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IV Ciclo de Estudos Contábeis

Objetivo Geral

� Avaliar a satisfação das empresas quanto ao 
trabalho dos contadores e verificar a imagem 
do contador na sociedade de Itapiranga-SC.

Objetivos Específicos

� Satisfação das empresas com relação aos 
serviços prestados pelos Contadores 

� A visão que as empresas têm da imagem do 
Contador;

� Falhas com relação aos serviços prestados 
pelos Contadores;

� Trabalho desempenhado pelos contadores.

Conceito de contabilidade
Segundo Marion (2005) a contabilidade é a 
linguagem dos negócios, mede os resultados 
das empresas, avalia o desempenho dos 
negócios, dando diretrizes para tomada de 
decisões.

Usuários da Contabilidade
Os usuários da contabilidade, segundo Ribeiro 
(2002), são todas as pessoas físicas e jurídicas 
que tenham interesse na avaliação da situação 
e do desenvolvimento da entidade como 
titulares, sócios, acionistas, administradores, 
fornecedores, bancos e etc.

Perspectivas da contabilidade e da 

profissão contábil;

Para Lopes de Sá (2002), cada vez mais 

competitivo, o mundo dos negócios exige 

que os empresários estejam bem orientados. 

A função moderna e verdadeira do 

profissional da Contabilidade, é de um 

consultor sobre assuntos da riqueza das 

empresas. 
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Importância da informação 
contábil

Para Rezende (2005), a informação contábil 
é um recurso efetivo para as organizações, 
principalmente quando planejada e 
disponibilizada de forma personalizada com 
qualidade.

Imagem do Contador

A imagem do Contador segundo Marion 
(1997), em nossa sociedade não é o melhor 
possível (aparentemente não muito criativo 
talvez um pouco tímido). 

Metodologia

Tipo de pesquisa: 
� Teórico-empírico com levantamento de dados no município de 

Itapiranga-SC

� Qualitativa e quantitativa;

� Levantamento de dados;

� Bibliográfica;

� Exploratória.

População e Amostra:
� A população foi composta por 572 empresas do município de        

Itapiranga-SC.

� A amostra foi composta por 36 empresas.

Análise 
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GRÁFICO 2: Avaliação do trabalho prestado pelos contadores de Itapiranga 

FONTE: Dados primários 2006
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GRÁFICO 3: Satisfação com relação aos serviços prestados pelos 
contadores do município de Itapiranga

FONTE: Dados primários 2006. 
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GRÁFICO 4: Necessidade de melhoria nos serviços contábeis

FONTE: Dados primários 2006 
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GRÁFICO 5: Freqüência com que o contador visita as empresas

FONTE: Dados primários 2006 
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GRÁFICO 7: Freqüência com que as empresas procuram o contador

FONTE: Dados primários 2006.
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GRÁFICO 8: Valor pago ao contador pelos honorários

FONTE: Dados primários 2006 
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GRÁFICO 9: Terceirização da contabilidade ou contratação de contador próprio

FONTE: Dados primários 2006.
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GRÁFICO 10: As atenções são voltadas diretamente:

FONTE: Dados primários 2006 
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GRÁFICO 11: O escritório oferece aos clientes informações de fácil 
entendimento ou possui um site que contém informações gerais voltado para 
as empresa

FONTE: Dados primários 2006. 
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GRÁFICO 20: Diferencial do escritório de contabilidade em relação à
concorrência

FONTE: Dados primários 2006. 
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GRÁFICO 12: A imagem do contador que presta serviços para as 
empresas de Itapiranga

FONTE: Dados primários 2006.
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Conclusão

� A Imagem do Contador na cidade de 
Itapiranga, é visto como um profissional que 
assessora a empresa, profissional 
competente mas também como profissional 
ausente. 

Conclusão

� Nesse sentido, o contador deve estar atento 
as oportunidades do mercado e investir em 
marketing pessoal melhorando a sua imagem 
perante a sociedade, mostrando e provando 
que o contador é um profissional de extrema 
importância para todas as empresas, sendo 
na parte burocrática, financeira, custos e 
principalmente gerencial.

Conclui-se que a Imagem do Contador 
pode ser melhorada e isso se faz 
necessário dada a importância da 
informação contábil em qualquer 
empresa. Por isso precisamos medir 
constantemente o quanto nosso cliente 
está satisfeito com nosso serviço.
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