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Introdução
É com muita satisfação que a Mastermaq Softwares, empresa líder 

no desenvolvimento e gestão de softwares contábeis, apresenta os 

primeiros resultados da pesquisa sobre tecnologia aplicada a escritórios 

de contabilidade no Brasil. Com 17 anos de atuação no mercado e 

sempre atenta à movimentação presente e às tendências futuras da 

área, a empresa desenvolveu, em parceria com a MBI, um estudo 

aprofundado e inédito com o objetivo de compreender cientificamente as 

características desse mercado. Um dos pontos abordados na pesquisa 

são os aspectos que dizem respeito ao uso de recursos de Tecnologia 

de Informação.

Este estudo também aborda itens que comprovam o porquê 

da Mastermaq ser a empresa líder na gestão e desenvolvimento de 

softwares para o mercado contábil. Entretanto, ele também aponta 

questões que merecem atenção das entidades e lideranças do setor de 

contabilidade.

Nota: os textos/interpretações dos gráficos da pesquisa são de autoria da 

MBI. Esta introdução e a conclusão da pesquisa foram elaborados pela 

Mastermaq Softwares.
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A pesquisa
Monitoramento de Mercado sobre o uso de recursos de 
Tecnologia da Informação em Escritórios de Contabilidade

Com o objetivo de acompanhar o mercado de contabilidade, em 

janeiro de 2009 foi iniciado o trabalho de monitoramento de mercado junto 

aos escritórios de contabilidade. 

Os dados apresentados a seguir são resultantes de entrevistas 

já conduzidas junto a escritórios de contabilidade em todo o país. A 

distribuição das entrevistas é proporcional ao número de escritórios 

previamente mapeados pela MBI, uma aplicação da técnica conhecida 

como estratificação de amostra. Neste monitoramento de mercado, os 

entrevistados são, em geral, os sócios ou proprietários dos escritórios, ou 

executivos que trabalham diretamente subordinados a eles.



www.mastermaq.com.br

5Pesquisa: Monitoramento de Mercado sobre o uso de recursos de Tecnologia da Informação em Escritórios de Contabilidade

Caracterização do mercado-alvo
O questionário utilizado nas entrevistas foi baseado em um conjunto de perguntas 

que tem por objetivo entender as características dos escritórios de contabilidade 

enquanto empresas.

Tempo de atuação no mercado

Observamos que mais da metade das empresas possuem quinze anos ou mais 

de funcionamento. Isto indica tratar-se de um mercado maduro, onde a entrada de 

novas empresas se dá de forma lenta.

Faturamento dos escritórios de contabilidade

Até R$ 240.000,00
48,0%

Não Informado
41,3%

De R$ 240.000,01 a 
1.000.000,00

8,9%

De R$ 1.000.000,01 a 
2.000.000,00

1,7%

 

De 1 a 5
2,8%

De 6 a 10
21,2%

De 11 a 14
18,4%

De 15 a 20
29,6%

De 21 a 25
8,9%

Mais de 25
19,0%
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Os entrevistados sempre resistem às questões relacionadas ao faturamento. 

Do pouco mais de um terço dos entrevistados optaram não responder a questão, 

mas dos entrevistados, mais de 90% das empresas possuem faturamento que as 

coloca no nível de micro ou pequenas empresas.

Evolução de 2007 para 2008

Ao perguntar sobre a variação do faturamento de 2007 para 2008, a 

resposta mais frequente é a que indica uma relativa estabilidade no faturamento. 

Entretanto, chama a atenção que o número de respostas indicando crescimento 

supera largamente as que indicam uma diminuição no faturamento.

Evolução prevista para 2009

Chama a atenção o otimismo das empresas quando solicitamos uma previsão 

para os resultados a serem obtidos no ano corrente, conforme abaixo. Nenhum 

entrevistado prevê uma diminuição do faturamento das empresas, mesmo diante 

do cenário de crise financeira que o mundo atravessa. Pelas respostas, é possível 

afirmar que estas empresas estão relativamente imunes a esta crise. 

Não informado
6,1%

Diminuirá entre 
50 e 100%

0,6%

Diminuirá entre 
5 e 10%

1,7%

Crescerá entre 
50 e 100%

2,8%

Se manterá relativamente 
estável (crescerá ou diminuirá 

menos que 5%)
31,8%

Crescerá entre
 25 e 50%

12,3%

Crescerá entre 
10 e 25%

20,7%

Crescerá entre 
5 e 10%
24,0%
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Localização dos clientes

Para entender a dispersão geográfica dos clientes dos escritórios, 

supondo que a Tecnologia da Informação é um fator que permitiria um 

atendimento eficiente a clientes mais distantes, concluímos que mais da 

metade dos escritórios de contabilidade concentram seus clientes no mesmo 

bairro ou cidade onde estão localizados.

Na mesma região onde sua 
empresa se localiza

31,3%

No mesmo estado onde sua 
empresa se localiza

19,0%

No mesmo bairro onde se situa 
sua empresa

6,1%

No país todo
2,8%

Na mesma cidade onde sua 
empresa se localiza

40,8%
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Recursos Humanos
Tamanho das equipes profissionais

Vale destacar que aproximadamente três quartos dos escritórios  entrevistados 

possuem no máximo dez profissionais nas suas equipes.

Faixa de idade dos líderes empresariais

Varia dos 46 aos 55 anos e está de acordo com o tempo de atuação das empresas 

no mercado. Podemos considerar que estas empresas têm pouca propensão à troca 

de seus líderes/sócios.

26 a 35 anos
7,3%

36 a 45 anos
31,3%

46 a 55 anos
42,5%

56 anos ou mais
19,0%

De 1 a 5
50,8%

De 6 a 10
29,6%

De 11 a 14
8,9%

De 15 a 20
5,6%Mais de 25

5,0%
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Formação dos líderes empresariais

Quase dois terços dos líderes possuem formação em nível de curso 

superior ou de pós-graduação específica na área administrativa/contábil.

 

Formas de atualização profissional

Como forma de medir os canais de atualização profissional, 

solicitamos que cada entrevistado avaliasse, mediante uma nota de 0 a 

10, a importância que a empresa atribui a cada um dos canais:

7,8

8,0

8,0

8,1

8,2

Curso pela internet

Boletins de notícias

Cursos

Palestras

Seminarios/congressos

Pós-Graduação em 
contabilidade/Administração

15,6%

Graduação em 
contabilidade/Administração

54,7%

Técnico Contábil
28,5%

Não possui formação específica 
em contabilidade/Administração

1,1%
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Serviços fornecidos aos clientes

Para entender as demandas por recursos de Tecnologia da Informação, as 

empresas foram questionadas quanto aos serviços que prestam a seus clientes:

Mais de 95% dos escritórios prestam serviços de contabilidade fiscal e 

gerencial, seguido pela prestação de serviços relacionados à folha de pagamento, 

com cerca de 90% de citações. Outros serviços são compostos pelo Planejamento 

Tributário, a Auditoria e a prestação de Serviços Jurídicos. Chama a atenção que 

menos de 5% dos escritórios auxiliam seus clientes com consultoria e/ou serviços 

relacionados a Tecnologia da Informação.
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Uso de computadores
O computador do escritório

Mais de 90% das empresas afirmaram possuir um servidor instalado 

internamente, o que revela um grau importante de informatização destas empresas. 

A utilização de equipamentos hospedados em data-centers ainda é incipiente.

Servidor interno na sua 
empresa
77,1%

PC instalado e forma 
permanente na sua empresa

19,0%

Servidor hospedado em data 
center, cliente ou outro local de 

terceiros
2,8%

Notebook ou computador 
portátil/celular

1,1%
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Participação em Associações
Um último tema abordado nas entrevistas diz respeito à participação destas 

empresas em associações. Os resultados indicam a participação em entidades 

pagantes. A soma dos resultados é superior a cem por cento, porque algumas 

empresas participam de mais de uma destas entidades.

22,9%

3,9%

7,3%

21,8%

67,6%
CRC

SESCON

SESCAP

Sindicatos patronais

Nenhum

7,5

7,8

8,4

8,9

Sindicatos patronais

SESCON

SESCAP

CRC
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Conclusão
De acordo com os dados apresentados, as questões que merecem atenção das 

entidades e lideranças do setor de contabilidade. Apresentamos algumas delas:

Contabilistas na Era do Conhecimento

Em um segmento onde o conhecimento é fundamental para o sucesso do 

negócio, o estudo aponta que quase dois terços dos líderes possuem formação 

em nível de curso superior ou de pós-graduação. Internet, palestras, boletins e 

cursos são formas importantes de capacitação e formação de profissionais.

Maturidade do Mercado

Menos de 3% dos escritórios foram fundados a menos de cinco anos e mais da 

metade das empresas possuem 15 anos ou mais de funcionamento. Além disso, 

apenas 38% dos empreendimentos são liderados por profissionais com menos de 

45 anos.

Pequenos Negócios, Grandes Oportunidades

Aproximadamente três quartos dos escritórios possuem no máximo dez 

profissionais nas suas equipes e 90% das empresas consultadas possuem 

faturamento que as coloca no nível de micro ou pequenas empresas.

Pensando globalmente, agindo localmente

Mesmo com os impactos de um mundo globalizado através da tecnologia 

e da busca pela padronização de normas contábeis, os prestadores de serviço 

deste setor preferem atuar localmente.

As janelas de oportunidades

Mais de 95% dos escritórios prestam serviços de contabilidade fiscal e 

gerencial, seguido pela prestação de serviços relacionados à folha de pagamento, 

Planejamento Tributário, a Auditoria e a prestação de Serviços Jurídicos. Chama 

atenção que menos de 5% dos escritórios auxiliam seus clientes com consultoria 

e/ou serviços relacionados a Tecnologia da Informação.
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Direito de uso da pesquisa
Todo o conteúdo ou parte desta pesquisa pode ser reproduzido por meios 

eletrônicos e/ou impressos, incluindo impressões, fotocópias e gravações, 

exclusivamente para divulgação pública, desde que sujeito às seguintes 

condições:

• Qualquer reprodução, total ou parcial, destinada a qualquer finalidade, 

desde que não autorizada expressamente pela Mastermaq Softwares e MBI 

com antecedência, representa uma violação dos direitos autorais de ambas as 

empresas;

• Sempre que a pesquisa for utilizada, total ou parcialmente, é necessário que 

a fonte seja citada: Pesquisa realizada pela Mastermaq Softwares em parceria 

com a MBI;

• O direito de uso das informações apresentadas não é exclusividade de 

nenhuma pessoa, física ou jurídica, nem mesmo sendo colaborador, parceiro 

comercial ou representante da Mastermaq Softwares e/ou MBI; 

• A Mastermaq Softwares e a MBI garantem que as informações apresentadas 

são o retrato mais fiel possível da realidade. No entanto, as empresas não 

serão responsáveis por reclamações de terceiros, custos com paralisações e 

lucros cessantes de qualquer espécie, decorrentes da utilização de quaisquer 

informações contidas nesta pesquisa;

A Mastermaq Softwares e a MBI reservam para si todos os direitos de uso não 

concedidos explicitamente pelas condições acima descritas.

CONTATOS PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DA PESQUISA E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Karina Otoni - Assessoria de Comunicação Mastermaq Softwares

+ 55 31 2126-8056

+ 55 31 9694-5162 

karina.otoni@linkcomunicacao.com.br

Depto. de Comunicação e Marketing Mastermaq Softwares

publicidade@mastermaq.com.br


