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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
Na pesquisa sobre a precificação em serviços contábeis, especialmente no Brasil, observa-se, de 

maneira geral, que os pesquisadores discutem e analisam principalmente os aspectos quantitativos 

da formação de preços, geralmente baseado no modelo “custo mais margem” com pouca atenção 

dada aos aspectos gerenciais da formação de preços, ou seja, nos aspectos qualitativos. Assim, o 

presente estudo se propõe investigar os fatores determinantes da formação de preços de serviços 

contábeis na cidade de São Paulo. Por meio de um estudo de campo, 23 proprietários de empresas 

contábeis foram entrevistados no mês de outubro de 2018. A Teoria Base do presente estudo 

contemplou aspectos da precificação baseada em demanda, precificação baseada em custos, 

precificação baseada na concorrência, qualidade de serviços, atributos de valor e técnicas de 

negociação. Como resultados, o estudo mostra que: a) muitos escritórios contábeis não mantem 

controles de custos, indicadores internos de desempenho; b) para formação do preço, a situação 

econômica do cliente e mercadológica sobrepõe fatores internos aos escritórios, como custos e a 

delimitação de um público alvo, desprezando-se características de cliente como a complexidade do 

serviço, sendo que atributos como riscos e organização financeira do cliente são considerados mas 

dificilmente mensurados; c) a renegociação de honorários não é feita em decorrência da negociação, 

mas principalmente da indexação econômica; d) quanto ao valor percebido, não existe um 

consenso, sendo que alguns profissionais entendem, por exemplo, perder clientes em decorrência de 

preços praticados enquanto outros atribuem à percepção sobre os serviços prestados; e e) sobre a 

concorrência, a percepção é que existem muitas empresas praticando aviltamento de honorários. 



1 

 

FATORES DETERMINANTES PARA PRECIFIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 

NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

RESUMO 

 

Na pesquisa sobre a precificação em serviços contábeis, especialmente no Brasil, observa-se, 

de maneira geral, que os pesquisadores discutem e analisam principalmente os aspectos 

quantitativos da formação de preços, geralmente baseado no modelo “custo mais margem” com 

pouca atenção dada aos aspectos gerenciais da formação de preços, ou seja, nos aspectos 

qualitativos. Assim, o presente estudo se propõe investigar os fatores determinantes da 

formação de preços de serviços contábeis na cidade de São Paulo. Por meio de um estudo de 

campo, 23 proprietários de empresas contábeis foram entrevistados no mês de outubro de 2018. 

A Teoria Base do presente estudo contemplou aspectos da precificação baseada em demanda, 

precificação baseada em custos, precificação baseada na concorrência, qualidade de serviços, 

atributos de valor e técnicas de negociação. Como resultados, o estudo mostra que: a) muitos 

escritórios contábeis não mantem controles de custos, indicadores internos de desempenho; b) 

para formação do preço, a situação econômica do cliente e mercadológica sobrepõe fatores 

internos aos escritórios, como custos e a delimitação de um público alvo, desprezando-se 

características de cliente como a complexidade do serviço, sendo que atributos como riscos e 

organização financeira do cliente são considerados mas dificilmente mensurados; c) a 

renegociação de honorários não é feita em decorrência da negociação, mas principalmente da 

indexação econômica; d) quanto ao valor percebido, não existe um consenso, sendo que alguns 

profissionais entendem, por exemplo, perder clientes em decorrência de preços praticados 

enquanto outros atribuem à percepção sobre os serviços prestados; e e) sobre a concorrência, a 

percepção é que existem muitas empresas praticando aviltamento de honorários. 

 

Palavras-Chave: Serviços Contábeis, Formação de Preços, Honorários Contábeis, Qualidade de 

Serviços, Atributos de Valor 

 

1. INTRODUÇÃO  

Com o aumento da competitividade no setor de serviços, verifica-se a necessidade cada 

vez maior de instrumentos de gestão nas empresas, sendo que o segmento de serviços contábeis, 

objetivo do estudo, “carece de métodos objetivos que possa apoiá-los na condução de suas 

operações na rota do lucro e da preservação de sua continuidade” (Monteiro e Coelho, 2015). 

Assim, o presente estudo investiga a gestão das empresas de serviços contábeis, com foco nos 

fatores determinantes na precificação dos serviços. 

Pesquisas nacionais revelam a baixa utilização de ferramentas gerenciais por parte das 

organizações contábeis. Anjos, Santos, Miranda e Silva (2011) afirmaram que é perceptível que 

os contadores pouco têm utilizado artefatos contábeis gerenciais. Rodrigues e Lemos (2009) 

evidenciaram algumas ferramentas de apoio à gestão utilizadas por organizações contábeis no 

Brasil (como por exemplo governança corporativa, planejamento estratégico e alianças 

estratégicas), mas a representatividade identificada é muito baixa.  

Dentre as principais ferramentas gerenciais aplicáveis em uma organização contábil 

destaca-se a Formação de Preços. A determinação do preço de venda é um dos mais importantes 

aspectos financeiros para qualquer entidade, podendo esse processo ser fundamental para o 

sucesso empresarial (Bruni e Famá, 2012). Segundo Pereira e Bonfim (2013) o preço deve ser 

elaborado com maior acuidade, pois ele influenciará no sucesso, na rentabilidade, na 

competitividade e, consequentemente, na sobrevivência da empresa contábil. Nesse sentido, o 

tema precificação de serviços contábeis é um tema em bastante discussão atualmente, 

principalmente com a chegada ao mercado brasileiro das “empresas virtuais” de contabilidade.  
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As “empresas virtuais” são plataformas on-line que oferecem serviços contábeis à 

preços bastante inferiores aos praticados no mercado, como por exemplo o “Contador Amigo”, 

criado em 2011 e o site “Contabilizei.com”, criado em 2013, que geraram grande repercussão 

no meio contábil (CRCSP, 2016). Embora entidades contábeis tenham movido ações judiciais 

contra possíveis práticas de aviltamento de honorários (CFC, 2017), o posicionamento da 

Justiça foi favorável às empresas, apesar dos entendimentos das entidades representativas das 

empresas contábeis que tal modelo de negócio não atenderia plenamente os requisitos técnicos, 

como observa-se nos seguintes relatos: 
“pelas atuais normas contábeis e outras resoluções do CFC, não é possível executar bem 

um serviço contábil sem conhecer o negócio de seus clientes e se torna imprescindível o 

contato mais próximo com os gestores da empresa, auxiliando-os até na gestão empresarial 

e aconselhando-os nas tomadas de decisões.” (SESCON, 2016).  

O posicionamento das entidades contábeis evidencia um gap sobre a interpretação do 

cenário de mudanças a que se sujeitam os profissionais da contabilidade, da qual são exigidos 

maior resiliência e inovação. Esses profissionais, seja sob a denominação “escritórios de 

contabilidade” ou “organizações contábeis” estão em importante transformação (Caxilé e 

Pereira, 2016), devido tanto à internacionalização dos serviços, quanto às constantes mudanças 

nas obrigações tributárias e na tecnologia da informação.  

Neste sentido, ao discutir a relação da profissão contábil com a tecnologia, o Sescon 

(2018) destaca a o papel da precificação dos serviços contábeis, que precisa refletir, inclusive, 

a tecnologia empregada na area, como recursos de Inteligência Artificial e aspectos da 

Segurança da Informação. Assim, a partir da análise do cenário em que se insere a prestação de 

serviços contábeis, esta pesquisa tem como problema: identificar os fatores determinantes na 

formação de preços de serviços contábeis na cidade de São Paulo. O presente estudo contribui 

para a academia, oferecendo uma análise de aspectos geralmente não explorados em pesquisas 

sobre formação de preços em serviços contábeis, assim como ao oferecer um olhar empírico 

sobre as práticas de precificação de serviços contábeis, pode ser útil para profissionais 

envolvidos em tais processos. 

2. REVISÃO TEÓRICA 

2.1 Formação de Preços em Serviços 

A dificuldade de formar preços pode atingir todo o processo operacional, desde o 

fornecedor, até o receptor final do produto e ou serviço, neste caso o consumidor final, 

demandando uma correta gestão da formação de preço, que relacione e administre o peso e a 

influência de diversas varáveis (Pereira e Bonfim, 2013). Assim, o custo dos serviços não é a 

única nem necessariamente a principal variável de análise. O processo de precificação de 

serviços exige uma de fatores internos e externos que são difíceis de mensuração (Rodrigues e 

Lemos, 2006). São exemplos de tais fatores: perfil e poder de compra do público alvo; qualidade 

do serviço ; existência de serviços similares a preços menores; valor atribuído ao serviço pelo 

prestador; valor atribuído ao serviço pelo tomador e valor atribuído ao serviço pelo mercado, 

entre outras características.  

Formalmente, as abordagens para gestão do preço mais utilizadas são: a) preço a partir 

do mercado; b) preço a partir dos custos e c) preços a partir do mercado e dos custos. A 

precificação baseada no mercado, envolve a definição de preços de modo consistente com as 

percepções de valor do cliente: os preços são baseados no que os clientes estão dispostos a pagar 

pelos serviços prestados (Zeithaml; Bitner; Gremler, 2014). Sobre alguns dos fatores que 

influenciam a percepção de valor pelos clientes, Lima, Silva Soares e Guedes (2016) destacam 

custos não monetários, como o tempo, a pesquisa e a conveniência, e ainda custos psicológicos, 

como a falta de conhecimento sobre o serviço e a urgência de sua necessidade.  

A precificação baseada em custos calcula as despesas a partir dos gastos com mão de 

obra e matérias-primas, acrescenta valores ou percentuais relativos a custos indiretos e lucros, 

e com isso chega ao preço final. Já a abordagem de preços baseados em concorrência é utilizada 
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predominantemente em duas situações: (1) em que os serviços são padronizados entre 

prestadoras, como no caso de lavagem a seco, e (2) em oligopólios, em que há poucas 

prestadoras. O objetivo desse método de precificação é manter-se em um mercado competitivo, 

no qual os produtos ou serviços não se diferenciam (Nobre, Macedo, Kato e Maffezzoli, 2016).  

Pondera-se que a quantificação do preço de venda é só uma das maneiras que permitem 

trazer à empresa a maximização dos lucros, sendo necessário analisar a qualidade, o 

atendimento aos anseios do cliente e o melhor aproveitamento dos níveis de produção (Bruni e 

Famá, 2012). Para tanto, incialmente é necessário aprofundar o entendimento do produto 

oferecido. No caso, os serviços contábeis.  

2.2 Formação de Preços em Serviços Contábeis 

O Decreto-Lei nº 9.295/46, em seu capitulo IV, descreve as atribuições profissionais 

dos contabilistas, desde a escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios até perícias 

judiciais, sendo que a atividade profissional mais exercida envolve a prestação de serviços 

oferecidos pelos escritórios contábeis. Os serviços contábeis podem ser subdivididos entre 

escrituração contábil, escrituração fiscal, departamento pessoal, serviços societários, 

obrigações acessórias e serviços auxiliares (Pereira e Bonfim, 2013). 

Sobre a formação de preços, o Código de Ética Profissional do Contador, aprovado pela 

Resolução CFC Nº. 803/961, trata do valor dos serviços profissionais, de forma orientativa, 

descriminando elementos que devem ser levados em conta na fixação do valor dos serviços 

prestados. Os elementos sao explicados a seguir: 

a) Relevância - segundo a norma NBC TG 00 - Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (2011), para serem úteis, as 

informações devem ser relevantes às necessidades dos usuários na tomada de decisões. As 

informações são relevantes quando podem influenciar as decisões econômicas dos usuários, 

ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados, presentes ou futuros ou confirmando ou 

corrigindo as suas avaliações anteriores; 

b) Vulto - diz respeito ao volume do serviço, às suas dimensões e a quantidade de 

horas a serem gastas, podendo usar como parâmetro, conforme já apresentado em outros 

capítulos do trabalho, a quantidade de lançamentos, número de notas fiscais emitidas, 

quantidade de funcionários, entre outras coisas (Dallabona, 2013); 

c) Complexidade – dada a função da profissão contábil de registrar, organizar, 

demonstrar, analisar e acompanhar as modificações do patrimônio, esclarecendo e 

evidenciando as informações necessárias à tomada de decisão, é comum que a natureza dos 

serviços que lhe chegam à mão, tenha um nível relevante de complexidade. “Cabe à 

Contabilidade gerar informações que ofereçam suporte às etapas anteriores ao processo de 

decisão: reconhecimento das discrepâncias, identificação das alternativas e escolha da melhor 

decisão a ser tomada.” (Angelo, 2005); 

d) Dificuldade - o que se considera difícil, trabalhoso, árduo ou laborioso. Como a 

distância e mão de obra necessária, ou ainda dificuldades inerentes à identificação das 

transações ou outros eventos a serem avaliados ou à identificação e aplicação de técnicas de 

mensuração e apresentação que possam transmitir, adequadamente, informações que 

correspondam a tais transações e eventos.” (CFC, 2016); 

e) Tempo –Pode ser compreendido como o tempo despendido na prestação dos 

serviços, sendo necessário o conhecimento das características dos serviços negociados, para 

estimar o tempo que o mesmo despenderá do profissional, levando à reflexão sobre sua 

viabilidade ou não (Monteiro e Coelho, 2015); 

                                                 

1 Em junho de 2019 entrará em vigor a NBC 1 de 2019, que institui o Novo Código de Ética Profissional. A nova 

norma não modificou os atributos da formação de preços conforme definição da Resolução CFC Nº. 803/96. 
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f) Impossibilidade - Tendo sido avaliado os pontos anteriores, é necessário que o 

profissional analise o custo benefício / custo de oportunidade do serviço em questão. Ou seja, 

“o custo resultante de uma alternativa à qual se tenha renunciado”. Assumindo que para aceitar 

um serviço é necessário abrir mão de realizar outro, dado o tempo e mão de obra disponível. 

Avaliando então, a vantagem de um em detrimento do outro; 

g) Resultado lícito - Este ponto incita uma reflexão além da prestação do serviço 

em si, levando o profissional a considerar aquilo que seu cliente obterá em decorrência/ como 

resultado dos seus serviços; 

h) Peculiaridade - Chama a atenção dos contabilistas aos possíveis detalhes que 

diferenciam um serviço do outro, ou seja, as características próprias de cada serviço, suas 

especificidades. Conforme ressaltado pelo código os serviços devem ser ofertados considerando 

as especificidades de cada cliente, ou seja, deve-se analisar de forma individual cada empresa 

ou organização; 

i) Local - Sendo característico à prestação de serviços contábeis a preponderância 

da mão de obra (Pinto e Pistore, 2014) e o uso de equipamentos de informática e softwares 

como ferramenta principal de trabalho, a prestação de serviço pode facilmente ser desvinculada 

da sede da empresa. Abrindo opções como trabalho “in loco” nos clientes, ou mesmo “home 

office”.  

Considerando tais elementos estipulados no Código de Ética Profissional (1996), fica à 

critério do profissional a formação do preço de seus serviços. Monteiro e Coelho (2015) 

observam outras variáveis relevantes na composição do preço do serviço contábil: o valor e a 

composição do capital, o retorno do capital investido e a taxa de inadimplência. Pinto e Pistore 

(2014), citam a precificação baseada no volume do serviço e Caxilé e Pereira (2016) discutem 

sobre a formação de preço baseada numa percentagem do faturamento do cliente. Rocha e Leal 

(2015) citam como fatores que influenciam a formação de preço, a análise da concorrência, as 

condições de mercado e a estratégia de marketing da empresa, as exigências dos clientes, entre 

outras. Dallabona (2013, p. 21) elencou ainda, fatores como a habilidade e experiência que o 

trabalho exige, os gastos gerais da empresa contábil, a margem de lucro pretendia, reservas 

destinadas a contingências e ou manutenção das instalações e a remuneração dos sócios. 

Observa-se também que alguns profissionais da contabilidade utilizam, como referência 

para precificação (baseada no mercado), pesquisas de preços publicadas por associações de 

classe. O Sescon-SP (2018), por exemplo, avalia como fatores determinantes para formação de 

preços: o regime tributário dos clientes, o salário mínimo, a folha de pagamento, o risco do 

cliente, a organização financeira e idoneidade do cliente, o perfil do cliente e grau de 

informatização, sendo que prevalecem que como fatores mais relevantes na precificação de 

serviços contábeis o porte da empresa, o volume de lançamentos contábeis e de emissão de 

notas fiscais, o regime tributário e o ramo de atividade.  

2.2.1 Qualidade dos Serviços Contábeis 

Considerando as características dos serviços: a) inseparabilidade; b) intangibilidade; c) 

perecibilidade e d) variabilidade (Kotler e Keller, 2012), ao comprar serviços a principal medida 

objetiva avaliada pelo cliente é a qualidade dos serviços (Miguel; Salomi, 2004).  

Sobre a qualidade dos serviços contábeis, Lyra (2003, p. 118) discute que “as 

necessidades e expectativas dos clientes são satisfeitas quando o profissional gera informações 

úteis e oportunas a respeito do patrimônio das entidades, permitindo a seus gestores otimizar os 

processos de decisão. Desta forma, cabe ao profissional entender o “nível mínimo que o cliente 

está disposto a aceitar pela prestação do serviço” (Assis, 2013). Caneca (2009) observa que para 

melhorar este entendimento, é necessário um bom relacionamento pessoal, mais atenção e 

visitas mais frequentes aos clientes, além do incremento de serviços ligados à contabilidade 

gerencial.  
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Carvalho, Almeida, Silva e Nóbrega  (2009) detalham algumas variáveis que 

influenciam a qualidade dos serviços contábeis, as subdividindo em fatores: 

a) Imagem e Credibilidade do Escritório - influência na decisão do usuário para 

utilizar os serviços oferecidos pelo mesmo, evidenciando a realidade empresarial de sua 

empresa, os funcionários do escritório transmitem confiança ao usuário e o empresário tem 

confiança de que as informações contábeis estão subsidiando seu processo de tomada de 

decisão. 

b) Agilidade e Pontualidade na Prestação dos serviços - serviços oferecidos são 

concluídos no prazo prometido, o tempo de espera da prestação do serviço atende as exigências 

e expectativas do cliente, os serviços oferecidos pelo escritório são realizados corretamente e 

com agilidade, o usuário é informado de quando o serviço é concluído e os serviços contábeis 

que estão sendo oferecidos pelo profissional de contabilidade atendem satisfatoriamente suas 

exigências. 

c) Desempenho e Percepção dos funcionários - os funcionários do escritório 

atendem as necessidades do usuário de maneira satisfatória, os funcionários do escritório 

demonstram interesse em solucionar os problemas de sua empresa e/ou pessoa física, 

funcionários do escritório compreendem as dificuldades apresentadas pelo cliente, os 

funcionários do escritório têm boa apresentação 

Dado que a qualidade produz efeito positivo significativo na percepção de valor pelo 

cliente e que a qualidade percebida é direcionadora da satisfação dos clientes, o valor percebido 

possui efeito positivo significativo direto sobre a satisfação e indireto sobre a lealdade dos 

clientes, sendo que a primeira antecede a segunda (Assis, 2013). Segundo Lyra (2003), a 

qualidade ainda é escalonada em função das necessidades e do conhecimento dos envolvidos.  

2.2.2 Atributos de Valor 

Segundo Bruni e Famá (2012) o conceito de valor é caracterizado como um dos aspectos 

qualitativos da formação de preço. O tema ganha destaque quando se entende que os clientes, 

em suas escolhas “buscam sempre maximizar o valor”, ou seja, os clientes, realizam a cada 

compra/serviço tomado uma análise de custo benefício, conforme esclarece Kotler e Keller 

(2012), o valor percebido pelo cliente se baseia na diferença entre o que o cliente obtém e custo 

que ele assume pelas diferentes opções possíveis.  

O valor pode ser associado ao conhecimento que o cliente tem sobre o preço do serviço. 

Em casos de emergência, por exemplo, o consumidor não se importa com custos percebidos, 

mas que os serviços sejam feitos os mais rápido possível, pois a necessidade do serviço é tão 

importante e essencial que a busca por preços menores é o que menos importará no momento. 

(Lima et al, 2016). Logo, o conhecimento e experiências do consumidor são fatores da formação 

de preços, muitas vezes difíceis de controlar.  

O próprio preço pode ser tornar um atributo de valor do serviço, dado que o preço pode 

ser utilizado pelos consumidores como um indicador de qualidade. Segundo Guedes (2016) 

“colocar preço baixo no produto poderá fazer com que os clientes acreditem que a qualidade do 

serviço é baixa e preços muito altos podem gerar expectativas muito difíceis de serem 

alcançadas”. Logo, o valor percebido tanto limita o preço, como justifica a cobrança de preços 

mais altos do que os praticados pela concorrência, revelando uma relação estreita e 

determinante entre o valor percebido pelos clientes e a margem que o profissional tem para 

precificar seu produto/serviço (Bruni e Famá, 2012). 

Stroeher (2005) e Caneca (2008) destacam que os serviços oferecidos pelas 

organizações contábeis são, em sua maioria, voltados à área fiscal/legal, o que compromete a 

atribuição de valor, uma vez que o cliente não tem “motivação” para este serviço. Alves e Silva 

(2012) também evidenciam que os serviços contábeis são tidos como “ferramenta para atender 

apenas as exigências do fisco”. Mostrando uma distorção sobre a real amplitude da área de 

atuação dos contabilistas, minimizando sua função para as empresas e consequentemente os 
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possíveis benefícios proporcionados pela contabilidade, que vão desde a gestão dos custos, 

fluxo de caixa e orçamento, até consultoria para auxiliar por exemplo, na análise de viabilidade 

de projetos de expansão ou mesmo a valorar a empresa do cliente. Contribuindo para que o 

profissional seja visto como uma extensão do governo, e não como um fornecedor de 

informações relevantes e essenciais à sustentabilidade e sucesso das empresas no mercado. 

Finalmente, a concorrência é determinante dos preços sendo que, no caso de serviços 

contábeis, de um lado estão os profissionais que têm que lidar com efeitos da concorrência e do 

aviltamento de honorários, o que os força à busca por maior número de clientes, levando em 

algumas circunstâncias à negligência profissional, por outro lado, os clientes em alguns casos 

contratam empresas de serviços contábeis ou contabilistas autônomos, que nem sempre prestam 

serviços de qualidade (Fernandes e Peleias, 2006).  

3 METODOLOGIA 

Para responder a questão de pesquisa foi desenvolvido um estudo exploratório-

descritivo, a fim de obter descrições tanto quantitativas como qualitativas, por meio de 

questionários com questões abertas e fechadas.  

Na primeira etapa da pesquisa, foram levantadas informações sobre o campo específico 

de interesse ou seja, por meio de uma pesquisa documental foram coletados dados primários, 

tais como estatísticas sobre os preços praticados pelos profissionais da contabilidade, cartilhas 

e tabelas elaboradas por sindicatos brasileiros da profissão contábil, além de dados secundários 

como trabalhos e artigos relacionados ao tema. 

Com base nos dados levantados, foi formulado um questionário com perguntas abertas 

e fechadas, com o intuito de formar uma base de dados a ser analisada e comparada para então 

tentar identificar alinhamentos e contradições com a literatura apresentada. O questionário foi 

desenvolvido a partir de seis eixos investigação, a saber: a) meios de controle utilizados no 

escritório; b) prática de precificação; c) prática de negociação; d) relação com a concorrência; 

e) relação com o cliente e f) relevância de certos critérios de precificação.  

Quanto a amostragem, o estudo partiu da informação do Conselho CFC (2018) que 

menciona ser de 530.000 a população de profissionais contabeis no Brasil em 2018, sendo que 

30% estão estabelecidos no Estado de São Paulo. Quanto as organizações contábeis, o numero 

é de aproximadamente 60.000, sendo que também 30% estão estabelecidos no Estado de São 

Paulo, sendo aproximadamente 8.000 somente no município de São Paulo. Ou seja, cerca de 

13% do total de organizações contábeis brasileiras localizam-se no município de SP.  

Assim, o universo da pesquisa é composto por profissionais da contabilidade, mesclando 

empresários e autônomos que atuam na cidade São Paulo, selecionados parte de forma aleatória 

buscando via internet endereços de escritórios contábeis nas cinco zonas da cidade de são Paulo, 

e parte por conveniência, com foco na localidade e disponibilidade para entrevista, dado o 

período de coleta dos dados, que se deu em entre o dia 07 e 16 de outubro de 2018, por meio 

da aplicação de entrevistas com um roteiro de questões semiestruturado, direcionado aos 

responsáveis pela precificação dos serviços ofertados nos escritórios de contabilidade 

contatados. 

Embora sem alcance probabilístico, a pesquisa abrangeu escritórios das regiões norte, 

sul, leste, oeste e centro da cidade, proporcionando a análise das práticas de precificação de 23 

escritórios de contabilidade. Evidencia-se uma limitação da pesquisa: o emprego de técnicas 

probabilísticas de amostragem, dada as dimensões da cidade de São Paulo, a recepção dos 

profissionais procurados e a escassez de tempo de forma geral. 

4 ANALISE DOS DADOS 

Para traçar o perfil da amostra de 23 entrevistados, questionou-se aos respondentes: o 

tempo de atuação na área (uma média de 24 anos) e o grau de escolaridade (43% graduados e 

49% pós-graduados). Os dados mostram consonância com a pesquisa de perfil dos profissionais 

da contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (2015), que demonstram um aumento 
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gradativo e contínuo do nível de instrução dos profissionais e a diminuição da parcela de 

técnicos. 

Quanto ao sistema de custeio, dentre os 23 respondentes, 13% não apuram os custos de 

seu escritório de nenhuma forma e 87% controlam os custos por diferentes meios, sendo que 

43% destes não informaram o método utilizado, apenas afirmaram manter controles por meio 

de planilhas, enquanto 30% especificaram o método de custeio. Embora a maior parte dos 

respondentes afirmarem possuir controle de seus custos, a falta de definição do método indica 

que a ferramenta ainda é utilizada de maneira incipiente, como observam Pinto e Pistore (2014). 

Quando questionado sobre a utilização de fermentas gerenciais para avaliação do 

desempenho do escritório, 35% respondentes declaram não utilizar nenhum tipo de ferramenta 

gerencial, sendo que 65% afirmaram utilizar algum tipo de ferramenta, aparecendo entre os 

sistemas utilizados: relatórios do sistema contábil (Copan e Contmatic), Excel, Omie, Píer, 

Nibo, Runrunit, Gestta, Totvs e sistemas próprios. Ao categorizar as ferramentas, evidencia-se 

que, 17 entendem e utilizam como ferramenta gerencial sistemas voltados à gestão do tempo e 

tarefas, 17 sistemas integrados de contabilidade e seus relatórios, 13% controles em planilhas, 

9% sistemas de gestão e 9%) sistemas próprios. O resultado confirma a manutenção da baixa 

utilização de ferramentas gerenciais, conforme observado por Teixeira (2015). 

Quando perguntado, em questão aberta, o que é utilizado como base para a formação de 

preço, 21 fatores foram apresentados, sempre em combinações de dois ou mais, citados ao todo 

51, evidenciando a Figura 1 quais são e a respectiva frequência nas respostas dos entrevistados.  

 
Figura 1 – Fatores de Precificação (Questões Abertas) 

 

Os mesmos entrevistados, após indicar espontaneamente os fatores utilizados, foram 

solicitados preencher um questionário com as questões fechadas, baseadas na revisão teórica, 

atribuíndo um peso de importância para cada fator indicado, conforme Figura 2  
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Figura 2 – Peso dos Fatores de Precificação (Questao Fechada) 

O resultado da Figura 2 indica coerência com a questão aberta, revelando aos 

entrevistados fatores que não haviam sidos postos em pauta, como a “responsabilidade e riscos 

assumidos” e a “organização financeira e idoneidade do cliente”. E ainda, se comparada com 

as pesquisas do Sescon - SP (2018) e Dallabona (2013), destaca-se a análise da complexidade 

e do volume dos serviços, e mostra-se com menor relevância fatores como a forma de 

administração dos clientes (estrutura e número), e valores fixados de hora técnica no mercado. 

Todavia, alguns contrastes foram observados, como a folha de pagamento (número de 

funcionários) e o grau de informatização dos clientes, por exemplo, foram identificados pelos 

referidos autores como fatores de baixa relevância, enquanto os entrevistados desta pesquisa 

mostraram-se mais preocupados com estes pontos. 

Dentre os entrevistados, 34% não estabelecem um fator como determinante para fixar 

os honorários, explicando que dadas as diferentes características dos clientes e dos serviços, 

isso não é possível, sendo que outros declaram que nunca pararam para pensar em um padrão e 

ainda que “não adianta fazer uma tabela bonita com honorários, pois é preciso adequar o preço 

à quanto o cliente pode pagar”. Para os 66% dos respondentes, a Figura 3 evidencia quais são 

os fatores e a respectiva frequência no total de respostas, considerando as combinações com 

mais de um fator por resposta. 

 
Figura 3 – Fator Padrão para Formação do Preço 

Sobre a negociação de preços com clientes, todos os 23 entrevistados afirmam explicar 

seu portfólio de serviços aos clientes, sendo que 74% afirmam efetuar a leitura e explicação do 

contrato e 26% não fazem isso. Questionou-se, na entrevista, o que normalmente é 

discutido/esclarecido durante a negociação e o que costuma ter mais peso para o cliente, a fim 
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de conhecer melhor como se dá a negociação, quais são as preocupações por parte do 

profissional e por parte dos clientes. A Figura 4 indica os principais fatores apontados pelos 

profissionais. Nota-se que o fator preço é, segundo os entrevistados, o principal determinante 

da negociação com o cliente, sendo que os demais aspectos como qualidade, atendimento a 

demanda e atendimentos a prazos são, em seguida, equivalentes em termos de importância. 

 

 
Figura 4. Fatores da Negociação de Preço 

 

Nesta etapa da pesquisa, cabe destacar alguns comentários complementares dos 

entrevistados, relevantes à melhor compreensão da perspectiva dos profissionais: 
“E pelo cliente há sempre o questionamento do valor.” 

“Geralmente o cliente quer reduzir custos. Normalmente mostramos ao cliente que existem outros 

custos que talvez ele não esteja enxergando e que podemos contribuir nos resultados.”  

“O peso da responsabilidade contábil sobre todas as obrigações que a empresa possui é nosso maior 

argumento junto ao cliente.” 

 “A confiabilidade nos serviços e a clareza como nos comunicamos com os clientes é importante no 

aumento dos preços. A perda de clientes pelo reajuste dos honorários dificilmente ocorre.” 

“Mesmo explicando é difícil repassar ao cliente e aumentar o honorário, por que são exigentes, mas 

querem pagar pouco” 

“O cliente espera ter tudo pelo menor preço, mesmo pagando muito pouco, o cliente não quer saber, 

quer que tudo seja feito.” 

“O cliente quer pagar pouco e ter as guias para pagar os impostos, dificulta colocar meu preço e até 

oferecer outros serviços” 

“Nós durante esses anos percebemos que há no mercado carência de bons profissionais que resolvam 

as demandas do cliente. Para nós esse é o ponto crucial.” 

“O cliente quer segurança de que não terá dores de cabeça ou surpresas desagradáveis na administração 

de seus impostos, de sua folha de pagamento e a certeza de seus demonstrativos contábeis espelharão a 

realidade.” 

Destaca-se a partir da análise dos dados a necessidade do profissional saber explicar e 

justificar o valor do honorário cobrado, como destacado também por Santos, Ducati e Bornia 

(2008), pois o preço demonstra-se o principal requisito para contratação dos serviços contábeis. 

Ainda que um relacionamento mais próximo com o cliente a fim de estabelecer confiança seja 

considerado como uma saída para superar o valor do serviço atribuído pelos clientes (Milan et 

al, 2014), o estudo mostra que a estratégia parece ainda ser limitada, sendo que em alguns casos 

até dificulta a oferta de outros serviços que não os serviços fiscais. O que de certa forma 

desencoraja os que assim querem fazer, gerando certa acomodação aos que se limitam à um 

portfólio apenas fiscal.  

Questionou-se também o que os entrevistados enxergam como possíveis obstáculos na 

hora de precificar os seus serviços, e na hora de negociar com seus clientes. Ao estabelecer 

honorários, 50% dos entrevistados avaliaram que a concorrência desleal é o principal obstáculo 

ao estabelecer honorários, enquanto 32% consideraram o mesmo fator no momento de negociar 

o preço com o cliente. Em segundo lugar, ao estabelecer honorários 14% dos respondentes 

consideraram a falta de informações sobre o cliente , enquanto no momento da negociação para 

14% dos entrevistados a escolha exclusivamente pelo preço por parte do cliente é determinante. 
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Outros fatores incluem: a) desconhecimento sobre os serviços prestados; b) localização do 

escritório e dos clientes; c) dificuldade em comunicar a qualidade do serviço; d) desvalorização 

dos serviços contábeis; e) referências anteriores (de preço e serviço); f) crise econômica; g) 

falta de fixação de uma tabela de honorários; h) conhecimento dos clientes sobre os serviços; i) 

escolha exclusivamente pelo menor preço; j) falta de dados prévios sobre a empresa; k) padrão 

de negociação com a equipe; l) possíveis renegociações do valor dos honorários; m) capacidade 

de pagamento dos clientes; n) falta apoio do CRC e Sindicato em relação a fixação de uma 

tabela de honorários e o) disposição de investimento dos clientes. 

Alguns entrevistados fizeram comentários complementares, relevantes à melhor 

compreensão da perspectiva dos profissionais: 
“Geralmente isso acontece quando o cliente não possui controles para poder explicar o volume, dentro 

das questões que necessitamos para precificar, ou o cliente é novo, mas terá um volume grande, mas 

ainda não sabemos quanto.” 

“Geralmente o valor é sempre levado em consideração. Os clientes que são indicação, já têm uma boa 

referência, porém os demais, temos que conquistar a confiança, demonstrando conhecimento da área de 

atuação dos clientes e fazer com que eles se sintam seguros.” 

“Existem ofertas de serviços a preços menores. E o cliente pode não reclamar na hora, mas vai atrás de 

pesquisar serviços mais baratos. E eu não abaixo o valor dos meus honorários pois valorizo o serviço e 

mantenho o preço estipulado.” 

“Na hora de negociar com os clientes, eles já fizeram pesquisa de preço em outros escritórios e não 

escolhem pela qualidade, não importa se eu vou atender melhor ou não.” 

“A concorrência desleal que não zela pela ética, que minimiza os colegas e causa desprestígio à classe, 

e a ineficiência e omissão do CRC-SP e sindicatos sobre isso. (Exemplo) a barganha feita com base em 

preços de contabilidades online.” 

“A região em que o escritório e os principais clientes estão localizados é um limitador de preços, pois é 

uma região periférica da cidade, na qual o preço é muito inferior se comparado aos grandes centros 

comerciais.” 

“Nem sempre o sucesso da parceria não depende exclusivamente do escritório, pois contamos com o 

apoio dos profissionais alocados na empresa.” 

“Principalmente a dificuldade do cliente em entender a importância e relevância do trabalho x 

Honorários estipulados.” 

“O entendimento do cliente sobre a dinâmica dos serviços prestados, as exigências legais e os valores 

cobrados” 

A fim de identificar como se dá o marketing e formação da carteira de clientes, 

questionou-se de que forma os clientes tomam conhecimento da empresa contabil, sendo as 

respostas organizadas e apresentadas na Figura 5 abaixo. 

 
Figura 5 – Meios de acesso dos clientes aos serviços da empresa 

Os dados mostram que a indicação “boca a boca” mostra-se não apenas uma ferramenta 

de marketing, mas também um “selo de qualidade”, pois clientes que chegam aos escritórios 

sem nenhum tipo de referência dos serviços contábeis exigem dos profissionais maior empenho 

em conquistar sua confiança demonstrando capacidade técnica e passando-lhes segurança de 

que as suas necessidades serão atendidas. Especialmente que, pelos achados, o que guia os 

clientes na contratação de serviços contábeis é o preço. Seja de forma implícita, fazendo 

orçamentos em diferentes escritórios de contabilidade como se fosse o primeiro, a fim de 

conhecer o que cobra mais barato, ou de forma explícita, barganhado com base em outras 

referências de preço, próprias, “de um amigo”, ou mesmo “de contabilidades online”, como 

citado pelos entrevistados. 
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Os fatores analisados levam ao entendimento que, em relação a precificação de serviços 

contábeis, cria-se um ciclo em que os clientes, por não enxergarem valor nos serviços contábeis, 

escolhem pelo menor preço e o profissionais para não perderem clientes para a concorrência, 

reduzem o valor de seus honorários e entregam “apenas o básico” (Rodrigues e Lemos, 2009), 

fortalecendo a ideia de uma atuação limitada à serviços fiscais, e em alguns casos até de baixa 

qualidade, que por sua vez reduz o valor percebido pelos clientes e “causa desprestígio à classe”. 

Embora indique ser regra geral os profissionais abaixarem o valor de seus honorários 

para não perder os clientes para concorrência, há exceções - profissionais que mantêm seu 

preço, alegando prezar pela qualidade, delimitando assim, sua carteira de clientes àqueles que 

aceitam pagar tal valor. 

Quando perguntado, em questão aberta, se os honorários são renegociados (atualizados) 

e por quais motivos, 32 fatores foram apresentados, que posteriormente foram categorizados 

em 10 fatores, evidenciados na Figura 6. 

 
Figura 6 – Fatores para Atualização dos Preços 

Sobre a concorrência 61% entrevistados afirmaram não realizar pesquisa de preço dos 

concorrentes, e os demais 39% realizam pesquisas informais, como colegas da área (30%), sites 

(21%) e pesquisa no Sescon e Orçamentos (5% cada). Segundo um dos entrevistados: 
“É difícil você poder comparar uma vez que não existe uma tabela específica e cada escritório possui 

estruturas e custos diferenciados, principalmente hoje que a tecnologia está mudando bastante estes 

números.” 

Quando questionado aos entrevistados se acreditavam ter liberdade para fixar seus 

honorários na faixa de preço que acredita ser adequada/justa, 48 % afirmaram possuir e 53% 

declararam não possuir. Dentre os respondentes que afirmaram ter liberdade para estipular seus 

honorários, alguns complementaram explicando o que proporciona isso. Os pontos citados 

foram: a) qualidade do serviço; b) pessoal capacitado; c) ter diferenciais, e d) apresentação de 

dados que embasem o valor cobrado. Dentre os que dizem não ter tal liberdade, os motivos 

levantados foram: 
“Entendo que seja um parâmetro bom para análise.” 

“De certa forma, acaba sendo também uma ferramenta de defesa nossa para negociações.” 

“É importante em alguns casos e serve como apoio para justificar o cliente o preço estipulado. 

Entretanto, como o escritório existe desde 1969 e possuímos diversos clientes antigos, entendemos 

que não é aplicável no nosso caso.” 

“Em São Paulo não existe tabela de preço, já existiu, pelo sindicato dos contabilistas há 50 anos a 

trás. Os contadores que inventaram usar o salário mínimo de referência para se atualizar e facilitar a 

fixação de honorários.” 

“Seria interessante ter, tanto uma tabela como uma pesquisa por lançamento, por faturamento, etc, 

facilitaria bastante, mas não tem.” 

“Não há em São Paulo. Mas acredito que seria algo bom, porque daria uma base para o 

profissional.” 

“Primeiro que não existe em São Paulo, as entidades representativas são contra, embora eu acredite 

que deveria ter, pois seria bom ter um piso para começar a conversar com o cliente.” 

“Acho interessante para nortear quem está começando, embora em São Paulo não tenha, e as que 

existem estejam defasadas.” 
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“São irreais. Tentei aplicar as pesquisas do SESCON e tive muita resistência. Alguns clientes 

mudaram de escritório depois que eu sugeri reajustar os preços baseado nessas pesquisas. Tudo 

depende muito da produtividade e do sistema usado na escrituração.” 

Ao questionar se os profissionais consideram que conseguem refletir em seus honorários 

todos os investimentos e riscos assumidos, 39 declaram que sim e 61% que não. Sobre, de 

alguma maneira, já ter se sentido coagido pela concorrência a se manter dentro de determinada 

faixa de preço, 53% disseram que sim e 47% que não, indicando que o aviltamento de 

honorários é uma questão ainda relevante à classe contábil (Rodrigues e Lemos, 2009).  

Sobre conhecer o nível de satisfação dos clientes 17% dos entrevistados afirmam não 

analisar esta questão e 83% afirmam que o fazem, alguns utilizando mais de um meio para tal, 

como pesquisas formais (35%), conversas informais (35%) e reuniões regulares (30%).  

Sobre a oferta de serviços gerenciais, 43% dizem não oferecer, sendo que alguns destes 

explicam como motivo: “porque os próprios clientes não fazem questão ou não se interessam”, 

“Por estratégia comercial”, “em meu portfólio, por escolha própria, só tenho pequenas empresas 

(Simples Nacional e Lucro Presumido)” e “só se o cliente pedir, pois isso é administração, e 

nossos serviços é contábil e tributos”. Daqueles que prestam tais serviços (57%), 20% 

correspondem a serviços de gestao de caixa, 20% serviços de custos, 15% precificação e 15% 

planejamento tributario. Outros serviços citados foram apoio à controladoria, orçamento, 

consultoria, boletins explicativos e EBITDA. O portfólio de serviços gerenciais, além da alta 

taxa de empresas que não prestam esses serviços, é bastante incipiente se considerarmos o 

referencial teórico do presente estudo. 

Como última questão fechada do instrumento de coleta de dados, visando compreender, 

conforme percepção dos profissionais contabeis, qual é o valor percebido pelos clientes acerca 

dos serviços contábeis, três frases foram apresentadas, para que o entrevistado escolhesse a que 

ele acredita definir melhor o perfil médio da sua carteira de clientes. As respostas foram bastante 

equilibradas: 

a) 31% enxergam os serviços contábeis como um mal necessário, mostrando-se 

desinteressados em conhecer melhor o que contratam; 

b) 30% entendem que precisam dos seus serviços, mas não sabem do quê, e porquê 

claramente; 

c) 39% conhecem a importância e os benefícios da contratação dos seus serviços. 

Posta a função do preço de garantir vantagem competitiva, de espelhar a complexidade 

que se tem em harmonizar: questões técnicas, como a determinação de um ponto de equilíbrio 

financeiro e econômico, questões sociais, como a valorização da classe e importância de seus 

serviços na economia, como também éticas, tendo em vista a responsabilidade e riscos 

assumidos pelos profissionais, evidencia-se a necessidade de o profissional analisar os fatores 

que influem na fixação dos honorários praticados. 

Considerações finais 

Pretendeu-se com esta pesquisa, investigar quais são os fatores determinantes na 

formação de preços de serviços contábeis na cidade de São Paulo. Sobre os meios de controle, 

embora a maioria dos profissionais entrevistados faça controle dos custos do escritório de 

alguma forma, indicando que esta variável tem sido considerada na precificação dos serviços 

prestados, existem profissionais que não realizam tal controle, mesmo fazendo parte da 

formação tanto do técnico como do bacharel, sendo conhecida sua função e importância. Sobre 

a utilização de ferramentas gerenciais para análise do desempenho do próprio escritório, o 

índice de profissionais que declaram não utilizar nenhum tipo de ferramenta é alto, se 

considerado que esta é uma ferramenta intrínseca à área de atuação. O que pode indicar que a 

contabilidade gerencial em si, permanece com um papel secundário para os empreendedores da 

contabilidade, seja aplicando em seu próprio escritório, ou na oferta aos clientes, conforme 

evidenciado na revisão teórica e nos dados levantados. 
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Sobre as práticas de precificação, a partir dos critérios levantados na questão aberta, o 

estudo revela que as características do serviço e a situação econômica e mercadológica 

sobrepõem fatores internos aos escritórios, como os custos e a delimitação de um público alvo. 

Nota-se também que é predominante uma análise quantitativa em detrimento da qualitativa, ou 

seja, as características de cada cliente, a complexidade do serviço e o custo de oportunidade 

não são necessariamente analisados para que se feche o contrato, o foco está em quantificar o 

volume de serviços.  

E na questão fechada, os fatores que os profissionais consideram ter maior peso estão 

em consonância aos da questão aberta, acrescidos da “responsabilidade e riscos assumidos” e 

da “organização financeira e idoneidade do cliente”, pois embora não tenham sido citados 

espontaneamente na questão aberta, ao ser levada em conta pelos profissionais, são 

considerados fatores importantes ao processo de precificação dos serviços contábeis. 

Cabe dizer que os fatores citados não são invariavelmente fixos, ficam sujeitos a 

situação econômica quando esta afeta diretamente as condições de pagamento dos clientes, e às 

alterações nos parâmetros estabelecidos no contrato inicial. Cabendo assim a renegociação 

(revisão) dos honorários, que mostrou-se ocorrer tanto pelos fatores já citados, como por 

indexação à alguma variável sendo as de maior destaque, a inflação e o salário mínimo. 

Prática de negociação - Os profissionais têm se preocupado em explicar o portfólio de 

serviços, e também em explicar o contrato firmado. Dentre os assuntos comumente reforçados, 

esclarecidos durante a negociação, estão questões em torno dos honorários, das características 

do serviço, das responsabilidades, da forma de relacionamento, e também, os possíveis 

resultados para os clientes. E na percepção o dos profissionais, costuma ter mais peso para os 

clientes, o preço, a qualidade dos serviços, a efetiva resolução das demandas, o respeito à 

prazos, a segurança e as obrigações fiscais. 

Valor percebido - Além dos dados quantitativos, os comentários dos entrevistados sobre 

tema, demonstram um cenário de contraste, no qual alguns afirmam que “a perda de clientes 

pelo reajuste dos honorários dificilmente ocorre.”, enquanto outros afiram que “mesmo 

explicando é difícil repassar ao cliente e aumentar o honorário, por que são exigentes, mas 

querem pagar pouco” ou, “o cliente quer pagar pouco e ter as guias para pagar os impostos, 

dificulta colocar meu preço e até oferecer outros serviços”. Sendo este último ponto refletido 

em quase 40% da amostra que não oferecem serviços gerenciais “porque os próprios clientes 

não fazem questão ou não se interessam”. Todavia os profissionais também têm seu papel, seja 

por não considerar uma prerrogativa essencialmente da classe contábil, oferecendo “só se o 

cliente pedir, pois isso é administração, e nossos serviços é contábil e tributos”, ou por limitar-

se estrategicamente, a oferecer somente o que os clientes, em seu nível de conhecimento e porte, 

buscam – serviços fiscais, “em meu portfólio, por escolha própria, só tenho pequenas empresas 

(Simples Nacional e Lucro Presumido)”. Reforçando o preconceito em relação à classe, de uma 

função limitada à serviços fiscais, de certa forma depreciando o valor dos serviços contábeis. 

O que foi revelado também quando discutido o que os profissionais vêm como possível 

obstáculo para estabelecer seus honorários e para negociar com os clientes, pois, mesmo com a 

explicação dos serviços e do contrato, é citado por exemplo o “desconhecimento sobre os 

serviços prestados”, a “desvalorização dos serviços contábeis”, o “conhecimento/ entendimento 

dos clientes sobre os serviços contratados”. Evidenciando que este é um fator de relevante 

influência na precificação dos serviços. 

Relação com a concorrência - Destaca-se também como obstáculo a concorrência 

desleal propriamente dita, e a “concorrência” de forma mais ampla, citada porque não somente 

os preços que configuram concorrência desleal, mas também a faixa de preço prevalecente, 

mesmo que cobrindo os custos dos praticantes, acaba promovendo uma desvalorização dos 

honorários da classe de forma geral. Evidenciada em comentários como: “a concorrência 

desleal que não zela pela ética, que minimiza os colegas e causa desprestígio à classe[...]”; “não 
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temos essa liberdade pela desvalorização da profissão por parte da maioria dos empresários.”; 

“a concorrência, que nem sempre oferece a mesma qualidade oferece valores impraticáveis para 

quem tem produtividade e qualidade.”. O que, alinhando-se ao fato de os clientes escolherem 

os serviços com base principalmente no menor preço, “o cliente pode não reclamar na hora, 

mas vai atrás de pesquisar serviços mais baratos [..]”; “na hora de negociar com os clientes, eles 

já fizeram pesquisa de preço em outros escritórios e não escolhem pela qualidade, não importa 

se eu vou atender melhor ou não.”, enfraquece a liberdade dos profissionais da contabilidade 

de precificar seus serviços na faixa que acreditam ser justa.  

Embora os dados coletados demonstraram não ser prática comum a utilização de 

publicações como tabelas e pesquisas, alguns entrevistados citaram a pesquisa anual do 

SESCON, e tabelas de honorários de sindicatos da região sul, e alguns entrevistados dizem-se 

apoiadores e ou interessados em uma tabela de cunho referencial dentro do estado, alegando 

que serviriam de base principalmente para negociar com os clientes: “É importante em alguns 

casos e serve como apoio para justificar ao cliente o preço estipulado”, “Primeiro que não existe 

em São Paulo, as entidades representativas são contra, embora eu acredite que deveria ter, pois 

seria bom ter um piso para começar a conversar com o cliente.”. Toda via a conversa entre 

colegas de classe e pesquisas pela internet mostram-se como a principal fonte de pesquisa 

informal sobre os preços praticados pela concorrência, e de certa forma uma baliza para os 

profissionais. 

Sem negar, no entanto, a dificuldade de se mudar uma cultura que engloba tantos os 

profissionais, como os clientes. Um dos entrevistados relatou de forma assertiva sua experiência 

com esta questão: “São irreais. Tentei aplicar as pesquisas do SESCON e tive muita resistência. 

Alguns clientes mudaram de escritório depois que eu sugeri reajustar os preços baseado nessas 

pesquisas[...]”. Além de envolver conceitos como livre concorrência, conduta uniforme, ou 

mesmo as prerrogativas das entidades representativas, o que acaba gerando um certo “tabu” 

sobre a ferramenta.  

Relação com os clientes - Diante deste cenário, o relacionamento com os clientes tem 

papel importante, desde a transparência e boa comunicação “A confiabilidade nos serviços e a 

clareza como nos comunicamos com os clientes é importante no aumento dos preços.”, assim 

como a qualidade e confiança, conforme Milan et (2014)  “O cliente quer segurança de que não 

terá dores de cabeça ou surpresas desagradáveis na administração de seus impostos, de sua folha 

de pagamento e a certeza de seus demonstrativos contábeis espelharão a realidade.” Como 

evidenciado por Schimanko e Klosowski (si. p. 2) “Os serviços prestados pelo contador devem, 

além de atender às normas técnicas de qualidade, satisfazer as necessidades dos usuários.”. 

Sendo necessário tanto conhecer o grau de satisfação deles, o que tem sido feito pelos 

profissionais que compões a amostra, tanto de maneira formal, por meio de pesquisas e/ou 

reuniões periódicas, como informal, por conversas e visitas, como também trabalhar uma 

aproximação (Kotler e Keller, 2012) que vise evidenciar as responsabilidades assumidas pelos 

profissionais e os benefícios que os serviços contábeis podem proporcionar ao cliente. 

Os dados levantados também evidenciam como fatores relevantes à ampliação e 

consolidação da carteira de clientes o investimento em aprimoramento técnico relacionando-se 

à qualidade percebida, o investimento em publicidade, que vem se adequando às tecnologias, 

internet e mídias sociais, além do “networking”, mas, ainda predominantemente, por meio de 

indicações ou o chamado “boca a boca”, que parte justamente de relações de confiança e da 

qualidade do serviço prestado pelos profissionais, “[...]qualidade chama qualidade”. Toda via é 

necessário ressaltar que os dados da pesquisa indicam que 61% dos profissionais consideram 

que não conseguem refletir tais investimentos em seus honorários, e ainda que, de alguma 

maneira, 52% deles já se sentiram coagidos pela concorrência a manter-se dentro de determina 

faixa de preço. Evidenciando um paradoxo, no qual os profissionais que querem investir em 
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qualidade e relacionamento com os clientes, se vêm limitados tanto pelo valor percebido pelos 

clientes, como pela própria concorrência. 

E como relatado no trabalho, o valor percebido pelos clientes acerca dos serviços 

contábeis, ainda tem um longo caminho a ser trilhado, e os profissionais sabem disso, pois 

afirmam que, embora parte dos clientes esteja se conscientizando da importância e benefícios 

dos serviços, e informações fornecidos pela contabilidade, o perfil médio dos clientes se divide 

entre os que “enxergam os serviços contábeis como um mal necessário, mostrando-se 

desinteressados em conhecer melhor o que contratam” e os que “entendem que precisam dos 

seus serviços, mas não sabem do quê, e porquê claramente”. 

Levando-nos a concluir que embora a classe contábil esteja buscando se atualizar 

tecnicamente, se adequar às novas tendências seja de publicidade, à aumentar o foco no cliente, 

à desenvolver diferenciais, à reconhecer o papel da qualidade e confiança na consolidação e 

expansão de sua carteira de clientes, entre outas coisas, a concorrência desleal e o nível de valor 

percebido nos serviços contábeis ainda têm grande peso sobre a liberdade de precificação dos 

honorários. Revelando que ainda é necessária grande conscientização tanto entre os 

profissionais, como entre os clientes, para que sejam resgatados a dignidade e valorização, de 

uma classe que fornece, em essência, informação. Proporcionando não só o efetivo 

conhecimento da realidade patrimonial e financeira das empresas, mas a base para modificar 

suas estratégias, como alicerce da tomada de decisões. 

Proporcionando esta pesquisa, como pretendido, mas com as devidas ressalvas de sua 

abrangência não probabilística, a análise dos fatores envolvidos no processo de precificação 

dos serviços contábeis na cidade se São Paulo. Confirmando a relevância do tema, e a 

necessidade de pesquisas, indicando como oportunidades para estudos futuros a ampliação da 

coleta de dados para uma amostra probabilística, a investigação dos fatores e contexto histórico 

em que a depreciação do valor percebido acerca dos serviços contábeis teve início, e ainda a 

comparação com outras profissões autônomas sobre o processo de precificação. 
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