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RESUMO 

Os profissionais contábeis são usuários importantes dos serviços da Secretaria de Finanças 

de Fortaleza, a qual é responsável por fiscalizar as atividades de serviços prestados por estes 

profissionais também. O presente estudo se comprometeu com o objetivo principal de 

analisar a percepção e o reflexo no desempenho dos profissionais de contabilidade em relação 

aos serviços de atendimento da Secretaria de Finanças de Fortaleza. A pesquisa, que se 

classifica como qualitativa e descritiva, se utilizou de um questionário semiestruturado 

aplicado aos participantes para levantar os dados e as informações necessárias. Também 

foram definidos indicadores de desempenho das atividades dos profissionais contábeis que 

se relacionam diretamente com os serviços de atendimento da SEFIN Fortaleza. Após a 

análise dos dados, constatou-se que os profissionais de contabilidade de Fortaleza percebem, 

em sua maioria, representado por 53% dos respondentes, que a prestação dos serviços da 

SEFIN é satisfatória (boa), e que estes refletem positivamente no desempenho das suas 

atividades profissionais. 

Palavras-chave: percepção; Sefin Fortaleza; desempenho; serviços contábeis. 
 

ABSTRACT 

Accounting professionals are important users of the services of the Fortaleza Finance 

Department, which is responsible for overseeing the service activities provided by these 

professionals as well. The present study was committed to the main objective of analyzing 

the perception and the reflection of the performance of accounting professionals in relation to 

the attendance services of the Finance Department of Fortaleza. The research, which is 

classified as qualitative and descriptive, used a semi-structured questionnaire applied to the 

participants to collect the necessary data and information. Performance indicators were also 

defined for the activities of accounting professionals that are directly related to SEFIN 

Fortaleza's customer service. After analyzing the data, it was found that accounting 

professionals in Fortaleza perceive, for the most part, represented by 53% of the respondents, 

that the provision of SEFIN services is satisfactory (good), and that these positively reflect on 

the performance of their professional activities. 

Keywords: perception; Sefin Fortaleza; reflexion; accounting services. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O município de Fortaleza é uma das capitais que tem se destacado nos últimos anos, 

sendo eleita a capital com maior economia do Nordeste no ano de 2018, segundo 

levantamento do IBGE (HERCULANO, 2020) e também é considerada a quinta cidade mais 

populosa do Brasil, segundo números apresentados pelo mesmo instituto (SILVA, 2020). 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751788J1
http://lattes.cnpq.br/4675883924160014
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Diante desses fatores, muitos desafios podem surgir à medida que a cidade avança, e um 

deles é a prestação de serviços de qualidade que visem a atender ao interesse público local, 

conforme previsto e determinado no artigo 30 da Constituição Federal de 1988, que traz em 

seu inciso V a seguinte competência municipal: “organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial” (BRASIL, 1988). 

Dentro desse interesse público local, cabe destacar as empresas que enquanto negócio 

jurídico é um grupo que demanda serviços públicos do município (FRANÇA, 2016), e que 

com o destaque da cidade de Fortaleza em âmbito regional e nacional, o fortalecimento do 

ambiente empresarial é uma tendência que pode atrair esse público cada vez mais. Dentro 

desse grupo, existem as empresas de serviços contábeis que ocupam o 4° lugar no setor de 

serviços, dentre as micro e pequenas empresas abertas no município de Fortaleza (SEBRAE, 

2020), e que tem demonstrado ainda mais sua relevância recentemente, orientando e tendo 

que se atualizar, em decorrência de tantas alterações legislativas e medidas que buscaram 

amenizar os impactos econômicos nas atividades empresariais, causados pela pandemia do 

Covid-19 (COSTA; KACHENSKI; SOUZA, 2021).  

Além desses desafios encarados pelos empresários contábeis, é comum na sua rotina 

de trabalho ter que lidar com os diversos serviços públicos dentre eles os municipais, 

principalmente por explorarem atividades econômicas do segmento de prestação de serviços, 

cuja fiscalização e tributação da atividade é de competência dos municípios, conforme prevê 

o inciso III do artigo 156 e o inciso III do artigo 30, ambos da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), que descrevem como competência dos municípios: regular, fiscalizar, 

instituir e arrecadar impostos sobre serviços de qualquer natureza. 

Ainda de acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, um dos pilares 

da administração pública é a eficiência na gestão, e incluído nesse quesito está o atendimento 

e a prestação de serviços satisfatórios aos usuários (BRASIL, 1988). Assim, essa relação 

entre empresários do segmento de serviços e órgãos municipais deve ser uma relação 

harmoniosa, de confiança e transparência, e que tenha como um dos objetivos o 

aprimoramento e aperfeiçoamento das funções de cada parte (FONSECA, 2020). 

Dentre as atividades de prestação de serviços que são fiscalizadas e tributadas por 

ente municipal, o presente estudo teve como abrangência o Munícipio de Fortaleza e como 

foco de interesse o profissional cuja atividade principal seja a prestação de serviços contábeis, 

que demanda de serviços públicos municipais para o desempenho de suas atividades 

profissionais, tanto para si próprio como para as empresas atendidas por eles. 

A atividade contábil possui grande importância para o ambiente empresarial, 

compreendendo que tal atividade fornece informações relevantes para a tomada de decisões 

que são estratégicas para o sucesso e crescimento dos negócios (GOMES, 2013). No dia-a-

dia, o exercício dessa atividade, é diretamente dependente de serviços prestados pelo 

Município de Fortaleza, especificamente aqueles de responsabilidade da Secretaria de 

Finanças, que é o órgão responsável por executar as ações relativas a atendimento, cadastro, 

inscrição, fiscalização, arrecadação, que são atividades diretamente demandas tanto pelos 

profissionais contábeis quanto por empresas prestadoras de serviços que são atendidas por 

eles (FORTALEZA, 2004). 

Considerando esses fatores, este estudo traz a seguinte questão de pesquisa: Qual a 

percepção dos profissionais de contabilidade em relação aos serviços da Secretaria de 

Finanças de Fortaleza e os reflexos no desempenho de suas atividades? E diante da questão 
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apresentada, se compromete com o objetivo de analisar a percepção dos profissionais 

contábeis em relação aos serviços da Secretaria de Finanças de Fortaleza e o reflexo no 

desempenho de suas atividades. Para tanto, foram delienados complementarmente os 

seguintes objetivos específicos: identificar o nível de satisfação dos profissionais contábeis 

frente aos serviços da Secretaria de Finanças de Fortaleza; relacionar os principais serviços 

oferecidos pela Secretaria de Finanças de Fortaleza que são demandados pelos profissionais 

de contabilidade; e comparar as percepções dos participantes com a análise dos indicadores. 

Este estudo destaca sua relevância pelo fato de contribuir para que haja uma maior 

compreensão a respeito do que o contribuinte, representado por profissionais prestadores de 

serviços contábeis, que é o grupo de interesse deste estudo, percebe em relação ao serviços 

públicos ofertados pelo Município de Fortaleza, por meio da Secretaria de Finanças, 

incentivando até mesmo os gestores públicos a melhor divulgarem informações relacionadas 

à prestação de seus serviços, buscando a eficiência dos recursos públicos municipais. 

Também contribui para os profissionais contábeis desenvolverem medidas de desempenho 

de suas atividades, considerando a dependência de serviços públicos, a partir de indicadores 

de desemenho definidos neste trabalho, que poderão ser replicados e adaptados para suas 

atividades. Os dados analisados e disponibilizados também podem servir para área 

acadêmica, órgãos governamentais e não governamentais na elaboração de outros estudos 

relativos à prestação de serviços públicos e a percepção de seus usuários diretos. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Atividades, funções e responsabilidades dos profissionais de contabilidade 

Segundo Barros (2005) a contabilidade enquanto ciência social tem como principal 

objetivo estudar as funções de controle e de registro relacionadas aos fatos administrativos e 

econômicos de uma entidade. 

Se espera que a contabilidade tenha uma atuação como um instrumento administrativo 

que fornece as informações de forma correta e ágil para a administração das empresas para 

suas tomadas de decisões. Ela também auxilia nas decisões tomadas daqueles que se 

interessam pela situação da empresa, denominados usuários da contabilidade, como: 

investidores, fornecedores, bancos, governos, concorrentes, entre outros (HENDRIKSEN; 

VAN BREDA, 2012). 

No Brasil, a regulamentação da Contabilidade se deu início de forma definitiva com o 

Decreto-Lei 9.295, de 27 de maio de 1946, que criou os Conselhos Federal e Regionais de 

Contabilidade, com a determinação de fiscalizar e reger a profissão contábil (BRASIL, 1946). 

Como órgão máximo de normatização da atividade contábil no Brasil, o Conselho 

Federal de Contabilidade criou no ano de 1993, os Princípios Contábeis, por meio das 

resoluções 750, de 29 de dezembro de 1993. Em 28 de Maio de 2010, em decorrência das 

leis 11.638/07 e 11.941/09, por meio da resolução CFC nº 1.282/10, ocorreu alteração da 

Resolução CFC nº 750/93 referente aos Princípios de Contabilidade dando início ao 

enquadramento às Normas Internacionais de Contabilidade (CFC, 2010). 

A Resolução CFC n° 560 de 28 de Outubro de 1983 por sua vez, dispõe sobre as 

prerrogativas profissionais da profissão contábil, tratando das atribuições privativas dos 

contabilistas e das atividades compartilhadas, cujo exercício é prerrogativa também de outras 

profissões (CFC, 1983). Em 1996, foi aprovado o Código de Etíca Profissional do 

Contabilista por meio da Resolução CFC n° 803, que de acordo com Müller (2003), tenta 

disciplinar, por meio de normas legais, atitudes, deveres, proibições, estados de consciência e 
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orientações de caráter humanista, as atividades dos profissionais contábeis. 

A conhecida Lei das S.A, de nº 6.404/76 marcou uma nova fase da Contabilidade 

brasileira, pois institucionalizou as normas contábeis, provocando inovações na forma de 

elaborar demonstrações e no seu conteúdo e nos princípios contábeis (IUDÍCIBUS; 

MARTINS; GELBCKE, 2003). Essa lei aumentou o número de informações obrigatórias que 

as sociedades deveriam publicar e a regulamentação dos princípios geralmente aceitos, com 

isso buscava mais qualidade e confiabilidade além de uma representação real das informações 

contábeis destinadas aos usuários da informação, tanto internos quanto externos. 

A Resolução CFC n° 867 e 868, de 1999, dispõem sobre o registro profissional dos 

contabilistas e das organizações contábeis nos Conselhos Regionais de Contabilidade (CFC, 

1999). 

Os serviços prestados por esses profissionais, de acordo com Modelo Básico de 

Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, constante no Anexo I incluído pela Resolução 

CFC n° 1.457/13, devem abranger os seguites serviços: 
1. Contabilidade 1.1. Elaboração da Contabilidade de acordo com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade. 1.2. Emissão de balancetes. 1.3. Elaboração de 

Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis obrigatórias. 2. 

Obrigações fiscais. 2.1. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais 

vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais. 2.2. Elaboração dos registros 

fiscais obrigatórios, eletrônicos ou não, perante os órgãos municipais, estaduais e 

federais, bem como as demais obrigações que se fizerem necessárias. 2.3. 

Atendimento às demais exigências previstas na legislação, bem como aos 

eventuais procedimentos fiscais. 3. Departamento Pessoal 3.1. Registros de 

empregados e serviços correlatos. 3.2. Elaboração da folha de pagamento dos 

empregados e de pró-labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos 

sociais e tributos afins. 3.3. Elaboração, orientação e controle da aplicação dos 

preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como daqueles atinentes à 

Previdência Social e de outros aplicáveis às relações de trabalho mantidas pela 

contratante (CFC, 2013). 

Dentro desse pacote de serviços, outros mais podem ser acrescentados, pois de acordo 

com Ott (2004), cada área de atuação da contabilidade pode atender a demanda de 

informações e usuários distintos. 

 

2.2 Serviços da Secretaria de Finanças de Fortaleza 

Os municípios, com a Constituição Federal de 1988, assumiram novas 

responsabilidades na prestação de serviços, tais como saúde, educação, infraestrutura e isto 

trouxe implicações para a estrutura administrativa. Em qualquer cidade, em qualquer região 

do país, os serviços públicos são fundamentais para a população, e são essenciais para o 

desenvolvimento das cidades. Assim, cabe à administração municipal a promoção de serviços 

públicos que venham atender às demandas da população local. 

Compete aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I ao IX da Constituição 

Federal de 1988, as funções de: a) legislar sobre assuntos de interesse local; b) suplementar 

a legislação federal e a estadual no que couber; c) instituir e arrecadar os tributos de sua 

competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 

contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; d) criar, organizar e suprimir distritos, 

observada a legislação estadual; e) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 

coletivo, que tem caráter essencial; f) manter, com a cooperação técnica e financeira da União 
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e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; g) prestar, com a 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 

população; h) promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; i) promover 

a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual (BRASIL, 1988). 

De acordo com Gurgel (2016), todo e qualquer tipo de serviço de interesse local e que 

não seja reservado à competência exclusiva da União e/ou dos Estados-membros, pode ser 

ofertado e prestado pelos municípios, direta ou indiretamente. 

Dentro das competências da Câmara Municipal, está a de legislar acerca da criação 

dos órgãos permantentes que sejam necessários no cumprimento da atribuição do Município 

em executar serviços públicos (FORTALEZA, 2006). Assim, entende-se que a administração 

pública municipal se divide em vários órgãos a fim de que por meio de um estrutura 

organizacional funcional, suas atribuições sejam cumpridas com mais eficiência, incluindo 

nestes a Secretaria de finanças. 

A Secretaria de finanças é um dos órgãos que fazem parte da administração direta, 

que é composta por um secretário executivo, assessorias, coordenadorias que se dividem em 

células e o contencioso administrativo tributário, e têm como objetivo planejar, coordenar, 

supervisionar, executar, controlar e avaliar as políticas financeiras e tributárias do 

Município, por meio da política fiscal nas suas vertentes tributária e orçamentária (SEFIN, 

2021a). 

De acordo com Tauil (2013) a Secretaria Municipal de Finanças ou de Fazenda é o 

órgão responsável pela gestão dos recursos monetários municipais, tendo as funções de 

arrecadar tributos, controlar as entradas de repasses de outros entes políticos, executar os 

pagamentos dos dispêndios públicos e manter o planejamento de contas a pagar, precatórios 

ou não. 

A Secretaria de Finanças de Fortaleza definiu como missão captar receita pública com 

justiça fiscal e gerir os recursos financeiros com eficiência para o desenvolvimento 

sustentável do município. Com relação às partes relacionadas, define sua relação com o 

contribuinte da seguinte forma: aumentar o cumprimento das obrigações tributárias; zelar pela 

competitividade no setor de serviços de Fortaleza; e aumentar a confiança do contribuinte na 

SEFIN. E a respeito da excelência nos processos internos, busca atender ao 

cidadão/contribuinte com acolhimento e resolutividade (SEFIN, 2017). 

Os serviços oferecidos pela Secretaria de Finanças de Fortaleza, e que tem a devida 

relevância para o presente estudo pelo fato de serem diretamente relacionados com as 

atividades dos profissionais contábeis, são os seguintes: emissão, alteração e cancelamento de 

nota fiscal de serviço eletrônica; Fale com a Sefin(atendimento), que pode ser por meio do 

site, e-mail ou telefone; cadastro de pessoa jurídica; alteração de dados cadastrais de pessoa 

jurídica; acesso e utilização do sistema de gestão do ISS (portal ISS), no qual disponibiliza as 

informações relacionadas a serviços prestados e tomados, entre outros dados importantes a 

respeito do cumprimento das obrigações fiscais do ISS; emissão, alteração e baixa de 

documento arrecadatório municipal; Plantão ISS, destinado a tirar dúvidas e orientar os 

contribuintes; parcelamento de débitos tributários (SEFIN, 2021b). 

Os profissionais de seviços contábeis, devido à natureza de suas atividades, tem a 

obrigação de prestar informações e atender a obrigações principais e acessórias relativas ao 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) que é de competência municipal sua 
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cobrança e fiscalização, e para isso é exigido o cadastro no município, a emissão de nota 

fiscal de serviço que acoberte essas operações, e a arrecadação do tributo mediante documento 

disponibilizado pela SEFIN, entre outros. Portanto, os serviços da Secretaria de Finanças de 

Fortaleza são essenciais para que os contribuintes possam cumprir com suas obrigações no 

âmbito municipal, por intermédio das atividades do profissional de contabilidade. 

 

2.3 Estudos empíricos anteriores 

O estudo de José (2013) teve como objetivo analisar os fatores que influenciam na 

satisfação do cidadão, com relação ao serviço público prestado pela Prefeitura Municipal de 

Içara/SC e identificar as opiniões dos cidadãos, sobre a qualidade do atendimento e dos 

serviços prestados pelo servidor público. Com base em pesquisa bibliográfica e por meio da 

aplicação de questionários junto à população, os resultados evidenciaram que o contribuinte 

de Içara está satisfeito com os serviços públicos, e também que isso é diretamente influenciado 

pela presença de funcionários bem qualificados, educados e que tratam o contribuinte com 

cordialidade, respeito e atenção. 

O artigo de Silva (2014) teve o objetivo de levantar opiniões sobre o nível de 

satisfação de contribuintes/usuários sobre as funções dos governos estaduais e do distrito 

federal: legislativa, judiciária, segurança pública, saúde; educação, saneamento, gestão 

ambiental, desportos, lazer, cultura e administração, por meio de um questionário em que 

foram atribuídas notas de 1 a 10. Os resultados revelaram que o Estado de Minas Gerais, 

seguido de São Paulo e Mato Grosso do Sul foram os melhores avaliados pelos 

contribuintes/usuários, e Tocantins, Rondônia e Alagoas obtiveram as menores médias nas 

avaliações das 10 funções de governo. 

A investigação de Santos e Targino (2015) teve a intenção de avaliar o nível de 

satisfação em relação ao atendimento oferecido pelo pessoal da Secretaria de Finanças de 

Campina Grande ao publico externo, buscou-se também estudar a necessidade de se prestar, 

nas repartições públicas, um atendimento de efetiva qualidade. A abordagem com relação 

aos dados adotada nesse estudo foi de natureza quantitativa, utilizando-se de pesquisa 

bibliográfica e coleta de dados por meio de equestionários específicos aplicados aos 

contribuintes e servidores. Verificou-se que os contribuintes municipais encontram-se, em 

sua maioria, satisfeitos com os serviços oferecidos, constatando isso a partir de respostas 

obtidas que foram em sua maioria ótimas, o que mostra que o atendimento prestado esta sendo 

de qualidade, e, alcançando êxito. 

No estudo de Ramos (2015), o objetivo foi identificar a satisfação dos clientes da 

Prefeitura Municipal de Araranguá/SC, em relação ao atendimento prestado por seus 

funcionários. Para a realização deste objetivo, foi realizado um questionário com 14 

perguntas, do qual foram coletadas as informações a serem analisadas para a obtenção dos 

resultados em relação ao atendimento prestado pela organização. Ao final do trabalho e de 

posse da análise dos resultados obtidos pela pesquisa, pôde-se definir que os contribuintes da 

Prefeitura de Araranguá estão parcialmente satisfeitos com o atendimento prestado pelos 

funcionários. Comprovou-se com a pesquisa de campo que o órgão público em questão deve 

buscar continuamente a qualidade e a excelência nos serviços prestados pela Prefeitura. 

A pesquisa de Cavalcante, Galvão e Lima (2018) teve como propósito apresentar a 

percepção dos contribuintes da Cidade de Recife/PE quanto ao comportamento do ente 

público diante dos impostos que a população paga, além de analisar o conhecimento dos 

mesmos a respeito dos tributos e sua utilização. Para alcançar o objetivo estabelecido, os 
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autores aplicaram um questionário estruturado, adotando a técnica de survey com moradores 

da Cidade de Recife. Os resultados evidenciaram que o conhecimento da população a respeito 

dos impostos que pagam era baixo e atentaram para a necessidade tanto dos entes públicos 

quanto de profissionais contábeis para a iniciativa de explorar, incentivar os cidadãos a 

reconhecer a importância do pagamento dos impostos para o bem comum da sociedade. 

De acordo com esses estudos apresentados, percebe-se que todos se utilizaram direta 

ou indiretamente da percepção do público alvo juntamente com o conceito de satisfação 

destes, propondo-se, portanto, o presente estudo, a se desenvolver de forma similar a estes 

quanto ao objetivo, no entanto, diferenciando-se destes quanto ao público alvo e o método da 

investigação, pelo fato de questionar os profissionais contábeis da cidade de Fortaleza a 

respeito de sua percepção frente aos serviços públicos oferecidos pela Secretaria de Finanças 

de Fortaleza em relação às demandas das atividades desenvolvidas em suas empresas de 

serviços contábeis e o reflexo no desempenho de suas atividades profissionais. 

 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho, quanto ao objeto de estudo, pode ser classificado como uma 

pesquisa descritiva, que trata de observar e coletar dados de uma realidade, que são analisados 

e interpretados, sem a interferência do pesquisador (TUMELERO, 2018). E a respeito da 

forma de abordagem do problema a pesquisa se classifica como qualitativa, porque estuda 

aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano, a partir da análise de 

conteúdo dos respondentes participantes da pesquisa (DENZIN; LINCOLN, 2006). Para 

McDaniel (2004), a pesquisa qualitativa oferece a possibilidade de analisar um usuário por 

meio de suas atitudes, sentimentos e motivações. A população desse estudo é composta pelo 

conjunto de 996 empresas prestadoras de serviços contábeis sediadas na cidade de Fortaleza, 

de acordo com a base de dados do SEBRAE Nacional consultada no dia 27 de agosto de 

2021. No entanto, foi definida uma amostra probabilística, calculada a partir de um grau de 

confiança de 90% e 10% de margem de erro, sendo formada por 64 empresas que foi definida 

por conveniência (participação voluntária) na pesquisa, até totalizar o tamanho necessário 

calculado da amostra, sendo representadas por um profissional contábil de cada empresa. 

Quanto aos procedimentos técnicos, além da pesquisa bibliográfica como ponto de 

partida, foi desenvolvido um levantamento de dados, que para Gil (2019) é considerado o tipo 

de pesquisa mais adequado para a investigação no campo das ciências sociais, e para Cajueiro 

(2015) é um tipo de pesquisa que se caracteriza pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. 

O procedimento de coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um 

questionário eletrônico (Google Forms) semiestruturado, utilizando a métrica de escala 

Likert, que de acordo com Llauradó (2015), ao contrário das perguntas de sim ou não, a 

escala de Likert permite medir as atitudes e ainda conhecer o grau de conformidade do 

entrevistado com qualquer afirmação proposta. 

O questionário foi estruturado em três partes, sendo a primeira relativa ao perfil do 

respondente, a segunda relativa à percepção com relação aos serviços prestados pela SEFIN, 

e a terceira considera o reflexo no desempenho das atividades profissionais que demandam 

tais serviços. 

A percepção dos participantes do estudo foi medida e identificada por meio da 

seguinte classificação: péssimo, ruim, neutro, bom, excelente; e para cada pergunta havia a 

possibilidade de comentários livres de cada respondente para complementar suas respostas 
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que foram analisadas qualitativamente. 

O reflexo no desempenho das atividades profissionais que demandam os serviços da 

Secretaria de Finanças de Fortaleza foi analisado por meio de indicadores, que segundo 

Tocchetto e Pereira (2004), são medidas importantes na avaliação e na evidenciação da 

situação e das tendências das condições de um dado ambiente. Para Caridade (2005), 

indicadores são como dados, preferencialmente numéricos, que representam um determinado 

fenômeno e que são utilizados para medir um processo. 

Foram criados 6 indicadores relacionados ao desempenho das atividades profissionais 

dos contadores no que demandam dos serviços da SEFIN, buscando analisar a resolutividade 

e eficiência do órgão no atendimento das demandas dos participantes. 

Os indicadores, os dados necessários para calcular, a fórmula e o valor esperado de 

cada indicador criado para medir o reflexo no desempenho das atividades dos profissionais 

de contabilidade em Fortaleza estão dispostos no Quadro 1, com base nas respostas dos 

próprios respondentes. 

Quadro 1 – Indicadores do desempenho das atividades dos profissionais contábeis 
Indicadores Dados 

necessários 

Fórmula Valor 

esperado 

(A) Tempo de espera em 

relação ao tempo 

em atendimento na SEFIN 

Tempo em horas que 

o profissional espera para ser 

atendido; tempo em horas 

que o profissional fica em 

atendimento. 

Tempo de espera/ 

tempo total de 

atendimento 

Quanto mais 

próximo de 0 

melhor 

(B) Idas à SEFIN em relação 

à quantidade de idas à 
todos os órgãos públicos 

Quantidade de idas do 

profissional à órgãos 

públicos no mês; quantidade 

de idas à SEFIN no mês 

Quantidade de 

idas à SEFIN/ 

quantidade de idas à 

órgãos públicos 

Quanto mais 

próximo de 0 

melhor 

(C) Demandas solucionadas na 

SEFIN 

Percentual de resolução das 

demandas na SEFIN 

Índice de 

demandas 

solucionadas 

Quanto mais 

próximo de 1 

melhor 

(D) Quantidade de setores 

necessários para 
resolver a demanda 

Quantidade de setores que o 

profissional passa para 

que seja resolvida 

sua demanda; 

Quantidade de setores 

necessários para 

resolver a demanda 

Quanto mais 

próximo de 

1 melhor 

(E) Tempo de permanência 

na SEFIN para resolver as 

demandas em relação ao tempo 

regular de trabalho diário 

Quantidade de horas gastas 

no dia em permanência na 

SEFIN; quantidade de 

horas regulares de trabalho 

diário 

Quantidade de horas 

gastas em atendimento 

+ Quantidade de horas 

em espera 
/Quantidade de horas 

de trabalho no dia 

Quanto mais 

próximo de 0 

melhor 

(F) Tempo médio para 

cumprir obrigações 

fiscais junto a SEFIN 

em relação ao tempo de trabalho 

mensal 

Quantidade de horas para 

cumprir todas obrigações 

fiscais relacionadas à SEFIN; 

quantidade de horas regulares 

de trabalho durante o mês. 

Tempo médio mensal 

para cumprir 

obrigações/Tempo de 

horas regulares 

trabalhadas no mês 

Quanto mais 

próximo de 0 

melhor 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

Os dados primários foram coletados por meio de pesquisa de campo, a partir de 

contatos diretos junto aos respondentes voluntários, por meio do aplicativo WhatsApp e por 

e-mails. Segundo Mattar (2005), dados primários são aqueles que não foram coletados antes, 

e ainda são de propriedade do entrevistado e que sua coleta é feita com o objetivo de atender 

às necessidades definidas pela pesquisa em andamento. 

Inicialmente foi realizada uma análise de conteúdo sobre os dados coletados, a fim de 
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organizar e tabular os mesmos de acordo com as características das perguntas. Lima e Manini 

(2016) acreditam que a análise de conteúdo se caracteriza como um método capaz de 

desvendar aspectos simbólicos e polissêmicos presentes por trás do discurso. Em seguida, foi 

realizada a análise descritiva sobre os dados, sendo aplicadas medidas de frequência e 

medidas percentuais. Utilizou-se métodos de estatística descritiva para organizar, resumir e 

descrever os aspectos importantes de um conjunto de características observadas ou comparar 

tais características entre dois ou mais conjuntos (REIS; REIS, 2002). 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Descrição dos participantes 

Ao todo, participaram da pesquisa 66 profissionais de contabilidade participantes das 

empresas amostradas, sendo que 86,36% dos respondentes eram homens e 13,64% mulheres, 

que responderam ao questionário de forma voluntária. Com relação a idade, a maior parte 

dos respondentes, 53%, têm idade entre 30 e 50 anos, no momento da pesquisa. Pôde-se 

observar profissionais ainda atuantes no mercado com mais de 70 anos de idade, em uma 

minoria. 

Quanto ao tempo de atuação como profissional contábil, a maior parte dos 

respondentes afirmou ter entre 10 e 15 anos no momento da pesquisa. No geral, 53% dos 

participantes não tinham mais de 15 anos de atuação, e conforme ilustrado no Gráfico 1, 44% 

tem menos de 40 anos, o que pode indicar um público com tendência jovem. 

Quanto a formação profissional dos respondentes, 70% afirmaram ter formação 

acadêmica como bacharel em Ciências Contábeis, 27% afirmaram ser profissionais com 

formação técnica em Contabilidade e 3% responderam ter outra formação. 

As Tabelas 1 e 2 na sequência contemplam a frequência, em números e em 

porcentagem, em relação à percepção dos respondentes, segregado entre homem e mulher, 

com os subtotais e totais para cada resposta válida. 

Tabela 1 – Percepções dos respondentes em relação aos itens A ao D 

 
Legenda: Item A: Serviços relacionados à nota fiscal eletrônica de serviços (emissão, alteração, cancelamento 

ou outros); Item B: Serviços relacionados ao Fale com a SEFIN (Atendimento via site/e-mail/telefone); 

Item C: Serviços relacionados ao cadastro e inscrição de contribuintes (cadastro, alteração, baixa); Item D: 

Serviços relacionados ao sistema eletrônico de gestão do ISS (Portal ISS Fortaleza); H: Homem; M: 

Mulher. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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No item A, que diz respeito aos serviços relacionados à nota fiscal eletrônica de 

serviços,    91% das respostas estão concentradas em bom ou ótimo, sendo o serviço com 

maior índice de satisfação, se comparado aos demais. No item B, no que diz respeito ao 

serviço fale com a SEFIN, 60% das respostas indicam que é um serviço prestado com 

qualidade boa ou ótima, enquanto que a minoria, representando 22% dos respondentes, 

classifica o serviço entre ruim ou péssimo. No item C, que se refere aos serviços relacionados 

ao cadastro, alteração e baixa de contribuintes no município de Fortaleza, 68% dos 

respondentes afirmaram estar entre bom ou ótimo. No item D, no que se refere ao acesso e 

utilização do Portal ISS de Fortaleza, 80% dos participantes marcaram opções entre bom ou 

ótimo, encontrando-se satisfeitos com o serviço prestado. Em resumo, no que tange aos 

serviços prestados pela SEFIN dispostos nos itens A ao D, as percepções dos profissionais 

contábeis enquanto usuários, foram positivas e satisfatórias. 

Tabela 2 – Percepções dos respondentes em relação aos itens E ao H 

  
Legenda: Item E: Serviços relacionados aos documentos de arrecadação municipal – DAM (emissão, alteração, 

baixa ou outros); Item F: Serviços relacionados à parcelamento de débitos tributários; Item G: Serviços 

relacionados ao Plantão ISS; Item H: Serviços voltados para o atendimento aos profissionais de 

contabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Os resultados obtidos na pesquisa, organizados e expostos na Tabela 2, no que diz 

respeito ao item E, indicam que os respondentes tem uma boa percepção quando se trata do 

serviço relacionado aos documentos de arrecadação municipal, representado por 80% das 

respostas com percepção melhor do que neutro, e também sendo o item com menor número 

de respostas como ruim. No item F, que representa os serviços ligados ao parcelamento de 

débitos tributários, 52%, representando a maioria das respostas foi destinada a opção bom, 

embora 26% dos respondentes tenha tido uma percepção neutra, número que representa 

segundo maior percentual nem negativa nem positiva. No item G, no que tange a tira-dúvidas 

e orientações por meio do Plantão ISS, o maior índice de respostas foi Bom, 39% de todas as 

respostas, apesar de representar uma queda no valor absoluto comparada aos demais itens, 

porém 53% dos participantes estão com uma percepção neutra ou pior. No item H, nos 

serviços de atendimento aos profissionais de co tabilidade, cabe destacar que foi o único no 

qual a soma das opções ruim e péssimo, representada por 36% das respostas, foi maior que a 

soma de bom e ótimo, representado por 35%, além de ter o maior percentual de péssimo 

dentre todas as respostas, indicando que a maioria dos respondentes não percebem ser 
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satisfatório o atendimento voltado aos profissionais de contabilidade pela Secretaria de 

Finanças de Fortaleza. 

No Gráfico 3 a seguir, está disposto o total das respostas dadas pelos participantes 

divididas por percepção. 

Gráfico 3 – Total de respostas por percepção 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Ao todo, com base em todas as respostas válidas obtidas, no geral, 53% dos 

participantes responderam que os serviços prestados pela SEFIN, que foram analisados nesta 

pesquisa, são considerados bons, sendo maior que a soma das percepções neutra, ruim e 

péssimo que representa 35% do total. Outros 11% dos respondentes classificaram como 

ótimo. A exceção disso, para os respondentes, apenas para o serviço relacionado ao 

atendimento aos profissionais de contabilidade, a insatisfação representou a maioria. Assim 

pode-se depreender que esse órgão público municipal, que representa a autoridade fiscal do 

Município de Fortaleza, no que se refere à prestação de serviços públicos demandados pelos 

profissionais de contabilidade é satisfatório na percepção dos mesmos. 

No que se pode comparar com outros estudos citados anteriormente, os resultados 

encontrados por Santos e Targino (2015) ao verificar a satisfação dos contribuintes 

relacionado ao atendimento da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande-PB quanto aos aspectos tangíveis, empatia, competência, confiabilidade e 

responsividade, também foram satisfatórios, sendo classificado como ótimo pela maioria dos 

participantes. 

No estudo de Ramos (2015), que buscou identificar o grau de satisfação dos usuários 

dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Araranguá/SC, os resultados foram 

positivos e os contribuintes encontraram-se parcialmente satisfeitos, no que tange ao 

atendimento, resolução dos problemas, facilidade de localização do setor, clareza das 

informações, horário de atendimento, tempo de espera, interesse do funcionário em resolver 

a demanda e simpatia e educação do funcionário, que foram as características analisadas do 

referido estudo. 

Diante disso, pode-se concluir que tais órgãos públicos, pertencentes a administração 

pública municipal, estão em conformidade com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 

37, no que diz respeito ao atendimento e prestação de serviços satisfatórios para seus usuários. 

 

4.2 Análise do reflexo no desempenho 

A Tabela 3 a seguir contém os dados obtidos dos participantes da pesquisa, organizadas 

afim de obter o resultado em medidas de estatística descritiva de cada pergunta que se referem ao 

desempenho das atividades profissionais que dependem ou que se relacionam diretamente com os 
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serviços da Secretaria de Finanças de Fortaleza para a solução das demandas das atividades dos 

profissionais de contabilidade deste Município. Os dados utilizados para o cálculo na fórmula dos 

indicadores, foi a média total de cada pergunta (Q). 

 

Tabela 3 – Respostas dos participantes sobre o reflexo no desempenho da 

atividade profissional que depende dos serviços prestados pela SEFIN 
Q1 - Tempo de espera para ser atendido (em horas) 

 

H/M N N válido Média Mediana Mínimo Máximo 

H 57 45 1,40 1,00 0,25 6,00 

M 9 4 1,00 1,00 1,00 1,00 

Total 66 49 1,37 1,00 0,25 6,00 

Q2 - Tempo em atendimento (em horas) 

H/M N N válido Média Mediana Mínimo Máximo 

H 57 48 0,72 0,50 0,08 3,00 

M 9 9 0,79 1,00 0,17 2,00 

Total 66 57 0,72 0,50 0,08 3,00 

Q3 - Quantidade de idas a Órgãos Públicos no mês 

H/M N N válido Média Mediana Mínimo Máximo 

H 57 50 2,29 1,00 0,00 22,00 

M 9 8 0,67 1,00 0,00 2,00 

Total 66 58 2,08 1,00 0,00 22,00 

Q4 - Quantidade de idas à SEFIN no mês 

H/M N N válido Média Mediana Mínimo Máximo 

H 57 52 1,55 1,00 0,00 22,00 

M 9 8 0,13 0,00 0,00 1,00 

Total 66 60 1,36 0,75 0,00 22,00 

Q5 - Índice de demandas solucionadas na SEFIN 

H/M N N válido Média Mediana Mínimo Máximo 

H 57 48 0,88 1,00 0,00 1,00 

M 9 5 0,48 0,55 0,00 1,00 

Total 66 53 0,85 1,00 0,00 1,00 

Q6 - Quantidade de setores para resolver a demanda 

H/M N N válido Média Mediana Mínimo Máximo 

H 57 47 1,81 2,00 1,00 3,00 

M 9 7 1,86 2,00 1,00 3,00 

Total 66 54 1,85 2,00 1,00 3,00 

Q7 - Quantidade de horas no mês para cumprir obrigações fiscais da SEFIN 

H/M N N válido Média Mediana Mínimo Máximo 

H 57 50 12,96 7,50 1,00 80,00 

M 9 7 13,38 4,00 1,00 80,00 

Total 66 57 13,25 6,00 1,00 80,00 

Legenda: N válido: representa o total de respostas consideradas válidas, excluindo aquelas que não 

correspondiam com o objeto da pesquisa ou que não foram possíveis de compreender; H: Homem; M: 

Mulher. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Os indicadores analisados nesta seção estão dispostos e explicados no Quadro 1 da 

seção de Metodologia. No indicador A, que representa o tempo de espera em relação ao 
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tempo em atendimento na SEFIN, foi obtido um resultado com o valor de 1,90. Pode-se 

interpretar com esse resultado que, para cada 44 minutos, em média, em atendimento do 

profissional no órgão, este precisa esperar cerca de 1 hora e 23 minutos antes de iniciar o seu 

atendimento, assim, o contribuinte espera mais tempo para ser atendido do que em processo 

de atendimento para a solução de suas demandas. 

Quanto ao indicador B, se obteve como resultado o valor de 0,66, o que de acordo 

com os valores esperados, é ruim. Pode-se entender que, que para cada 10 idas aos órgãos 

públicos que o profissional de contabilidade precisa se deslocar para a realização de suas 

atividades profissionais, em média, 7 vezes são destinadas para a SEFIN. Cabe destacar nesse 

ponto, que pelos dados obtidos, as mulheres fazem menos idas a SEFIN, sendo que de cada 

10 idas a órgãos públicos, ela vão 2 vezes a SEFIN, enquanto que os homens vão 7 vezes. 

O indicador C indicou que 85% das demandas levadas à SEFIN pelos profissionais 

de contabilidade são resolvidas, o que de acordo com o valor esperado, quanto mais próximo 

de 1 mais eficiente é o órgão na solução das demandas de atendimento pelos profissionais de 

contabilidade. Também pode-se afirmar com esse dado que para cada 10 demandas, 9 são 

solucionadas, indicando um atendimento eficiente. 

O indicador D, que buscou analisar a quantidade de setores necessários para resolver 

uma demanda, obteve o valor de 1,85, o que significa que para cada demanda, o profissional 

de contabilidade passa por mais de 1 setor, em média 2 setores, para que ela seja 

completamente solucionada. Pode-se relacionar esse resultado com a média de tempo total 

em que o respondente gasta em atendimento da demanda (Q2), que é 0,72, ou seja, 44 

minutos, pode-se inferir que em média cada setor demora cerca de 22 minutos em 

atendimento. 

Ao observar os indicadores C e D, pode-se deduzir que o órgão é eficiente na resolução 

das demandas, levando em consideração que os setores direcionados conseguem lidar com 

elas e o tempo médio necessário é pouco significante, considerando as horas de trabalho 

regular do profissional. 

No indicador E, que buscou analisar o tempo gasto na SEFIN em relação ao seu dia 

de trabalho, considerando 8 horas como jornada regular de trabalho diário, o resultado obtido 

foi de 0,26, indicando que o tempo de permanência no órgão consome em 26% ou em média 

2 horas de um dia de trabalho regular do profissional de contabilidade, quando esse 

profissional precisa se deslocar até à SEFIN Fortaleza para atendimento presencial. 

No indicador F, que expressa o tempo mensal para cumprir as obrigações fiscais 

relacionadas à SEFIN, resultou no valor de 0,06, representando que são gastas nessa 

atribuição, em média 6%, equivalente a 13 horas da jornada mensal de trabalho regular, 

considerando 220 horas de trabalho durante um mês, o que indica um dispêndio de tempo 

pouco significativo em relação ao tempo total de trabalho durante o mês. 

No geral, pode-se afirmar que os indicadores demonstraram que o tempo que as 

demandas atendidas presencialmente e o cumprimento das obrigações mensais dos 

profissionais contábeis que dependem dos serviços da SEFIN, é pouco significante diante do 

seu tempo disponível de trabalho, além de demonstrar eficiência no atendimento e resolução 

das demandas na perspectiva dos participantes. Em contrapartida, também indicaram que o 

tempo de espera é o que mais consome seu tempo de permanência na SEFIN, e que é o órgão, 

dentre todos que o profissional precisa ir, o que mais demanda seu tempo no órgão. 

Cabe destacar também que 11 dos 66 participantes da pesquisa, representando 17% 

do total, afirmaram resolver 100% das demandas relacionadas ás obrigações junto à 
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SEFIN Fortaleza de forma não-presencial (remotamente), em sua maioria, pelo sistema 

online, o que indica uma adequação do órgão ao momento de Pandemia da COVID-19, no 

qual restringiu o contato físico entre as pessoas, e também aponta para uma modernização 

em direção a uma gestão cada vez mais tecnológica, que pode gerar impactos positivos no 

serviço público (BARBOSA, 2017). 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os aspectos observados, pode-se compreender com este estudo, que 

os profissionais de contabilidade apresentam uma percepção positiva e satisfatória quanto 

aos serviços prestados pela Secretaria de Finanças de Fortaleza, e que o reflexo no 

desempenho de suas atividades profissionais que dependem destes serviços, indicaram que 

estes contribuem com o efetivo cumprimento de suas atividades, não comprometendo seu 

tempo de trabalho e respondendo com eficiência as demandas dos profissionais de 

contabilidade. No geral, 53% dos respondentes avaliaram a prestação de serviços pela SEFIN 

como boa, e 11% como ótimo. 

Ao comparar as percepções dos participantes com a análise dos indicadores, pode-se 

concluir que houve uma similaridade no que diz respeito aos resultados, dado que dos 8 

serviços elencados, 7 foram considerados satisfatórios pela maioria, e dos 6 indicadores 

definidos, 5 apontaram para um atendimento eficiente da SEFIN, indicando que as 

perspectivas dos profissionais contábeis e os dados reais convergem para uma análise positiva 

do órgão referido nesse estudo. 

Mesmo diante dos resultados positivos apresentados, sugere-se que a SEFIN de 

Fortaleza crie e aprimore um atendimento específico voltado aos profissionais contábeis, 

dado a importância desse público nas atividades regulares do órgão, pois esse atendimento 

exclusivo ainda não existe no órgão. No que diz respeito ao tempo de espera, pode ser criado 

um atendimento agendado para que não perca tanto tempo esperando ser atendido, além da 

SEFIN considerar disponibilizar mais servidores dependendo do horário que o órgão 

identificar uma maior movimentação no atendimento. E por fim, buscar a modernização 

tecnológica, a partir de portais eletrônicos e integração de dados, com o objetivo de incluir e 

solucionar o máximo de demandas possíveis para que seja cada vez menos necessário o 

deslocamento do profissional presencialmente ao órgão. 

Dentre as limitações em que este estudo ocorreu, cabe citar a não garantia de que os 

respondentes foram de fato os profissionais contábeis, podendo ser alguém indicado por ele 

sem a competência necessária para o estudo, dado que o questionário foi feito de forma remota 

e sem supervisão in loco; a análise da SEFIN foi limitada aos serviços elencados e aos 

indicadores criados pelo autor, que não abrangem a sua totalidade; nem todas as variáveis 

possíveis foram consideradas ao se fazer as intepretações dos resultados das percepções e 

indicadores; e por fim, o estudo se limitou a um público específico, não podendo fazer 

afirmações sobre todos os usuários dos serviços do órgão. 

Em pesquisas futuras, afirma-se que os seguintes pontos são interessantes de serem 

mais explorados: os outros serviços disponibilizados pela SEFIN, que atendem a outros 

públicos além dos profissionais contábeis; outros órgãos da administração pública municipal, 

estadual e federal e sua eficiência no atendimento às demandas dos usuários de seus serviços; 

outras variáveis que podem impactar no desempenho dos profissionais contábeis quanto a 

utilização de serviços na SEFIN ou em outros órgãos públicos. 

Sendo assim, com essa pesquisa espera-se ter contribuído com o estudo da percepção 
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dos usuários dos serviços dos órgãos públicos, como forma de fornecer informações de como 

está sendo executado e na busca da maximização da competência de atender as necessidades 

dos seus usuários, em direção a uma relação mais eficiente e transparente entre contribuintes 

e entes públicos. 
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