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Problema, Objetivos e Questão de pesquisa 

Muito embora seja intensa a utilização da Tecnologia da Informação (TI) pelas 

organizações, nem sempre os benefícios tecnológicos esperados são alcançados. Para Santos e 

Sussman (2000) tal situação pode ser explicada por variados motivos, mas principalmente pela falha 

da administração na formulação da estratégia em alavancar o potencial da TI e a incapacidade de 

superar a resistência à mudança nas empresas. Neste âmbito, os autores indicam que tais situações 

produziram o que pode ser rotulado de paradoxo da produtividade/TI (paradoxof IT productivity), 

que muito embora se tenha um crescimento no percentual de investimentos com TI pelas empresas 

com o passar dos anos, os benefícios esperados com o uso da tecnologia não são obtidos no prazo 

previsto. 

Considerando as ocorrências de não obtenção dos retornos esperados com o emprego da 

tecnologia por parte das organizações, muitos pesquisadores vêm buscando melhor compreender 

quais são os fatores de sucesso ou insucesso no emprego de uma tecnologia. Um desses estudos é o 

de DeLone e McLean (1992, 2003), que propuseram um modelo, o qual já foi atualizado, a fim de 

avaliar o sucesso de um Sistema de Informação (SI). O modelo é composto por fatores, cada um 

deles representados por variáveis, que devem ser selecionadas e adequadas de acordo com o 

ambiente da pesquisa, tanto com relação à organização quanto ao tipo do sistema de informação em 

análise. 

A área contábil possui uma íntima relação com a TI, corroborado com Ou e Shuai (2014), 

que afirmam que a partir do final do século XX a TI vem sendo amplamente utilizada pela área em 

todo o mundo, além de ser apoio essencial para o controle contábil. Para isso, os profissionais 

contábeis se utilizam essencialmente dos Sistemas de Informações Contábeis (SIC). Para Moscove, 

Simkim e Bagranoff (2002), tais sistemas são um subsistema do Sistema de Informações 

Empresariais (SIGE), que processam informações dos demais subsistemas e as disponibilizam para 

toda a organização, com foco nos processos de negócio. 

Neste contexto, para Etim (2011) os SIC são a forma utilizada pelos profissionais contábeis 

para gerar informações confiáveis, as quais serão fornecidas aos diversos stakeholders. Nesta linha, 

para Gray, Chiu, Liu e Li (2014) os SIC são a intersecção dos domínios das áreas da Contabilidade e 

da Ciência da Computação, de modo que, a cada nova tecnologia disponível aos SIC geram-se 

novas pesquisas para explorar a aplicação destas nos domínios da Contabilidade. 

 Isto posto, com a ciência da importância dos SIC para os profissionais contábeis e para os 

Empresas Prestadoras de Serviços Contábeis (EPSC), e como forma de entender melhor o êxito de 

tais sistemas, o presente estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: Quais os fatores 

críticos capazes de compor um modelo que possa avaliar o êxito dos Sistemas de Informações 

Contábeis nas Empresas Prestadoras de Serviços Contábeis? 

Diante do exposto, pretende-se determinar os fatores críticos que influenciam no êxito dos 

SIC nas EPSC. Visando atingir o objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos:(i) 

mapear e selecionar os fatores críticos e suas respectivas variáveis que podem avaliar o êxito dos 

SIC; (ii) validar os fatores críticos e suas respectivas variáveis que contribuem para o êxito dos SIC 

e (iii) propor e validar um modelo para avaliar o êxito dos SIC para as EPSC. 
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Relevância do estudo 

O estudo é relevante primeiramente pelo fato da literatura não disponibilizar um modelo 

específico para a realidade dos SIC utilizados em EPSC. Na literatura observa-se estudos com o 

foco nos SIC, porém poucos têm como objetivo avaliar o sucesso de tais sistemas, conforme 

identificado por Petter, DeLone e McLean (2013). Da literatura pesquisada, detectou-se apenas 

quatro estudos que avaliam o sucesso de SIC: Seddon e Kiew (1996), Floropoulos, Spathis, 

Halvatzis e Tsipouridou (2010), Fitriati e Mulyani (2015) e Mulyani, Hassan e Anugrah (2016). 

Estes, embora sejam específicos para SIC, não têm foco na realidade das EPSC, e se utilizam de 

modelos parciais e não dos cinco grupos listados por Petter et al. (2013). 

Além disso, este estudo não considera apenas fatores críticos de sucesso dos SIC, mas 

também os de insucesso, o que é muito escasso na literatura contemporânea. Neste sentido, Nelson 

(2005) destaca que os fatores de insucesso são de extrema importância para avaliação de sucesso de 

um sistema. 

Por fim, a pesquisa também é relevante devido às mudanças no ambiente das EPSC, já que a 

partir do ano de 2007 iniciou-se por parte do Governo Brasileiro a implantação de novas 

ferramentas de Governo Eletrônico (e-gov): o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). 

Com isso, os SIC precisaram satisfazer essas novas necessidades das organizações contábeis, a fim 

de gerar ao Governo informações periódicas, o que imprime uma maior importância de entender o 

sucesso de tais sistemas. 

Limitações e delimitações do estudo 

 A principal delimitação do estudo refere-se à proposição de um modelo de avaliação do 

êxito apenas para os SIC utilizados pelas EPSC na realidade do Brasil. Já com relação à limitação 

do estudo, considerando os diversos avanços tecnológicos e contábeis, e ainda, o aumento das 

exigências governamentais para com as empresas, o modelo proposto deverá ser revisitado de 

tempo em tempo, a fim de que consiga melhor explicar o êxito dos SIC. 

Fundamentação teórica (literatura essencial) 

A concepção do referido modelo teórico foi realizada por meio da análise da literatura, que 

inicialmente partiu-se do modelo IS Success atualizado de DeLone e McLean (2003) com os 

fatores: (i) Qualidade da Informação; (ii) Qualidade do Sistema; (iii) Qualidade do Serviço; (iv) 

Intenção de Uso; (v) Uso; Satisfação do Usuário; e (vi) Benefícios Líquidos, segregado em 

individuais e organizacionais. O primeiro procedimento foi a retirada do fator Intenção de Uso, pois 

os SIC são sistemas de uso obrigatório, ou seja, toda organização contábil só consegue exercer suas 

atividades por intermédio de tal sistema; e ainda de acordo com DeLone e McLean (2003), a 

Intenção de Uso é uma atitude e o Uso um comportamento, os quais ficam a critério do pesquisador 

escolher em cada contexto de pesquisa. 

Na revisão de literatura, observa-se que os SIC são um sistema que processam dados 

recebidos de outros sistemas (em especial, os SIGE) e os processam gerando informação contábil. 

Fitriati e Mulyani (2015) indicam que os fatores de sucesso dos SIC implicam na Qualidade da 

Informação Contábil. Deste modo, o fator Qualidade da Informação do modelo proposto 

originalmente por DeLone e McLean (2003) foi ajustado para Qualidade do Dado Recebido. Além 

disso, conforme Fitriati e Mulyani (2015), adicionou-se a dimensão Qualidade da Informação 

Contábil ao modelo proposto como resultado final do êxito dos SIC. 

Considerando o modelo Task Technology Fit (TTF) de Goodhue e Thompson (1995) e 

Smyth (2001), os autores indicam que a adequação entre as tecnologias e tarefas dos usuários é de 

extrema importância para obtenção de impactos individuais positivos com a tecnologia utilizada, 

representados pela dimensão Benefícios Líquidos. Com isso, foi acrescentado o fator Características 

da Tarefa do modelo TTF, que juntamente com as dimensões existentes da Qualidade do Dado 

Recebido, Qualidade do Sistema e Qualidade do Serviço, representam a decomposição do ajuste da 

tarefa nos oito componentes previstos por Goodhue e Thompson (1995), que são: (i) qualidade dos 

dados, (ii) disponibilidade e localização dos dados, (iii) autorização para acesso aos dados, (iv) 



compatibilidade dos dados, (v) facilidade de uso/treinamento, (vi) cumprimento de prazos, (vii) 

confiabilidade dos sistemas e (viii) relacionamento com os usuários. Para os autores, a 

decomposição da tarefa é uma forte ferramenta de diagnóstico para avaliar se o sistema de 

informação está cumprindo as necessidades de seus usuários. O modelo proposto encontra-se na 

Figura 1 demonstrada a seguir. 

 
Figura 1 - Modelo Teórico Proposto 

Fonte: Elaborado do autor 

Considerando as diferentes fases no processo de implantação e utilização dos sistemas de 

informações estudados por Markus e Tanis (2000), e ainda, que os benefícios líquidos obtidos pelo 

uso do sistema de informação diferem entre as fases do processo de implantação e utilização, 

adicionou-se ao modelo proposto a variável “Fase do Projeto” aos Benefícios Líquidos. Cabe ainda 

destacar que o modelo proposto por Stefanou (2001) também indica a importância de levar em 

consideração a fase em que o software se encontra na organização, a fim de avaliar seus benefícios. 

Na análise dos estudos específicos em SIC, Fitriati e Mulyani (2015) detectaram que as 

dimensões Comprometimento e Cultura Organizacional afetam significativamente o sucesso dos 

SIC, o que motivou a inserção destas duas dimensões com influência nos Benefícios Líquidos. Já 

Mulyani et al. (2016) encontraram relações significativas do Uso dos SIC com aspectos sociais, e 

ainda, a indicação de DeLone e McLean (2003) da existência de fortes indícios que os aspectos 

sociais têm influência na utilização do sistema. Diante de tais acepções, foram acrescentadas três 

dimensões que representam os aspectos sociais dos usuários do sistema, sendo elas: (i) Auto 

Eficácia, (ii) Atitudes Pessoais e (iii) Normas Subjetivas, as quais influenciam no Uso do SIC. 

Por último, considerando que muitos sistemas não têm o sucesso esperado devido a fatores 

de insucesso, e ainda, as considerações de Nelson (2007) e Fowler e Horan (2008), que indicam a 

importância das pesquisas analisarem não apenas a tecnologia em si para buscar encontrar respostas 

tanto para o sucesso, mas também para os fracassos da sua implantação ou utilização, no modelo 

proposto foi incluída a dimensão Fatores de Insucesso que influenciam negativamente na dimensão 

Benefícios Líquidos. 



Método 

 O método escolhido para coleta de dados é por meio de questionário. Neste sentido, para o 

processo de construção do instrumento de coleta de dados duas fases serão realizadas: a primeira 

ocorrerá por meio da aplicação do método Delphi e a segunda pela aplicação do pré-teste do 

instrumento concebido pela opinião dos especialistas. Após ser o instrumento pré-validado, ele será 

aplicado na amostra da pesquisa por meio de survey. 

Considerou-se como especialistas para participarem do método Delphi: (i) desenvolvedores 

e programadores experientes de SIC; (ii) professores de universidades que lecionam disciplina que 

abrange os SIC nos cursos de graduação de ciências contábeis e (iii) gestores experientes de EPSC. 

Para a elaboração do primeiro modelo de questionário a ser enviado aos especialistas, 

utilizou-se como base a fundamentação teórica utilizada para sustentar o modelo apresentado na 

Figura 1, sendo composto por dimensões inter-relacionadas, as quais são representadas por suas 

respectivas variáveis. 

 Após realizadas as rodadas Delphi com a seleção das variáveis pelos especialistas, a 

segunda fase da concepção do instrumento será a aplicação do questionário em uma amostra de 

teste com pelo menos 60 funcionários de EPSC que se utilizam dos SIC. Com tais respostas, por 

meio de equações estruturais, será pré-validado o modelo a ser aplicado à amostra final, que, 

finalmente, será aplicado na amostra final compreendida por profissionais de contabilidade, que 

trabalham em EPSC do Brasil e, por consequência, utilizam SIC em suas atividades 

organizacionais. 

Para a coletada de dados final, será disponibilizado o questionário on-line para as entidades 

parceiras da pesquisa (conselhos e sindicatos) para que divulguem aos profissionais de contabilidade 

das EPSC que utilizam SIC para que participem. 

Após a coleta de dados, o tratamento estatístico ocorrerá pela aplicação de equações 

estruturais a fim de analisar a relação entre os fatores e o êxito dos SIC, conforme Marôco (2010). 

Contribuição e impacto esperado 

Os achados da pesquisa podem trazer contribuições teóricas e práticas. De forma teórica, ela 

contribui na literatura por propor um rol de fatores e variáveis abrangentes para medição do êxito 

dos SIC nas EPSC, o qual ainda não se detectou na literatura. Além disso, segundo Petter et al. 

(2013), há uma lacuna na literatura com relação às variáveis que poderiam representar as dimensões 

“Qualidade da Informação” e “Qualidade do Serviço” do modelo de DeLone e McLean (2003), de 

modo que, a presente pesquisa busca contribuir na detecção de tais variáveis. 

Ainda como contribuição teórica, a importância do conhecimento dos fatores críticos para 

avaliação do sucesso dos SIC é relatada por Fitriati e Mulyani (2015) e Susanto (2015), pois existe 

uma forte relação entre o sucesso dos SIC e a qualidade das informações contábeis. Assim, entender 

melhor como ocorre o sucesso de tais sistemas poderá contribuir para uma melhor qualidade da 

informação contábil, nos aspectos de relevância, precisão, tempestividade e integralidade. 

Como contribuição prática, o conhecimento dos fatores críticos do êxito dos SIC pode 

auxiliar as EPSC na melhoria de performance interna, tanto operacional, tática como estratégica. 

Cabe ainda destacar que para o gestor contábil o uso de tais informações pode desmistificar 

problemas relacionados com a sua própria organização que impactam negativamente no 

desempenho dos SIC, como qualidade do serviço, qualidade da informação, características dos 

usuários, estas últimas, representadas por variáveis sociais, que em alguns estudos não são 

consideradas. 

Os resultados do estudo também podem ser úteis para os desenvolvedores de SIC, os quais 

podem ter uma melhor compreensão de quais características são mais importantes para o êxito dos 

SIC, de modo que, tanto no projeto/desing como no desenvolvimento do SIC, tais características 

sejam incorporadas ao software. Além disso, para os analistas e profissionais que implantam os SIC, 

o conhecimento das características de sucesso dos SIC é fundamental para que o software melhor se 

ajuste à realidade das organizações utilizadoras dos SIC. 
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