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RESUMO 

Os artefatos gerenciais representam atividades, ferramentas, instrumentos, métodos e sistemas 

de custeio, filosofias ou modelos de gestão e métodos de avaliação que são utilizados na 

contabilidade gerencial no exercício de suas funções (SOUTES, 2006). Esse artigo tem por 

objetivo avaliar o nível de utilização dos artefatos gerenciais pelas empresas de serviços 

contábeis, em resposta à sua gestão de competências. Trata-se de um estudo descritivo e 

metodologia quantitativa, delineada por meio da utilização de questionário estruturado com 

28 questões fechadas e avaliadas em escala Likert de 5 pontos, segregada em duas seções: 

gestão de competências e artefatos gerenciais (KATZ, 1974; ABDEL-KADER; LUTHER, 

2008). Responderam a pesquisa 49 gestores de empresas contábeis estabelecidas na cidade de 

Londrina, Paraná. Os dados foram tratados estatisticamente de forma descritiva e com o uso 

da entropia da informação. Os resultados apontam que os níveis de utilização dos artefatos 

gerenciais nas empresas de serviços contábeis estão posicionados abaixo dos níveis da sua 

gestão por competência, o que permite inferir que suas habilidades estão canalizadas para 

execução de atividades profissionais em detrimento das atividades gerenciais. 

 

Palavras-chave: Artefatos Gerenciais; Contabilidade Gerencial; Empresas de Serviços 

Contábeis; Gestão por Competências. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em um cenário competitivo no qual empresas de pequeno, médio e grande porte se 

esforçam para estar continuamente adaptadas às mudanças e exigências do mercado, é 

essencial que a gestão empresarial se mantenha ativa sob qualquer circunstância. Neste 

sentido as empresas aproveitam-se de práticas gerenciais a fim de constituir a capacidade 

necessária para sustentar um eventual crescimento (PACKHAM et al., 2005). 

Independente do fator expansão de uma companhia, a gestão empresarial deve ser 

prática constante nas empresas. Com isto, a contabilidade gerencial destaca-se por ser capaz 

de acumular informação para auxiliar alguém a tomar decisões (HORNGREN; SUNDEM; 

STRATTON, 1996; VILLA, 2012). Para Otley (1995) a contabilidade gerencial é a principal 
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ferramenta do controle gerencial, embora considere que tanto o planejamento estratégico 

como o operacional sejam distintos deste controle gerencial, estes se mesclam e se inter-

relacionam.  

No âmbito da contabilidade gerencial, os artefatos gerenciais caracterizam-se como 

técnicas de planejamento e controle gerencial, envolvendo processos de mensuração, acúmulo 

e comunicação de informações monetárias e não-monetárias sobre as dimensões de 

desempenho da organização (OYADOMARI et al., 2008). Para Costa, Cruz e Espejo (2011), 

os artefatos gerenciais nasceram da tentativa de se recuperar a relevância da contabilidade 

gerencial. 

Os artefatos gerenciais vêm sendo destacados em diversas pesquisas, tais como no 

estudo de Guerreiro, Cornachione Júnior e Soutes (2011), no qual buscou-se identificar se 

determinadas empresas brasileiras de grande porte utilizavam-se de artefatos gerenciais, por 

eles segregado em modernos e tradicionais. Em contrapartida, Anjos et al. (2011) analisaram 

a utilização destes artefatos gerenciais em pequenas empresas, mais precisamente nas 

organizações contábeis, as quais tendem centralizar a sua gestão no gerente-proprietário, 

característica comum em empresas deste porte (FREILING, 2008).  

Espejo (2008) diz que a “busca pela continuidade dos negócios exige habilidade e 

competência de gestores envolvidos em profundas mudanças tecnológicas, pela rapidez da 

informação, relações comerciais tensas e por um ambiente cada vez mais competitivo e 

incerto”. Em uma perspectiva gerencial, Fleury e Fleury (2001) definem a competência como 

um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, para os autores, os melhores 

desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade dos indivíduos.  

Na literatura sobre as competências e sua gestão, diversas linhas de pensamento ou 

abordagem são defendidas (JAQUES, 1990; SPENCER; SPENCER, 1993; LEBOTERF, 

1995; PARRY, 1996; ZARIFIAN, 1996; MCLAGAN, 1997; FLEURY; FLEURY, 2001; 

MÜLLER; TURNER, 2010). Neste estudo considera-se a gestão das competências analisadas 

sob a perspectiva de Katz (1974), segregadas em competências técnicas, humanas e 

conceituais. 

Para Costa, Cruz e Espejo (2011), a postura do profissional da contabilidade influencia 

as escolhas dos artefatos contábeis gerenciais. Esse cenário pode gerar uma explicação 

plausível para o descompasso existente entre a crescente sofisticação dos artefatos gerenciais 

de contabilidade e sua utilização na prática corporativa.  

Baseado na contextualização do problema deste estudo, surge a questão: Qual o nível 

de utilização dos artefatos gerenciais pelas empresas de serviços contábeis em resposta à sua 

gestão de competências?   

Reconhecendo a importância da contabilidade financeira e gerencial, bem como à dos 

artefatos gerenciais de contabilidade no processo de controle e planejamento das empresas, 

independente do setor em que estas se encontram, o objetivo deste estudo avaliar o nível de 

utilização dos artefatos gerenciais pelas empresas de serviços contábeis na cidade de 

Londrina, Paraná, em resposta à sua gestão de competências.  

O presente estudo irá buscar explorar uma área que se mostra carente de estudos 

pertinentes à sua gestão, comumente definido como “escritórios de contabilidade”, cuja a 

finalidade por vezes se restringe ao cumprimentos de obrigações contábeis e fiscais, em 

detrimento de sua própria gestão. Outras justificativas para o estudo se baseiam em Anjos et 

al. (2011), os quais encontraram nos próprios contadores uma dificuldade de visualizarem 

suas atividades operacionais como empresariais, e também em Abdel-Kader e Luther (2008) 

que afirmam existir uma falta de interesse em saber explicar os motivos da adoção de 

diferentes práticas de contabilidade gerencial por diferentes organizações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção aborda-se a revisão teórica sobre as temáticas Gestão por Competências e 

Artefatos Gerenciais. Finaliza com o alinhamento das gestão por competências e os artefatos 

gerenciais na condução dos gestores das empresas de serviços contábeis.  

2.1 Gestão de Competências 

Um dos precursores do estudo sobre competências, McClelland (1973) definiu a 

competência como uma característica subjacente à uma pessoa que é casualmente relacionada 

com desempenho superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação. O 

conceito de competência relaciona-se a junção de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

formando um conjunto de capacidades humanas fundamentado na inteligência e 

personalidade das pessoas (BOYATZIS, 1982).  

Diversas abordagens acerca dos estudos sobre as competências são identificadas nos 

estudos sobre o tema, como o próprio desenvolvimento de conceitos, habilidades e atitudes 

(BOYATIZIS, 1982; BOOG, 1991; SPENCER; SPENCER, 1993; DUTRA; HIPÓLITO; 

SILVA, 2000; HIPÓLITO, 2000; SANDBERG, 2000; BECKER, 2001). 

O conceito de competência se estendeu na década de 90 e foi tratada como um 

conceito além da qualificação, pois o modelo de gestão de competências para as organizações 

sofrem mutações de incidentes, eventos que ocorrem de forma imprevista, além de mutações 

de comunicação e serviço (ZARIFIAN, 1999).  

Le Boterf (1995) identificou a competência centrada em três eixos formados pela 

pessoa, sua formação e experiência profissional. Segundo o autor o conjunto dessas 

aprendizagens sociais e comunicacionais, associadas à aprendizagem e formação, forma a 

base da competência. Portanto, a competência por essa visão não é o estado ou 

autoconhecimento adquirido, nem resultado de treinamento. É a abordagem da competência 

em ação, isto é, saber ser e saber mobilizar conhecimentos em diferentes contextos (DUTRA; 

HIPÓLITO; SILVA, 2000).  

A competência em ação, ou seja, relacionada às práticas de trabalho, capacidade de 

mobilizar recursos, diferencia seu conceito de potencial (SPARROW; BOGNANNO, 1994; 

HASE; DAVIS, 1999; FLEURY; FLEURY, 2001; ZARIFIAN, 2001). As ações, no contexto 

organizacional, são voltadas para a busca de melhores resultados por meio da gestão de 

competências (BOYATIZIS, 1982; BECKER; HUSELID; ULRICH, 2001; FLEURY; 

FLEURY, 2001; ZARIFIAN, 2001; RUAS; ANTONELLO; BOFF, 2005) e passam por um 

processo também de relacionamento com outras pessoas. Esse processo de gestão de 

competências baseia-se na articulação ou mobilização de recursos (LE BOTERF, 2013). 

A gestão de competências propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, 

desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização, as competências necessárias ao 

atingimento dos objetivos (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). Nessa relação da competência 

com as competências gerenciais foram também identificadas em diversos estudos 

características e traços que definem um desempenho superior (SPENCER; SPENCER, 1993; 

McLAGAN, 1996).  

A justificativa de que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e 

personalidade das pessoas é percebida como um estoque de recursos que o indivíduo detém 

vão ao encontro de outros estudos que sinalizam a necessidade do alinhamento das 

competências necessárias para cargos ou posições existentes nas organizações (FLEURY; 

FLEURY, 2001). Esse alinhamento pode ser visto no Quadro 1: 
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COMPETÊNCIAS PARA O PROFISSIONAL 

Saber agir Saber o que e por que faz; saber julgar, escolher e decidir. 

Saber mobilizar recursos Criar sinergia e mobilizar recursos e competências. 

Saber comunicar Compreender, trabalhar, transmitir informações e conhecimentos. 

Saber aprender Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais saber 

desenvolver-se. 

Saber engajar-se e comprometer-se Saber empreender, assumir riscos. Comprometer-se. 

Saber assumir responsabilidades  Ser responsável, assumindo riscos e consequências de suas ações e 

sendo por isso reconhecido.  

Ter visão estratégica Conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, 

identificando oportunidades e alternativas. 

Quadro 1: Competências para o Profissional. 

Fonte: Fleury e Fleury, 2001. 
Essa pesquisa busca trabalhar a gestão de competências no âmbito das organizações de 

serviços contábeis com o enfoque de Katz (1974), o qual separa as competências necessárias à 

um profissional em três dimensões (OLIVEIRA; LACERDA, 2007). A primeira é a 

competência técnica, destacada pela capacidade do indivíduo em usar procedimentos, técnicas 

e conhecimentos de um campo de especialização que envolvem funções específicas para 

solucionar problemas (PELISSARI; GONZALEZ; VANALLE, 2011). 

A competência humana demonstra a capacidade de um profissional em trabalhar com 

pessoas de maneira eficaz, através de sua capacidade de comunicação, liderança, motivação e 

do trabalho em equipe por parte dos gestores organizacionais (OLIVEIRA; LACERDA, 

2007). Por fim, Katz (1974) acredita que os profissionais que exercem funções de 

gerenciamento tendem a desenvolver a competência conceitual, a qual caracteriza-se pela 

capacidade cognitiva de um indivíduo visualizar a organização como um sistema e as inter-

relações existentes entre as suas partes, coordenando e integrando todos os interesses e 

atividades de uma organização (PELISSARI; GONZALEZ; VANALLE, 2011) 

Para Le Boterf (1995), competência é colocar em prática o que se sabe em um 

determinado contexto, geralmente marcado pelas relações de trabalho, cultura da empresa, 

imprevistos, limitações de tempo e recursos. As competências voltadas para a estratégia 

organizacional, aqui estudada com o enfoque da utilização dos artefatos gerenciais, são 

sinérgicas entre conhecimentos, habilidades e atitudes (CARBONE; BRANDÃO; LEITE, 

2005; FREITAS; BRANDÃO, 2005) e reveladas quando as pessoas executam e agem diante 

das situações profissionais que se deparam (ZARIFIAN, 1999).  

2.2 Artefatos Gerenciais 

Ao observar estudos realizados em contabilidade gerencial, Costa, Cruz e Espejo 

(2011) verificaram que na maioria das pesquisas existe um ponto convergente, de que as 

informações geradas pelos artefatos contábeis gerencias devem ser relevantes à tomada de 

decisão do gestor. Segundo estes autores, os artefatos contábeis gerenciais surgiram da 

tentativa de se recuperar a relevância da contabilidade gerencial após os estudos de alguns 

pesquisadores, dentre os quais destacam-se Johnson e Kaplan (1987). 

De acordo com Soutes (2006), artefatos são atividades, ferramentas, filosofias de 

gestão, instrumentos, métodos de custeio, modelos de gestão, métodos de avaliação ou 

sistemas de custeio que possam ser utilizados por profissionais da Contabilidade Gerencial no 

exercício de suas funções. E os artefatos gerenciais seguem a evolução histórica da 

contabilidade gerencial.  

Em 1988, o Institute of Management Accountants (IMA) desenvolveu um trabalho na 

forma de estrutura conceitual (conceptual framework) visando descrever a contabilidade 

gerencial. Neste trabalho, o IMA identificou quatro estágios evolutivos dos artefatos de 
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contabilidade gerencial (SOUTES, 2006). Para Abdel-Kader e Luther (2008), estes quatro 

estágios de evolutivos da contabilidade gerencial estão divididos em quatro níveis de 

sofisticação dos sistemas de contabilidade gerencial, sendo que a primeira fase representa uma 

falta de sofisticação gerencial e a quarta etapa é o nível mais sofisticado. A Figura 1 apresenta 

um diagrama desta evolução da contabilidade gerencial. 

 
Figura 1: Estágio evolutivo da Contabilidade Gerencial 

Fonte: Soutes (2006). 

O foco principal no primeiro estágio era a determinação dos custos e o controle 

financeiro. Já a segunda fase aconteceu na década de 1950 e 1960, e o foco da contabilidade 

gerencial deslocou-se para a prestação de informações para fins de planejamento e controle 

(ABDEL-KADER; LUTHER, 2008).  

Para Soutes (2006), a terceira e quarta fase da contabilidade gerencial apresenta os 

artefatos modernos de contabilidade gerencial. Na terceira fase do estágio evolutivo, a 

contabilidade gerencial voltou-se para a redução de perdas no processo operacional, onde o 

design, manutenção e interpretação dos sistemas de informação gerencial torna-se 

imprescindível para uma gestão eficaz (ASHTON; HOPPER; SCAPENS, 1995). Por fim, a 

quarta fase iniciou na década de 1990, voltando a atenção da contabilidade gerencial para a 

geração ou criação de valor através do uso efetivo de tecnologias como exame dos 

direcionadores de valor ao cliente, valor para o acionista, e inovação organizacional 

(PADOVEZE, 1999). 

O nível de sofisticação dos artefatos de contabilidade gerencial das organizações tende 

a aumentar conforme o tamanho da empresa, assim como a utilização da contabilidade 

gerencial e independe da época. Para um aumento da sofisticação são necessários recursos e 

especialistas capazes de fazer a organização evoluir de um modelo gerencial ingênuo para 

modelos mais aprimorados, o que geralmente é acessível nas grandes organizações (OTLEY, 

1995; HALDMA; LÄÄTS, 2002). 

A pressão externa pode ser um fator importante na explicação do nível de sofisticação 

dos artefatos gerenciais utilizados por uma empresa e, assim como acontece com a utilização 

da contabilidade gerencial, o poder dos clientes e outros stakeholders influenciam no 

desenvolvimento e adoção dos artefatos gerenciais. Contudo, de acordo com o Quadro 2, 

percebe-se a existência de outros fatores que impactam diretamente na sofisticação dos 

artefatos gerenciais. 
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FATORES QUE INFLUENCIAM NA UTILIZAÇÃO DOS ARTEFATOS GERENCIAIS 

Ambiente altamente incerto 

Poder dos cliente / Tamanho dos clientes 

Estrutura descentralizada 

Tamanho da empresa (quanto maior, mais sofisticados são os artefatos gerenciais) 

Empregam a Gestão de Qualidade Total e Just in Time 

Quadro 2: Fatores que influenciam a utilização dos Artefatos da Contabilidade Gerencial 

Fonte: Adaptado de Abdel-Kader e Luther (2008).  
Esta sofisticação refere-se à capacidade dos sistemas de contabilidade gerencial, bem 

como dos artefatos gerenciais de uma organização fornecer um amplo conjunto de 

informações relevantes para o planejamento, controle e tomada de decisão, colaborando no 

alcance dos objetivos das organizações e na criação e aumento de valor (ABDEL-KADER; 

LUTHER, 2008). Em complemento à esses fatores este artigo aborda a gestão por 

competência em resposta dada pelo efetivo uso de artefatos gerenciais pelas empresas de 

serviços contábeis. 

2.3 A gestão de competências e a utilização dos artefatos gerenciais nas empresas de 

serviços contábeis 

No Brasil, as empresas prestadoras de serviços contábeis tem como objetivo como 

principal apresentar a seus clientes informações acerca do patrimônio de suas empresas, bem 

como atender às obrigações do fisco nacional (PEREIRA, 2005). As mudanças das normas 

internacionais de contabilidade (IFRS) e as novas tecnologias fazem com que os escritórios 

promovam melhorias contínuas nos processos de gerenciamento e nos procedimentos das 

rotinas executadas no intuito de reduzir os custos, minimizar os erros e falhas, além de 

aumentar a confiabilidade dos serviços prestados (SILVA; ROCHA; MELO, 2011). 

A busca pela informação contábil aumenta em uma cenário que demonstra a 

importância de se conhecer a situação financeira da organização. Com isto, o contador deve 

assumir uma postura que vai além da elaboração das demonstrações contábeis, estando 

preparado para explicar o desempenho da empresas através da análise dos resultados destas 

demonstrações contábeis aos diversos públicos aos quais se destinam. Assim, os profissionais 

contábeis assumem uma função importante nas organizações, auxiliando os gestores, clientes 

e acionistas com informações relevantes em um contexto de tomada de decisões (DIAS 

FILHO; NAKAGAWA, 2001). 

Entretanto, as empresas prestadoras de serviços contábeis apresentam uma estrutura 

voltada à atender obrigações fiscais, dificultando a percepção dos clientes acerca do 

diferencial qualitativo entre uma empresa contábil e outra, não transparecendo a real 

importância e a quantidade dos benefícios da contabilidade. (MARRIOT; MARRIOT, 2000; 

PEREIRA, 2005). 

Lussier e Halabí (2008) defendem a importância do papel do gestor para a 

continuidade das pequenas empresas, afirmando que os donos de pequenas empresas ganham 

benefícios ao utilizar-se de conselhos de profissionais como os contadores na gestão de seu 

negócio. Reconhecendo a importância da contabilidade, seja ela financeira ou gerencial, e dos 

artefatos gerenciais na gestão estratégica e operacional das organizações, o próximo passo do 

profissional contábil é visualizar a sua própria empresa como uma organização e utilize ao 

máximo estas ferramentas. As empresas prestadoras de serviços contábeis possuem, em sua 

maior parte, a gestão centralizada no gerente-proprietário e esta é uma característica comum 

em empresas de pequeno porte, fazendo com que o processo gerencial sofra influências 

quando se tem gerentes-proprietários (FREILING, 2007). 
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Atualmente, percebe-se que as empresas prestadoras de serviços contábeis brasileiras 

distribuem seus esforços entre as áreas e departamentos (contábil, fiscal, trabalhista, paralegal 

e outras), em detrimento do exercício da própria gestão empresarial e da utilização de 

artefatos gerenciais para o acompanhamento da situação da empresa e auxílio na tomada de 

decisões. Segundo Villa (2012), o baixo grau de complexidade estrutural das empresas 

prestadoras de serviços contábeis permite que o sócio assuma o controle e orientação de 

grande parte dos processos, resultando em uma falta de planejamento dos procedimentos, o 

que não acontece normalmente em grandes empresas.  

De acordo com Packham et al. (2005) as empresas que focam não só a expansão de 

mercados, mas a continuidade dos negócios, adotam práticas contábeis e gerenciais para 

construir a capacidade empresarial necessária para se firmar ou sustentar tal crescimento.  Se 

o objetivo da contabilidade é prover o usuário de informações relevantes para tomada de 

decisões e o contador é o principal responsável por elaborar estas informações, presume-se 

que a importância das demonstrações contábeis e de artefatos gerenciais para os próprios 

profissionais contábeis seja considerável.  

A evolução da função de contador nas organizações está relacionada com o próprio 

desenvolvimento dos negócios. A transição da  visão tradicional, operacional e fiscalizadora 

para um estágio mais gerencial exige outras competências e habilidades do profissional 

(CARDOSO; RICCIO; ALBURQUERQUE, 2009). 

Alguns poucos estudos são encontrados sobre a utilização de artefatos gerenciais pelo 

contador ou por suas empresas de serviços contábeis. A identificação das competências do 

contador e uma estrutura de interdependência subjacente dessas competências foram o objeto 

de estudo de Cardoso, Riccio e Alburquerque (2009), que concluíram com uma estrutura 

genérica de competências formadas por fatores específicos, de conduta, de gerenciamento da 

informação e de comunicação. 

Anjos et al (2011) buscaram identificar a dificuldade dos contadores em perceber sua 

atividade profissional como empresarial, conduzindo-a de maneira informal. Os resultados 

mostraram pouca utilização ou conhecimento de ferramentas gerenciais contemporâneas e, 

ainda, não consideraram esse fator como crucial para ampliar seu mercado e na gestão de seus 

negócios. 

Costa, Cruz e Espejo (2011) desenvolveram um ensaio com a finalidade de melhor 

entender a postura do profissional contábil para elucidar o paradoxo entre o conhecimento 

teórico e a adoção dos artefatos contábeis gerenciais por meio de fatores da psicologia 

analítica. Depreenderam que a postura profissional da contabilidade influencia as escolhas dos 

artefatos contábeis gerenciais e gera uma explicação plausível para o descompasso entre a 

crescente sofisticação dos artefatos e sua efetiva utilização na prática corporativa. 

Nesse cenário as alterações no mundo dos negócios afetam também as empresas de 

serviços contábeis, exigindo do profissional contábil determinadas competências. As 

competências profissionais passam a ser objeto de estudo importante na adoção de uma gestão 

gerencial por parte dessas empresas, pois as características e o perfil de um profissional 

devem evoluir paralelamente ao desenvolvimento da ciência que lhe fornece o suporte para a 

ação (BARROS, 2005). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo se caracteriza como descritivo, pois irá apresentar as características 

de uma população ou de um determinado fenômeno e também de natureza exploratória, visto 

que pretende aperfeiçoar ideias ou até mesmo levar a novas descobertas (GIL, 2002). O 
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estudo apresenta uma abordagem quantitativa do problema, sendo a coleta de realizada por 

meio de aplicação de questionário. 

3.1 População e Amostra 

A população estudada é caracterizada por empresas prestadoras de serviços contábeis 

estabelecidas na cidade de Londrina, Paraná, que compreende o conjunto de elementos sobre 

os quais se deseja fazer inferências (COOPER; SCHINDLER, 2003). Segundo dados do 

CRC-PR existe 291 empresas de serviços contábeis estabelecido no local escolhido para 

aplicação da pesquisa.  

A amostra da população se estabeleceu por conveniência, de natureza não-

probabilística, a qual permite aos pesquisadores liberdade para escolher quem fará parte da 

amostra (COOPER; SCHINDLER, 2003; BRYMAN, 2012). Foram enviados 100 formulários 

por meio impresso e após três rodadas de contatos obteve-se 49 questionários respondidos, 

representando 49% de retorno e 16,84% da população total. As etapas de remessa e recepção 

do questionário foi realizada no período de dezembro de 2013 à fevereiro de 2014. 

3.2 Instrumento de Pesquisa 

O instrumento de pesquisa consiste de um questionário estruturado em escala Likert de 

5 pontos com 28 questões afirmativas, onde cada uma delas possui níveis de resposta 

equivalentes à maior concordância (CT – Concordo Totalmente; CP – Concordo 

Parcialmente) e à menor concordância (DT – Discordo Totalmente; DP – Discordo 

Parcialmente). O nível intermediário é representado por I, que caracteriza posicionamento 

Indiferente ou Não se Aplica (HAIR JR et al., 2009).   

Dividiu-se o questionário em duas seções. A primeira delas é um bloco de 9 questões 

sobre a gestão de competências (KATZ, 1974) e a segunda com 19 questões sobre artefatos 

gerenciais, baseado e adaptado do instrumento Classification and Descriptive Statistics of 

Management Accounting Practices (ABDEL-KADER; LUTHER, 2008). 

A validação do instrumento pesquisa foi obtida através de um teste piloto com dois 

profissionais contábeis que exercem a gestão de suas próprias empresas prestadoras de 

serviços contábeis, em que somente alguns ajustes na redação de determinadas questões foram 

sugeridos.  

3.3 Procedimentos de Análise dos Dados 

Os dados foram inicialmente em conjunto com as duas seções apresentadas com sua 

estatística descritiva, identificando número de respondentes por nível na escala e o respectivo 

percentual em relação ao conjunto. Posteriormente, para aferição do valor informacional de 

cada quesito e também sua dispersão ou variabilidade utilizou-se da análise por meio da 

entropia da informação. A entropia da informação é uma medida simples, porém relevante 

quando se trata de um volume diverso de informação em uma mesma fonte de dados 

(ZELENY, 1982).  

O cálculo da entropia tem algumas etapas estabelecidas: 

Sejam os valores normalizados, onde: 
*
i

k
ik
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x
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i  . 

Caso todos os k
id  forem iguais para um dado i, então 

n

1

D

d

i

k
i   e e(di) assume valor 

máximo, isto é, emax=Ln(m). Ao se fixar 
maxe

1
 , determina-se   1de0 i   para todos os 

di´s. Essa normalização é necessária para efeito comparativo. Assim define-se a entropia total 

de D é definida por:  
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Deve-se observar que: 

a) Quanto maior for e(di), menor é a informação transmitida pelo i-ésimo atributo; 

b) Caso e(di)=emax=Ln(m), então o i-ésimo atributo não transmite informação e pode 

ser removida da análise decisória. 

Assim por ser o peso i

~
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Os resultados são apresentados a seguir, a partir da estatística descritiva e a análise por 

entropia da informação segregada em gestão por competências e artefatos gerenciais, que 

permitem uma associação entre as análise para inferir respostas à questão problema. 

 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção apresentam-se os resultados obtidos na pesquisa, com o tratamento 

estatístico dos questionários aplicados às 49 empresas de serviços contábeis, referentes aos 

quesitos da gestão de competências e a utilização dos artefatos gerenciais. Apresenta-se 

inicialmente o perfil dos respondentes, seguido da estatística descritiva das duas seções do 

instrumento de avaliação e os resultados da entropia da informação. 

4.1 Estatística Descritiva 

Na primeira etapa da análise dos resultados, a Tabela 1 apresenta a totalização das 

respostas por questões e seus níveis na escala Likert, sendo CT para respostas dadas como 

Concordo Totalmente, CP como Concordo Parcialmente, I como Indiferente ou Não se 

Aplica, DP como Discordo Parcialmente e DT como Discordo Totalmente. 
Tabela 1 - Estatística descritiva da pesquisa 

Questões 
CT CP NA DP DT 

Resp. % Resp. % Resp. % Resp. % Resp. % 

Q1 15 30,61 29 59,18 2 4,08 3 6,12 0 0,00 

Q2 17 34,69 10 20,41 6 12,24 11 22,45 5 10,20 

Q3 9 18,37 25 51,02 4 8,16 10 20,41 1 2,04 

Q4 9 18,37 19 38,78 5 10,20 10 20,41 6 12,24 

Q5 35 71,43 8 16,33 3 6,12 2 4,08 1 2,04 

Q6 9 18,37 12 24,49 6 12,24 12 24,49 10 20,41 

Q7 40 81,63 8 16,33 1 2,04 0 0,00 0 0,00 

Q8 16 32,65 20 40,82 4 8,16 6 12,24 3 6,12 
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Q9 13 26,53 28 57,14 0 0,00 7 14,29 1 2,04 

Q10 6 12,24 12 24,49 6 12,24 8 16,33 17 34,69 

Q11 4 8,16 14 28,57 5 10,20 16 32,65 10 20,41 

Q12 9 18,37 5 10,20 4 8,16 11 22,45 20 40,82 

Q13 4 8,16 9 18,37 4 8,16 10 20,41 22 44,90 

Q14 9 18,37 9 18,37 3 6,12 9 18,37 19 38,78 

Q15 11 22,45 16 32,65 4 8,16 10 20,41 8 16,33 

Q16 13 26,53 13 26,53 4 8,16 10 20,41 9 18,37 

Q17 4 8,16 14 28,57 4 8,16 14 28,57 13 26,53 

Q18 5 10,20 6 12,24 11 22,45 9 18,37 18 36,73 

Q19 7 14,29 10 20,41 7 14,29 18 36,73 7 14,29 

Q20 7 14,29 12 24,49 6 12,24 14 28,57 10 20,41 

Q21 3 6,12 13 26,53 12 24,49 14 28,57 7 14,29 

Q22 5 10,20 15 30,61 7 14,29 16 32,65 6 12,24 

Q23 10 20,41 16 32,65 5 10,20 9 18,37 9 18,37 

Q24 6 12,24 19 38,78 4 8,16 10 20,41 10 20,41 

Q25 7 14,29 18 36,73 5 10,20 13 26,53 6 12,24 

Q26 9 18,37 21 42,86 6 12,24 6 12,24 7 14,29 

Q27 5 10,20 16 32,65 7 14,29 15 30,61 6 12,24 

Q28 11 22,45 11 22,45 4 8,16 18 36,73 5 10,20 

Total de respondentes (Resp) = 49 

Na análise descritivas dos quesitos é identificado que os maiores níveis na escala 

Likert são alcançados por fatores relacionados à competência dos gestores, pertinentes às 

afirmativas dispostas na Q7 (81,63% dos respondentes) e Q5 (71,43%). Tais questões tratam 

dos prazos de entrega de obrigações junto à clientes e obrigações fiscais e, a segunda, 

negociação com clientes e fornecedores e somadas aos respondentes que concordaram 

parcialmente com as afirmativas somam 48 (97,96%) e 87,76%), respectivamente. 

A falta de adoção do planejamento de longo prazo (Q11) com apenas 18 respondentes 

concordante totalmente ou parcialmente (36,73%) e adoção regular de instrumento de 

avaliação de desempenho dos empregados (Q21) com 16 respondentes (32,65%) nesses níveis 

da escala. Todas essas afirmativas são inerentes ao bloco sobre artefatos gerenciais, que teve o 

pior desempenho da Q13 e Q18, referente à orçamento de custos por área ou departamento e 

utilização de taxas de retorno de investimento para capital, com 13 (36,73%) e 11 (22,44%) 

respondentes nos níveis 4 e 5 da escala, respectivamente. 

Observa-se nos menores níveis da escala Likert, com o DT – Discordo Totalmente, 

melhores resultados também para aspectos referente à gestão de competências. Atingimento 

de metas por área ou setor (Q1) e prazos de entrega já comentados (Q7) não apresentaram 

nenhuma discordância à afirmativa. Outros quesitos dispostos como gestão de competências, 

como decisões baseadas em relatórios internos (Q3), negociações com clientes e fornecedores 

(Q5) e processos estruturados e formalizados dos trabalhos (Q9) tiveram apenas um 

respondente discordando totalmente. 

A baixa utilização dos artefatos gerenciais provocam maiores níveis de respostas em 

discordância total às afirmativas relativas à utilização de taxas de retorno de investimentos 

para avaliar investimentos de capital (Q18, com 36,73% dos respondentes), utilização do 

Balanço Patrimonial para decisões (Q14, com 38,78%), adoção de orçamento anual 

formalizado (40,82%) e utilização de rentabilidade individualizada por cliente (44,90%). 

As questões que apresentaram menores índices de indiferença ou não aplicabilidade 

foram as Q7 e Q9, já comentadas, com um respondente no primeiro e nenhum no segundo 

quesito. Em contraponto a Q18 e Q21, também já comentadas e sobre artefatos gerenciais, 

apresentaram 11 (22,45%) e 12 (24,49%) respostas no nível I – Indiferente na escala,  
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evidenciadas com as maiores observações de respondentes indiferentes ou com percepção de 

não aplicabilidade da afirmativa. 

Em complemento e para melhor qualidade no tratamento da pesquisa, busca-se a 

seguir uma avaliação pela entropia da informação, com atribuição do valor informacional de 

cada quesito analisado, a variabilidade das respostas e a média obtida na escala Likert. Tal 

tratamento contribui com a percepção de consolidação de alguns quesitos relacionados à 

gestão de competências e aos artefatos que são analisados em quadros separados antes das 

conclusões do trabalho. 

4.2 Gestão por Competências: Análise dos Resultados pela Entropia da Informação 

Os resultados foram analisados pela entropia da informação, tratamento explicitado na 

metodologia desta pesquisa, utilizando as questões da Seção I do instrumento de pesquisado 

que tratou de aspectos da Gestão por Competências. O objetivo maior dessa técnica aplicada 

às questões foi identificar aquelas que apresentaram maior variabilidade de respostas, 

denotando falta de alinhamento dos diferentes gestores contábeis ou de suas empresas sob a 

afirmação enunciada. A Tabela 2 apresenta a análise das questões de acordo com o método de 

cálculo da entropia da informação: 
Tabela 2 – Seção I (Análise da Gestão por Competências pela Entropia da Informação)  

Questão Quesitos da Gestão por Competências) Entropia e(di)  Média 

1 
Atingimos permanentemente todas as metas almejadas em 

cada area/setor e geral. 
0,9132 0,0969 4,14 

2 
Expressamos reconhecimento e valorização financeiras aos 

colaboradores pelo desempenho alcançado. 
0,8866 0,1266 3,47 

3 

Nossas maiores decisões são baseadas em informações 

formais, geradas por relatórios internos, com análise de várias 

alternativas possíveis. 

0,8885 0,1244 3,63 

4 
Nossa equipe, através de seus colaboradores de cada 

area/setor, participa do processo de tomada de decisões. 
0,8796 0,1344 3,31 

5 
Nossas negociações com pares (clientes e fornecedores) 

buscam sempre resultados positivos para ambas as partes 
0,9251 0,0836 4,51 

6 
Nossas informações gerenciais são compartilhadas com todos 

nossos colaboradores responsáveis por áreas/setor. 
0,8682 0,1471 2,96 

7 

Cumprimos integralmente os compromissos com nossos 

clientes, respeitando prazos de entrega de trabalhos, 

obrigações contábeis e fiscais e condiçoes contratuais. 

0,9174 0,0922 4,79 

8 

Conhecemos plenamente nosso mercado de atuação, com 

capacidade de identificar pontos fortes e fracos, ameaças e 

oportunidades. 

0,9011 0,1104 3,82 

9 

Nosso service é composto de processos bem estruturados e 

formalizados, amparados por tecnologia que nos permitem 

identificar os andamentos dos trabalhos 

0,9248 0,0839 3,92 

 TOTAL 8,1049 1,0000 3,83 

A Tabela 2 indica que a média dos 9 quesitos afirmativos foi de 3,84, ou seja, variando 

entre o nível 3 na escala (Indiferente) e 4 (Concordo Parcialmente), bem próximo desta última 

escala. A tabela traz também as duas colunas anteriores à média, sendo a primeira a Entropia 

e(di) que representa o valor informacional do i-ésimo atributo, e a segunda o valor da entropia 

da informação, ƛi    ou seja, quanto maior a entropia registrada maior o nível de dispersão de 

resposta na escala. 

No Seção I do instrumento de pesquisa, o bloco de quesitos sobre a Gestão de 

Competências trouxe a Q7 como a melhor média entre os respondentes. Com um nível de 

4,79 na escala Likert, os gestores das empresas de serviços contábeis apontaram muito 

i

~
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próximo do máximo (Concordo Totalmente) que buscam cumprir prazos com clientes, 

obrigações contábeis e fiscais. O valor informacional desse quesito foi de foi de 0,9174 e a 

entropia da informação apresentou baixa dispersão nas respostas dos gestores (0,0922), 

indicadores que ficam como a terceira melhor classificação e que corroboram com a 

percepção de pressão dos prazos a cumprir.  

Outro quesito bem qualificado na escala pelos respondentes foi a Q5, que tratou das 

negociações justas com clientes e fornecedores, segunda melhor média da Gestão por 

Competências com 4,51 na escala Likert, e melhor valor informacional com índice de 0,9251 

e a menor variabilidade de respostas 0,0836. A terceira melhor média ficou com a Q1 com 

4,14, pouco acima da faixa de Concordo Parcialmente para o alcance das metas por setor nas 

empresas de serviços contábeis, com valor informacional de 0,9132 e baixa entropia de 

0,0969. Ainda entre os quesitos bem avaliados, a avaliação de que os serviços das empresas 

de serviços contábeis são bem estruturados e com processos formalizados é aceito 

parcialmente como verdadeiro (3,92), sendo este quesito o segundo melhor valor 

informacional (0,9248) e baixa variabilidade nas respostas (0,0839). O conhecimento do 

mercado, de forma estratégica (Q8) obteve 3,82 de média na escala, com e(di) de 0,9011e 

entropia de 0,1104 que representa uma moderada dispersão nas respostas. 

Em nível intermediário na escala a afirmação de que as maiores decisões das empresas 

de serviços contábeis são baseadas em relatórios internos formalizados e analisados alcançou 

3,63 de média, abaixo portanto de uma concordância parcial dos respondentes, com apenas a 

sexta posição de variabilidade (0,1244) que denota dispersão na visão dos mesmos. Com 3,47 

na escala, também abaixo da concordância parcial, a Q2 mostra que o reconhecimento e 

valorização da equipe não está consolidada no setor (valor informacional de 0,8866, sexta 

posição, e entropia de 0,1266, sétima posição entre os nove quesitos). 

Os dois quesitos pior avaliados foram a Q4 e Q6. O processo de tomada de decisões 

não é compartilhado com colaboradores e responsáveis por áreas de negócios (média de 3,31, 

próximo do nível de indiferença da escala). O pior quesito, Q6, refere-se que a afirmativa de 

que as informações gerenciais são compartilhadas com a equipe, que apresenta 2,96 de média 

na escala. Esse quesito também teve o pior índice de entropia (0,1471), que mostra visão 

dispersa entre os respondentes. 

4.3 Artefatos Gerenciais: Análise dos Resultados pela Entropia da Informação 

A análise das questões 10 à 28 do instrumento de pesquisa também foram analisados 

pela entropia da informação. Essas questões fazem parte da Seção II e referem-se aos quesitos 

sobre Artefatos Gerenciais. A Tabela 3 apresenta a análise das questões de acordo com o 

método de cálculo da entropia da informação: 
Tabela 3 – Seção II (Análise dos Artefatos Gerenciais pela Entropia da Informação)  

Questão Quesitos dos Artefatos Gerenciais Entropia e(di)  Média 

10 
Temos Orçamento Anual formalizado e utilizamos para 

controle de nossos custos. 
0,8562 0,0625 2,63 

11 
Temos Planejamento Estratégico adotado e formalizado para 

um periodo de longo prazo (superior à um ano). 
0,8571 0,0621 2,43 

12 
Temos Orçamento Annual adotado e formalizado 

anualmente. 
0,8609 0,0604 2,71 

13 

Temos orçamento definido para os custos de cada 

departamento da empresa, com resultados e custos apurados 

nessas atividades. 

0,8712 0,0560 2,24 

14 
Utilizamos o Balanço Patrimonial para análise da situação da 

empresa e auxílio nas tomadas de decisões. 
0,8877 0,0488 2,59 

15 
Utilizamos a Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE) para análise da situação da empresa e auxílio nas 
0,9196 0,0349 3,24 

i
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tomadas de decisões. 

16 
Utilizamos a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) para 

análise e auxílio nas tomadas de decisões. 
0,9045 0,0415 3,22 

17 

Utilizamos medidas ou indicadores de desempenho 

financeiro para avaliar áreas da empresa, bem como 

colaboradores responsáveis. 

0,8795 0,0523 2,63 

18 

Utilizamos taxas de retorno de investimentos ou outras 

medidas contábeis para avaliação dos nossos Investimentos 

de Capital. 

0,8388 0,0700 2,41 

19 

Utilizamos instrumentos e/ou relatórios para avaliar a 

rentabilidade de cada tipo de service prestado e do resultado 

geral da empresa. 

0,8821 0,0512 2,84 

20 
Utilizamos medidas ou indicadores não financeiros para 

avaliação das nossas atividades operacionais.  
0,8759 0,0539 2,84 

21 

Adotamos e aplicamos regularmente instrumento de 

avaliação de desempenho dos empregados, em todos os 

níveis. 

0,8862 0,0494 2,82 

22 
Utilizamos instrumentos e/ou relatórios para mensurar a 

rentabilidade individualizada por cliente. 
0,8745 0,0545 2,94 

23 
Utilizamos sistemas ou planilhas de custos, adotando tais 

controles para fins gerenciais. 
0,8905 0,0476 3,18 

24 
Utilizamos nossos controles de custos para como parâmetros 

na formação dos preços dos nossos serviços.  
0,8843 0,0503 3,02 

25 

Comparativamente com nosso faturamento, temos realizado 

investimentos significantes em projetos ou atividades de 

qualidade de nossos serviços. 

0,8639 0,0591 3,14 

26 
A empresa tem controle específicos e conhece os riscos do 

mercado em que atua. 
0,8981 0,0443 3,39 

27 
Utilizamos instrumentos ou medidas de avaliação de 

satisfação do cliente. 
0,8875 0,0489 2,98 

28 

Nos reunimos ou participamos de atividades ou projetos com 

outras empresas do ramo, trocamos informações e 

experiências de mercado. 

0,8816 0,0514 3,10 

 TOTAL 16,7009 1,0000 2,68 

A Tabela 3 mostra média geral de apenas 2,68 para as 19 afirmativas sobre Artefatos 

Gerenciais. Essa média representa um nível apenas intermediário sobre a utilização os 

Artefatos Gerenciais pelos gestores das empresas de serviços contábeis.  

Nesta Seção II a melhor média na escala ficou para a Q25, sobre o controle e 

conhecimentos dos riscos de mercado, com 3,39 (terceiro melhor valor informacional, com 

0,8981 e 00443 de entropia). A utilização de relatórios que apresenta o resultado da empresa 

(Q15) e fluxo de caixa (Q16) ficam com a segunda e terceira melhor média desse conjunto, 

com 3,24 e 3,22. A Q15 apresentou o melhor valor informacional e menor variabilidade de 

respostas desta Seção II (0,9196 e 0,0349), enquanto a Q16 ficou com a segunda posição 

nestes dois índices (0,9045 e 0,0415). Outro relatório contábil importante, o Balanço 

Patrimonial, ficou apenas com a décima sexta posição nas médias, com 2,59 e abaixo da 

posição de indiferença ou não aplicabilidade da afirmativa.  

Em posição intermediária na classificação das afirmativas sobre Artefatos Gerenciais, 

a utilização de sistemas ou planilhas de custos (Q23), controles de custos para formação de 

preços (Q24), instrumentos de medidas de avaliação de satisfação do cliente (Q27) e 

participação de projetos com outras empresas do ramo (Q28) apresentaram níveis próximo de 

3 na escala Likert. 

A avaliação de desempenho da rentabilidade por cliente (Q22) ficou com a nona 

melhor média com 2,94 na escala (valor informacional de 0,8745 e alto variabilidade nas 
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respostas com 0,0545). Na sequência, a rentabilidade por tipo de serviço e resultado geral 

também é pouco explorado (média de 2,84), assim como a utilização de medidas e 

indicadores não financeiros (2,84), avaliação dos empregados (2,82) e avaliação por área e 

responsáveis (2,63). Todas essas afirmativas apresentaram menores níveis de valor 

informacional das e maiores níveis de dispersão das respostas obtidas. 

Verificou-se ainda baixa utilização de Artefatos Gerenciais para condução dos 

negócios das empresas de serviços contábeis. O Orçamento Anual formalizado e adotado 

(Q12) apresentou 2,71 de média, bem como sua adoção para controle dos próprios custos 

(Q10) apresentou 2,63 na escala. Esses baixos índices de artefatos operacionais, geralmente 

utilizados para curto prazo, são refletidos também pelo indiferença de 2,43 de média dos 

respondentes quanto se questiona a utilizado de planos estratégicos de longo prazo.  

Considerando os baixos níveis de avaliações de desempenho e controle por planos 

operacionais e estratégicos, levam às duas piores médias na escala Likert para os quesitos Q18 

e Q13. A primeira afirmativa refere-se à utilização de taxas de retorno de investimentos ou 

outras medidas para avaliar investimentos de capital, que apresentou modestos 2,41 de média 

na escala.  Esse quesito apresentou também a pior entropia, com 0,0700 representando a 

maior variabilidade de respostas entre as duas seções do instrumento de pesquisa. A Q13, que 

afirmaria a existência de orçamentos de custos e resultados apurados por setores nessas 

empresas, apresentou a pior média na escala (2,24). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse estudo abordou-se a utilização dos artefatos gerenciais pela empresas de 

serviços contábeis, adaptados de Abdel-Kader e Luther (2008), em resposta às habilidades 

conceituais, humanas e técnicas que compõe a gestão de competências na proposição de Katz 

(1974). Buscou-se identificar o suporte gerencial dados pelos artefatos em resposta às 

habilidades de gestão dos profissionais que administram tais empresas. A aplicação da 

pesquisa junto às empresas de serviços contábeis ampliou à discussão sobre a gestão desse 

setor, cujo conhecimento sobre as ferramentas disponíveis para auxiliar a condução dos 

negócios pressupõe conhecimento razoável, e os resultados apontaram convergência aos 

achados nos estudos de Pereira (2005), Freiling (2007), Anjos (2011) e Villa (2012), 

observadas às especificidades.  

O primeiro bloco de quesitos, composto de nove aspectos referente à condução da 

gestão de competências aplicadas às 49 empresas de serviços contábeis da cidade de 

Londrina, Paraná, que os melhores resultados ficaram com a percepção de cumprimento 

integral dos prazos e compromissos de prazos, trabalho e contratos junto à clientes (Q7), 

negociações justa com pares (Q5) e atingimento permanente de metas (Q1). Esses pontos 

situaram entre níveis 4 à 5 da escala Likert de 5 pontos do instrumento de pesquisa e 

obtiveram respostas com baixa variabilidade calculada pela entropia da informação. Os piores 

resultados referem à quesitos de equipe, como a indiferença ou não aplicabilidade da 

expressão de reconhecimento e valorização financeira por desempenho aos colaboradores 

(Q2), falta de participação da equipe no processo de tomada de decisões (Q4) e, a pior média, 

falta de compartilhamento de informações gerenciais com as áreas ou responsáveis por elas 

(Q6). Tais quesitos também se constituíram naqueles com maior índice de entropia da 

informação, o que permite inferir falta de uniformidade ou padrão de atuação nessa linha entre 

os respondentes.  

Na segunda seção da pesquisa, dezenove quesitos abordaram a utilização dos artefatos 

gerenciais pelo grupo estudado. A média geral ficou 2,68 na escala Likert, que resulta em 

nível situado discordância parcial ou não aplicabilidade quanto à utilização dos artefatos 
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gerenciais nesse setor. O melhor resultado do bloco de quesitos ficou com a Q26, com 

modesta média de 3,39 na escala, que trata do conhecimento dos riscos do mercado de 

atuação, com baixa variabilidade desta percepção entre os respondentes. A utilização de 

relatórios como a Demonstração de Resultado do Exercício (Q15) e Fluxo de Caixa (Q16) 

apareceram como o segundo e terceiro quesitos melhores classificados na escala e como as 

duas melhores respostas em termos de valor informacional e uniformidade entre os 

respondentes.  

A utilização de artefatos gerenciais com utilização de planilhas de custos para fins 

gerenciais (Q23) se sobressai em relação à adoção de ferramentais mais consistentes como 

controle de custos para formação de preços (Q24), satisfação do cliente (Q27), rentabilidade 

por cliente (Q22), rentabilidade por tipo de serviço e resultado geral (Q19) ou medidas ou 

indicadores não financeiros para atividades operacionais (Q20). 

Planos de longo prazo e estratégicos (Q11), bem como orçamentos anuais e para 

controle (Q10 e Q12) são percebidos como não aplicáveis ou indiferente na escala pelos 

respondentes, inferindo uma gestão mais intuitiva do que formalizada pelos gestores do setor 

estudado. As piores médias nos níveis da escala ficou com a utilização de taxa de retorno de 

investimento para avaliar investimentos de capital (Q18) e a departamentalização 

orçamentária de custos e resultados (Q13). As afirmativas sobre a utilização de orçamento 

anual (Q10) e taxas de retorno (Q18) mostraram as maiores taxas de entropia da informação, 

que evidencia a maior variabilidade de respostas entre os respondentes e, por consequência, 

menor valor informacional. 

Conclui-se que os melhores resultados obtidos no bloco de quesitos sobre gestão por 

competências permite uma resposta mais efetiva e avanços na utilização dos artefatos 

gerenciais pelas empresas de serviços contábeis estudadas, cujos resultados apresentaram 

níveis baixos e modestos, situados no nível intermediário da escala Likert. Infere-se que a 

competência e habilidades conceituais, humanas e técnicas dos gestores (KATZ, 1974) estão 

canalizadas para quesitos relacionados ao cumprimento de obrigações por prazos de serviços 

e atendimento ao cliente, em detrimento de uma melhor resposta que podem ser dirigidas aos 

planos estratégicos e operacionais, utilização de artefatos gerenciais mais robustos  (ABDEL-

KADER;LUTHER, 2008), bem como o  controle de suas operações e resultados com taxas, 

medidas e indicadores mais consistentes.  
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