepção dos gestores de organizações contábeis ficou estabelecido que 
aproximadamente dez por cento dos respondentes consideram importante e 
relevante a avaliação de desempenho. 

As limitações desta pesquisa estão em relação à população pesquisada 
considerando-se que o Conselho Regional tem mais de dois mil associados, bem 
como, ser este um estudo exploratório devido ao desconhecimento em relação à 
matéria estudada. 

Por fim, espera-se que este estudo tenha contribuído para melhor 
entendimento do que pensam os gestores de sociedades contábeis sobre avaliação 
desempenho organizacional. Com base nas informações neste estudo levantadas 
acredita-se que filosofia de gestão baseada em avaliação de desempenho seja um 
passo inovador  a ser dado por estes gestores como alternativa estratégica para a 
competitividade. 

Sugere-se para estudos futuros temas como  gestores estratégico de 
organizações contábeis e  as competências  requeridas  para o profissional contábil 
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no século XXI.  O ambiente das organizações contábeis é uma área carente de 
estudos científicos e merecem mais investigação quando se trata de gestão e 
desempenho. 
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