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Resumo 

A contabilidade está a ficar muito informatizada e cada vez mais depende dos sistemas 

de informação utilizados. Isso leva a que os contabilistas tenham de adquirir e utilizar 

softwares de contabilidade, condicionando o seu dia-a-dia de trabalho. Muitas vezes, 

essa escolha é feita sem conhecimento e com base em fatores que nem sempre são os 

mais importantes.  

Neste trabalho procedeu-se à análise dessa evolução na profissão dos contabilistas em 

Portugal. Este estudo procurou estudar o impacto desses Sistemas de Informação (SI) 

no exercício diário dos contabilistas do Baixo Alentejo e Alentejo Central e, através dos 

resultados do estudo, contribuir de forma decisiva para a definição de estratégias, no 

sentido da melhoria desempenho da sua atividade profissional.  

A avaliação do sucesso ou eficácia dos SI é crítica para a compreensão do valor e da 

eficácia das estratégias de gestão e dos investimentos nos sistemas de informação por 

parte das empresas de contabilidade. Entre as principais dimensões avaliadas, para 

medir o sucesso dos sistemas de informação, o estudo considerou a satisfação dos seus 

utilizadores, a produtividade, o controlo da gestão, a inovação, as fases do processo de 

tomada de decisão, a qualidade e segurança da informação. Baseado nos Modelos de SI 

de Doll e Torkzadeh e Pereira, o estudo recorreu ao inquérito por questionário, com o 

objetivo de analisar a perceção dos utilizadores dos Sistemas de Informação do setor da 

contabilidade, nas empresas de contabilidade do Baixo Alentejo e Alentejo Central. 

Os resultados do estudo mostram que a dimensão com maior impacto é a tomada de 

decisão e que o perfil sócio demográfico pode influenciar a perceção dos contabilistas, 

apesar de ter apresentado coeficientes de correlação muito fracos, revelando, ainda, 

que, quanto maior for a satisfação com as aplicações informáticas, maior é o contributo 

para a aquisição de competências e cumprimento dos objetivos propostos. Assim, os 

impactos dos SI nos processos de trabalho são multidimensionais, portanto importa ter 

em conta as diferentes dimensões, com vista a contribuir para uma melhor gestão dos 

SI nas empresas estudadas e, por conseguinte, para uma prestação de serviços de maior 

qualidade. 

Palavras-chave: Contabilidade; Contabilista; Impacto; Sistemas de Informação; Modelos 

de SI.  
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Abstract 

Accounting is becoming very computerized and increasingly depends on the information 

systems used. This means that accountants have to purchase and use accounting 

software, conditioning their day-to-day work. Often, this choice is made without 

knowledge and based on factors that are not always the most important. 

his work analyzed this evolution in the profession of accountants in Portugal. With this 

study, it is intended to study the impact of these Information Systems (IS) in the daily 

practice of accountants in “Baixo Alentejo” and “Alentejo Central” and, through the 

results of the study, contribute decisively to the definition of strategies at the level of 

accounting processes. decision, control and management, quality and information 

security, customer satisfaction, among other dimensions and/or variables that can 

positively or negatively affect the performance of the profession. 

Assessing the success or effectiveness of IS is critical to understanding the value and 

effectiveness of management strategies and investments in information systems by 

accounting firms. One of the main dimensions to be evaluated, to measure the success 

of information systems, is the satisfaction of its users – accountants. Based on the IS 

Models of Doll and Torkzadeh and Pereira, a questionnaire will be applied, which aims 

to describe the perception of users of Information Systems in the accounting sector, 

electronically supported, in accounting firms in “Baixo Alentejo” and “Alentejo Central”. 

The results of the study show that the dimension with the greatest impact is decision-

making, that the socio-demographic profile can influence the perception of accountants, 

however it presented very weak Eta coefficients, and also show that the greater the 

satisfaction with the applications information technology, the greater the contribution 

to the acquisition of skills and, in this way, fulfill the proposed objectives. Thus, the 

impacts of IS on work processes are multidimensional, so the different dimensions must 

be taken into account and that these considerations can be important at the level of 

accounting firms and their entrepreneurs, with the intention that they can contribute to 

a better management of IS in companies and for the provision of higher quality services. 

 

Keywords: Accounting; Accountant; Impact; Information systems; SI models. 
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1. Introdução 
 

1.1. Enquadramento e relevância do estudo 
 
O desenvolvimento tecnológico, ao longo do século XX, tem vindo a evoluir 

drasticamente e por consequência o mundo das empresas está em transformação e 

renovação todos os dias. Os profissionais que trabalham na área da contabilidade 

devem acompanhar esta evolução e adaptarem-se ao mercado. A competitividade nesta 

área é cada vez maior e com o futuro cada vez mais informatizado é necessário que as 

empresas de contabilidade integrem nos seus processos de trabalho a tecnologia. 

Desta forma, a tecnologia trouxe grande impacto no dia-a-dia das sociedades, ficando 

esta manipulada pelos recursos tecnológicos e tornando-se assim a sociedade de 

informação. 

Assim, surgiram os Sistemas de informação (SI) com o intuito de auxiliar o tratamento 

da informação. Os SI organizam um conjunto de dados e conseguem processar, recolher, 

armazenar e distribuir informação, permitindo aos usuários ter acesso a dados 

sistematizados, contribuindo para a agilização na tomada de decisões e gestão de uma 

empresa. Ainda se define os SI como uma solução a um desafio criado pelo meio que 

envolve a empresa, sustentado por tecnologias de informação (TI). Estes SI foram 

talhados para auxiliar a alcançar os objetivos de uma empresa, usando técnicas e 

estratégias de gestão que tratam a informação, de forma a contribuir para o controlo e 

planeamento de uma organização, e, dessa forma, maximizar o rendimento da empresa. 

Com a introdução da tecnologia nas empresas foi necessário inserir dimensões de 

impacto uma vez que, segundo Doll e Torkzadeh (1999) as empresas que investem em 

tecnologia estão preocupadas com a forma de como esses investimentos influenciam a 

performance individual. 

Contudo, Pereira (2003) refere que há ainda minorada quantidade de estudos sobre o 

impacto das tecnologias ao nível do trabalho individual e ainda refere que com o 

crescimento de colaboradores de empresas a utilizar os SI no seu dia-a-dia de trabalho, 

são estes mesmo utilizadores que são o sucesso ou o fracasso dos SI. Também destaca 
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o facto de os colaboradores serem o ponto de partida para a análise do impacto que as 

tecnologias provocam no trabalho individual (Pereira, 2003). 

Neste contexto, surge o presente trabalho de investigação com a finalidade de avaliar 

os impactos dos SI nos processos de trabalho dos contabilistas das empresas do Baixo 

Alentejo e Alentejo Central.  

A pertinência do presente estudo justifica-se, assim, pelo facto de não existir ao nível 

das empresas da contabilidade do Baixo Alentejo e Alentejo Central estudos sobre o 

impacto dos SI nos processos de trabalho dos contabilistas. Os resultados do estudo 

permitiram obter dados sobre o impacto dos SI no que se refere à produtividade, 

satisfação dos profissionais, controlo da gestão, inovação, tomada de decisão, qualidade 

e segurança da informação. 

 

1.2.  Objetivos do estudo 

O estudo definiu, deste modo, como objetivo geral, analisar o impacto dos SI das 

empresas de contabilidade do Baixo Alentejo e Alentejo Central sobre os processos de 

trabalho dos contabilistas. 

Para o efeito, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos:  

1. Conhecer e analisar o Perfil Sócio Demográfico dos Contabilistas do Baixo 

Alentejo e Alentejo central; 

2. Identificar as aplicações informáticas mais usadas pelos colaboradores das 

empresas de contabilidade do baixo Alentejo e Alentejo Central; 

3. Analisar o impacto dos SI disponíveis (aplicações informáticas) ao nível das 

seguintes dimensões: produtividade, satisfação dos colaboradores, controlo da 

gestão, inovação, fases do processo de tomada de decisão; qualidade e 

segurança da informação; a fim de identificar as dimensões com maior impacto 

na atividade dos contabilistas; 

4. Analisar a relação entre as dimensões de impacto e o perfil Sociodemográfico 

dos contabilistas; 

5. Analisar se a aplicação informática utilizada pelo contabilista influencia a sua 

perceção ao nível dos impactos nas dimensões consideradas. 
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1.3.  Metodologia do estudo 

No sentido de alcançar os objetivos propostos, procedeu-se à realização de um estudo 

de corte transversal com recurso ao inquérito por questionário, no sentido de analisar 

as perceções dos contabilistas do Baixo Alentejo e Alentejo central sobre o impacto dos 

SI nos seus processos de trabalho. 

Numa fase inicial, com objetivo de enquadrar teoricamente a problemática do estudo, 

procedeu-se à pesquisa e recolha documental, com o intuito de contextualizar e 

caracterizar a área da Contabilidade. 

Posteriormente, com base nos modelos adotados pelos estudos de Doll e Torkzadech 

(1999), Pereira (2003) e Maçada et al. (2007), com o intuito de avaliar o impacto das 

diferentes dimensões nos processos de trabalho dos contabilistas, procedeu-se à 

construção do inquérito por questionário, o qual foi dirigido a contabilistas que exercem 

a sua atividade profissional em empresas de contabilidade do Baixo Alentejo e Alentejo 

Central. Utilizaram-se 7 dimensões de impacto também estudadas pelos estudos de Doll 

e Torkzadech (1999), Pereira (2003) e Maçada et al. (2007), designadamente: 

Produtividade; Satisfação dos Colaboradores; Controlo de Gestão; Inovação; tomada de 

Decisão; Segurança e Qualidade de Informação. 

A terceira fase do trabalho consistiu na recolha dos dados através da distribuição do 

questionário via correspondência eletrónica, entre os meses de março a junho de 2021. 

Por fim, a quarta fase do trabalho implicou o tratamento e análise dos dados com 

recurso ao programa informático SPSS versão 22 (Statistical Package for the Social 

Sciences), aplicando-se a técnicas de análise estatística descritiva e de análise 

multivariada.  

 

1.4.  Estrutura 

Este trabalho encontra-se estruturado, para além deste capítulo introdutório, em mais 

cinco capítulos. 

No capítulo 2, apresenta-se a revisão da literatura, onde se aborda a evolução da 

contabilidade, o papel do contabilista na sociedade, o conceito e funções dos SI, a 
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descrição da evolução dos SI, os impactos dos SI nas organizações e nos processos de 

trabalho, finalizando-se com a apresentação dos modelos de avaliação de impacto dos 

SI e de estudos realizados a partir dos modelos propostos. sobre o impacto dos SI nos 

processos de trabalho.  

No capítulo 3 expõe-se a metodologia, o desenho do estudo, o modelo de análise, os 

objetivos e hipóteses de investigação, o instrumento de recolha de dados, a população 

alvo de estudo e amostra, e as técnicas de tratamento dos dados recolhidos. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados do estudo e, no capítulo 5, é feita a 

discussão dos mesmos. Por fim, no capítulo 6, apresentam-se as conclusões do estudo, 

as suas limitações e sugestões de investigação futura. 
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2. Revisão de Literatura 

 

No decorrer deste capítulo vai ser exposta a revisão de literatura sobre os principais 

marcos históricos da Contabilidade, o papel do contabilista na sociedade, os Sistemas 

de Informação (SI) e a sua importância na Contabilidade, finalizando com os Modelos 

Teóricos de Avaliação dos Impactos dos SI nas Organizações.  

 

2.1. Evolução da Contabilidade: principais marcos históricos  

A contabilidade tem uma história rica e vasta e com relevância na vida da sociedade.  

De acordo com Amorim (1968), a contabilidade pode ser definida de variadas formas, 

existindo autores a considerá-la uma ciência, outros uma técnica e ainda alguns como 

uma forma de arte. Para International Federation of Accountants (IFAC), que agrega 

cerca de 175 membros e associações de 130 países, a profissão de contabilista é definida 

da seguinte forma “…Belonging to a recognised accountancy body upholding 

professional standards and approaches in the discipline of recording, analysing, 

measuring, reporting, forecasting and giving advice in support of financial, management 

and strategic decisions…” (IFAC, 2005: p.2). 

A contabilidade permite recolher e fornecer informações úteis aos gestores, auxiliando-

os nas suas tomadas de decisões (Bodnar & Hopwood, 1990). 

Não é possível afirmar com rigor como nasceu a contabilidade ou quem a criou, contudo 

é possível referir que a evolução da contabilidade está associada ao progresso da 

humanidade. Pensa-se, ainda, que em Portugal a contabilidade nasceu quando Marquês 

de Pombal concebeu a Aula do Comércio em 1759, sendo esta a primeira aula de 

comércio técnico profissional criada no mundo (Peleias et al., 2007; Rodrigues et al., 

2003).  

De acordo com a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), como resultado da 

reforma fiscal levada a cabo, entre os anos de 1958 a 1963, o profissional de 
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contabilidade e a profissão Técnico Oficial de Contas (TOC) surgem pela primeira vez no 

ordenamento jurídico português pela exigência em existir uma consagrada no Código 

da Contribuição Industrial. Com o iniciar da profissão, surge naturalmente a conceção 

do diploma de Técnico Oficial de Contas. No entanto, nesse diploma não foram 

formuladas normas jurídicas que regulamentassem o exercício da profissão, nem as 

funções destes profissionais, estando apenas nele definido que as declarações de 

rendimentos fossem assinadas pelos TOC. Ainda assim, durante sete anos, o poder 

político não reconheceu estes profissionais, considerando-os funcionários 

administrativos. O facto destes também não apresentarem rigor nas demonstrações 

financeiras, mostrou que era impreterível legislar a profissão de forma que fossem 

definidas as responsabilidades e funções dos TOC (OCC, 2020). 

É então em 1995 que surge o Decreto-Lei n.º 265/95, de 17 de outubro, através do qual 

é aprovado o Estatuto dos Técnicos Oficiais de Contas e, simultaneamente, é criado um 

quadro jurídico que enquadrou o exercício da profissão. Como resultado, surge a 

Associação dos Técnicos Oficiais de Contas (ATOC), na qual os TOC tinham a 

obrigatoriedade de se inscreverem. A ATOC marca uma mudança de era na profissão 

(OCC, 2020). 

A 1 de Janeiro de 2000, como uma necessidade de estabelecer regras comportamentais 

aos profissionais, entra em vigor o Código Deontológico. Este código serve não só para 

definir comportamentos, mas também para defender os interesses dos Técnicos Oficiais 

de Contas (OCC, 2020). 

Em 2009, o poder político reconhece uma forte evolução da profissão e com isso aprova 

em Conselho de Ministros a mudança do estatuto de Instituição. Neste mesmo ano, 

surge a passagem a Ordem profissional, sendo concebida assim a Ordem dos Técnicos 

Oficiais de Contas, tendo no ano seguinte sido proclamado Domingues Azevedo como o 

primeiro Bastonário. Esta importante página na história da contabilidade ocorreu com 

a apresentação do novo Sistema de Normalização Contabilístico (SNC). O Sistema de 

Normalização Contabilístico português trata-se de um sistema de normalização que 

estabelece princípios, tendo por base as normas internacionais de contabilidade 
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emitidas pela International Accounting Standards Board (IASB) e adotadas pela União 

Europeia (UE) (OCC, 2020). 

Em 2015, a lei n.º 139/2015 de 7 de setembro transforma a Ordem dos Técnicos Oficiais 

de Contas em Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC). A designação do profissional 

passa então a ser Contabilista Certificado (CC), mantendo-se tal denominação até aos 

dias de hoje (OCC, 2020). 

A 8 de fevereiro de 2018, Paula Franco é eleita Bastonária da OCC e, em 2019, é 

inaugurada a representação da Ordem em Évora, que está à disposição dos mais de 650 

membros do distrito. 

Johnson (2017), membro da IFAC refere que a aldeia global em que atualmente vivemos, 

tornou extremamente necessário que houvesse uma harmonização das normas 

contabilísticas. Os principais objetivos desta concordância de normas passaram pela 

valorização de ativos e passivos de forma precisa e a utilização de uma linguagem 

profissional comum que fosse do entendimento de todos. 

 

2.2. O papel do contabilista na sociedade: perceções e evoluções  

 
O mundo empresarial está em transformação e renovação todos os dias, de tal modo 

que as competências e as habilidades do perfil do Contabilista Certificado (CC) têm de 

ser revistas e refletidas. Os profissionais de contabilidade têm de acompanhar esta 

evolução e esta adaptação das empresas ao mercado e para isso os CC devem mudar e 

adaptar-se, estando sempre atentos às alterações e formando-se academicamente 

(Melro, 2018). 

São várias as perspetivas acerca do papel do contabilista na sociedade. No passado, os 

contabilistas não tinham um papel ativo na tomada de decisão nem analisavam as 

operações das empresas. Estes eram meros auxiliares dos gestores que tomavam as 

decisões finais e muitas das vezes só eram informados das mesmas, depois dos factos 

acontecerem (Vicente, 2013). 
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No entanto, com o decorrer dos anos, a contabilidade sofreu uma evolução, porém, no 

geral, essa evolução foi quantitativa e não qualitativa, uma vez que os profissionais 

preferem ter muitos clientes a prestar um serviço de excelência. Para a contabilidade e 

para os contabilistas se aproximarem dos gestores e dos stakeholders, o ensino desta 

disciplina deve ser alterado e ser mais direcionado para temáticas de avaliação das 

empresas, estratégia, controlo de gestão e finanças empresarias, por exemplo. Os 

próprios contabilistas vão ser fundamentais na mudança e na evolução da profissão. São 

eles que têm de destacar junto dos clientes o poder da informação que possuem e que 

conseguem fornecer, usando-a para realizar as suas funções (Alves, 2018). 

Alguns autores como Jeacle (2008) Pan e Seow (2016) e Alves (2018) alertam para o 

elevado risco que a profissão de contabilista tem no futuro, uma vez que os profissionais 

da área que apenas realizam registos contabilísticos e que cumprem com as obrigações 

fiscais de uma empresa vão desaparecer, pois os clientes vão deixar de procurar serviços 

que forneçam exclusivamente as duas atividades ditas acima, e procurar mais os 

contabilistas que consigam ser uma fonte essencial na informação da empresa e 

consigam ser uma mais-valia para a gestão da entidade e que estejam próximos dos 

investidores ou financiadores. Devido a todas estas situações, a competitividade vai ser 

cada vez maior e nem todos vão conseguir sobreviver. Para que haja essa sobrevivência 

é necessário que os contabilistas certificados estejam atentos e sejam proactivos, tal 

como os clientes e a profissão exigem atualmente. Alves (2018), professor na 

Universidade Católica do Porto, refere que a profissão no futuro vai usufruir de mais 

elementos e exigir mais requisitos na matéria da fiscalidade do que propriamente em 

contabilidade e ainda que a evolução tecnológica trará benefícios para a profissão, uma 

vez que contribuirá para o desenvolvimento do trabalho e poupará tempo ao 

profissional para se dedicar a outras funções das empresas. Assim, com as empresas de 

contabilidade a integrar nos seus processos de trabalho a tecnologia, o futuro será ainda 

mais informatizado (Alves, 2018; Jeacle, 2008; Pan & Seow, 2016).  

Mesmo com a evolução tecnológica cada vez mais presente nas empresas, há autores 

que referem que a sociedade ainda não confia no contabilista como conselheiro, 

apontando como razão mais provável o desconhecimento total do seu trabalho e dos 

benefícios que pode dar à empresa e à sua gestão. Outros empresários consideram a 
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área dispensável e que só traz despesas para as empresas. Assim, a profissão ainda tem 

de provar a sua importância e capacidade, e incentivar a globalização das empresas para 

outros mercados (Albu et al., 2011; Carnegie & Napier, 2010; Kavanagh & Drennan, 

2008; Pan & Seow, 2016). 

Desta forma, é pertinente clarificar como são reconhecidos os contabilistas em Portugal.  

Segundo o artigo 9º do Estatuto e Código Deontológico da Ordem dos Contabilistas 

Certificados (ECDCC), são contabilistas certificados (CC) os profissionais inscritos na 

Ordem, sendo concedido, em exclusividade, o exercício da profissão e do uso do título 

de CC. Para se inscrever na Ordem, um profissional tem de corresponder a várias 

exigências requeridas pela mesma, como o grau académico, e tem que passar num 

exame de acesso, onde se avalia a capacidade profissional do candidato e se verifica o 

conhecimento do Código Deontológico do aspirante a CC (artigo 31º). Ainda com base 

no artigo 31º, este exame pretende garantir que o CC detém os padrões de desempenho 

conciliáveis com o apropriado exercício da profissão (ECDCC, 2020). 

O estatuto do contabilista traz consigo responsabilidades, também elas presentes no 

ECDCC (ECDCC, 2020). 

De acordo com o artigo 11.º do ECDCC, o contabilista certificado tem o dever de fornecer 

a informação necessária aos seus clientes aos quais prestam serviços de contabilidade, 

por iniciativa própria ou sempre que estes o desejem. Deste deve resultar, também, o 

direito de assinatura para com a Autoridade Tributária (AT), ou seja, submeter as 

declarações fiscais do seu cliente através da sua senha como contabilista certificado, 

como exposto no artigo 73.º do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados (EOCC) 

(ECDCC, 2020). 

Tendo em conta o artigo 10º do Estatuto e Código Deontológico da Ordem dos 

Contabilistas Certificados, um membro da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), 

tem o direito e o dever de assumir a responsabilidade pela normalidade técnica, nas 

áreas contabilística e fiscal das entidades, públicas ou privadas, que tenham ou que 

devam ter contabilidade organizada, segundo o sistema de normalização contabilística. 

O CC deve também coordenar, organizar e planificar a realização da contabilidade das 

entidades acima referidas, deve preparar e assinar as demonstrações financeiras dessas 
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entidades, juntamente com o representante legal das mesmas e prestar consultoria nas 

áreas da contabilidade e fiscalidade (ECDCC, 2020). 

Assim, o CC tem o dever de preencher e enviar as declarações fiscais de um cliente, 

como deve estar expresso no contrato assinado pelos dois, dentro do prazo legal para o 

fazer, informando o cliente se houver algum montante a liquidar, ficando o CC isento de 

qualquer responsabilidade com o pagamento do imposto devido pelo cliente, desde que 

tenha cumprido com as obrigações acima referidas. O CC deve ter como características 

pertencentes o trabalho em equipa, a capacidade de negociação e de solucionar 

problemas, ser inovador, dinâmico e deve ser portador de uma correta ética. Deve 

também ter boa comunicação, autoestima, proatividade, integridade e 

responsabilidade. Os CC podem exigir comprovativos para apresentar melhor a 

realidade da empresa e não têm o dever de obedecer ao cliente se este lhe pedir para 

não enviar declarações em tempo útil ou que envie declarações com alguma informação 

que não represente a realidade da empresa, para seu proveito (Barata, 2012; Mohamed 

& Lashine, 2013; Matos, 2016; Santos, J., 2006; Schlidwein, 2007). 

Jeacle (2008) destaca que o recente licenciado (considerados os contabilistas do futuro) 

em contabilidade deve apresentar as características anteriormente destacadas e deve 

empregar de forma contínua os seus conhecimentos e as suas competências, de modo 

a adaptar-se às inovações introduzidas pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Segundo o mesmo autor, estes profissionais devem ter as competências de informatizar 

a informação e os dados, de forma a conseguir utilizar a tecnologia em tarefas variadas 

e devem conseguir resolver situações problemáticas com os aparelhos tecnológicos. Ou 

seja, o contabilista tem de conseguir reconhecer a relevância da informação e saber 

onde aplicá-la (Jeacle, 2008). 

Ainda Alves (2018) enumera três situações que os contabilistas do futuro terão de se 

adaptar se quiserem resistir à revolução da sua profissão. A primeira diz respeito à 

necessidade dos profissionais se ajustarem ao facto de as novas empresas e os novos 

empresários e empreendedores terem maior facilidade de conseguir financiadores, 

através de novas formas de financiamento, diferentes das que o contabilista tradicional 

está habituado. A segunda prende-se com a adoção e renovação dos serviços prestados 

aos clientes. Devem, por isso, em ambientes de negócios, onde a fonte principal de 



 21 

sustentabilidade é a inovação, ser utilizadas as novas técnicas de comunicar a 

informação, como o SAFT da contabilidade (ficheiro completo que pode ser exportado 

pelo software de contabilidade, para ser utilizado para auditoria, sempre que requerido 

pelos serviços de inspeção tributária e aduaneira), onde é revelada toda a informação 

da empresa, financeira e não financeira. A terceira situação refere-se à necessidade de 

adaptação dos contabilistas à mudança nos modelos de negócio, onde cada vez mais 

existem estratégias das empresas que a contabilidade não considera relevantes e o 

aumento da importância que os investidores dão à comunicação da estratégia 

empresarial, facto também ignorado nas demonstrações financeiras (Alves, 2018).  

 

2.3. Tecnologia e Sistemas de Informação  
 

2.3.1.  Tecnologia 

Como abordado nos capítulos 2.1 e 2.2, a revolução tecnológica também se fez sentir 

na profissão de contabilidade, tendo mudado completamente os métodos de trabalho 

destes profissionais e das organizações. Como resultado dessa evolução da tecnologia, 

grande parte do processo de trabalho de contabilidade foi informatizado, apesar do 

arquivo de documentos ainda não o ser na grande maioria dos escritórios de 

contabilidade, pois há alguns que já iniciaram o arquivo digital. Nos dias que correm, as 

empresas de contabilidade cada vez mais utilizam sistemas de informação e programas 

de contabilidade que têm bases de dados enormes, para prepararem e disponibilizarem 

a informação contabilística às empresas que prestam serviços.  

Tecnologias de Informação (TI), segundo Celebic e Rendulic (2011), podem considerar-

se como toda a tecnologia usada para processar, guardar, proteger e adquirir 

informação. Tudo o que seja usado para transformar dados em informação útil, seja de 

que forma for ou através de qualquer instrumento multimédia, diz-se ser da área das TI 

(Ghasemi et al., 2011). 

Segundo Kohn e Moraes (2007), vivemos na era digital em que a sociedade é 

reconhecida pelas ferramentas que utiliza para atingir um objetivo e não pelos valores 

que a própria sociedade tem. Para estes autores, o aumento do valor do conhecimento 

e a riqueza dos países a ser medida pelo desenvolvimento tecnológico, faz com que a 
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tecnologia seja considerada muito valiosa. A tecnologia fez com que a informação 

chegasse a toda a sociedade e que não estivesse disponível apenas para uma parte 

muito limitada (Kohn & Moraes, 2007). 

Existem variadíssimos setores de atividades praticadas pelas empresas portuguesas e 

todos eles sofreram adaptações no ramo das tecnologias de informação e comunicação. 

A contabilidade não foi exceção e tem sido uma das áreas que mais adaptações e 

mudanças sofreu e sofre no sistema tecnológico. Essas adaptações permitiram um 

serviço mais rápido e com maior qualidade por parte dos contabilistas e possibilitou que 

a profissão se mantivesse no mercado das prestações de serviço (Silva et al., 2016). 

 

2.3.2. Sistemas de Informação 

Nos dias que correm, estão a ocorrer inúmeras mudanças e a sociedade está a convergir, 

de modo a ficar caraterizada por ser completamente manipulada pelos recursos 

tecnológicos e pelo grande crescimento das tecnologias de informação. Este 

desenvolvimento tem grande impacto nas relações sociais e nas empresas, com as 

últimas a terem de se adaptar para conseguir sobreviver às transformações constantes. 

Para Carneiro (2009), uma das mudanças mais expressivas foi a sociedade industrial 

passar a ser sociedade de informação. 

A informação é, nos dias de hoje, algo de indispensável e sempre presente na atividade 

humana. Tal como na vida particular, também nas organizações tornam-se impensáveis 

quaisquer ações ou decisões sem ter presente informação. A mutabilidade na 

envolvente é uma característica sempre presente, o que faz com que a necessidade de 

informação seja uma constante. Segundo Galliers (1987), a informação é um conjunto 

de dados que, quando corretamente apresentados e no momento oportuno, melhora o 

conhecimento do indivíduo que dela dispõe, permitindo que este seja mais capaz de 

desenvolver a atividade ou decisão a que se propõe. E os dados podem ser definidos 

como um conjunto de factos e acontecimentos, que ainda não foram tratados nem 

analisados por ninguém na organização. Já quando existe informação, quer dizer que 

esses dados já foram tratados e analisados e estão disponíveis a serem expostos, de 

modo a serem utilizados pelas várias pessoas interessadas (Laudon & Laudon, 2014; 

Simões, 2010). 
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Com a complexidade da informação que as organizações tinham e têm para processar, 

surgem os Sistemas de Informação (SI), com o intuito de auxiliar o tratamento da 

informação. Os SI consistem em organizar um conjunto de dados e têm a capacidade de 

processar, recolher, armazenar e distribuir informação, permitindo aos usuários ter 

acesso a dados sistematizados, contribuindo para a agilização na tomada de decisões e 

gestão de uma empresa. Ainda se define os SI como uma solução a um desafio criado 

pelo meio que envolve a empresa, sustentado por tecnologias de informação (TI). Estes 

SI foram talhados para auxiliar a alcançar os objetivos de uma empresa, usando técnicas 

e estratégias de gestão que tratam a informação, de forma a contribuir para o controlo 

e planeamento de uma organização, e, dessa forma, maximizar o rendimento da 

empresa (Amaral, 1994; Amaral et al., 2005; Laundon & Laundon, 2007; Rascão, 2004; 

Ribeiro & Lima, 2020). 

Para Petter et al. (2013), as organizações quando investem em SI, esperam que este 

investimento venha a ter um impacto muito positivo. A relação com os stakholders é 

influenciada devido ao facto de a informação ficar muito mais acessível e disponível para 

todos dentro da organização. Os utilizadores de SI são cada vez mais e os objetivos para 

que são empregues são infinitos.  

Os SI têm disponíveis todas as principais áreas de funcionamento de um negócio para 

os diversos utilizadores nos variados departamentos de uma organização. Segundo 

Applegate et al. (2007), os sistemas de recursos humanos são um dos diversos âmbitos 

que os SI oferecem. Auxiliam as empresas na gestão do pessoal, contribuindo para a sua 

formação e para o seu progresso na carreira.  

Os sistemas de informação são, ainda, utilizados nas empresas nas áreas de vendas e 

marketing, na área financeira e na área da produção. Nesta última, os SI ajudam a 

planear e a controlar os produtos e serviços. No setor financeiro, os SI permitem o 

registo contabilístico dos movimentos de uma organização, geram os ativos financeiros 

da mesma e auxiliam na necessidade de investir ou de haver financiamento. Nas vendas 

e no marketing, os SI auxiliam as empresas a fazer o controlo dos clientes e a 

desenvolver os seus produtos e serviços (Rascão, 2004). 

Stair e Reynolds (2017) afirmam que um SI tem quatro atividades que o constituem. A 

primeira é a entrada que se resume a reunir os dados, a segunda é o processamento 
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que tem como base transformar os dados recolhidos em informação útil para ser 

utilizada. Depois dessa modificação dos dados, temos a terceira atividade que é a saída. 

A saída consiste na forma como é produzida e de que forma é exibida essa informação, 

com as formas mais utilizadas a serem os relatórios e os documentos. A última atividade 

consiste no feedback. Os autores consideram esta atividade como uma saída, ou seja, 

como uma forma da terceira atividade, mas que serve para melhorar ou alterar as outras 

duas atividades (entrada e processamento). Estes autores referem também que os SI 

são compostos por seis elementos funcionais. São eles as pessoas, os procedimentos, 

os dados, o hardware, o software e as comunicações. 

Laudon e Laudon (2014), afirmam que os SI estão divididos em três extensões mais 

abrangentes: organizacional, humana e tecnológica, conforme ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Dimensões e componentes de um SI 

 

 

Num processo de implementação de um SI numa empresa é necessário que os 

utilizadores percebam as mais-valias que este lhes pode trazer no seu processo de 

trabalho. É fundamental que percebam que irá aumentar a qualidade e a segurança do 

seu trabalho e que este terá em ponderação as caraterísticas do próprio utilizador. As 
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empresas que adquirem estes sistemas, requerem renovações do hardware e software 

(Lee et al., 2008; Procter & Woodburn, 2012). 

Para implementar um SI de forma eficaz numa organização deve-se recorrer a um 

conjunto de passos conforme demonstrado na Figura 2. 

 

 

 

As tecnologias de informação são a base que suportam os SI. Devido a isso, é 

fundamental o apoio dos informáticos dentro da organização, para assegurar a 

eficiência e a segurança dos sistemas. Na implementação dos SI, os processos devem 

ser direcionados para maximizar benefícios na sua utilização, devem conter as 

mudanças a realizar e os impactos que essas mudanças terão na organização. Nesse 

processo deve, ainda, existir uma política de apoio aos trabalhadores que utilizam o SI 

(Pereira et al., 2011).  

Na Figura 3 encontram-se sintetizadas as competências necessárias para uma 

implementação dos SI bem-sucedida (Lima, 2016). 

Fonte: Elaboração própria, baseada em Laudon e Laudon (2014)   

Figura 2: Fases de um processo de implementação de um SI 
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Nos sistemas de informação, a questão da segurança também é muito importante. Para 

Albarrak (2012), a segurança dos SI deve ser expandida aos seus utilizadores. Estes têm 

fácil acesso a informações sensíveis e devem ser avisados que a má utilização dessa 

informação pode causar uma falha na segurança e assim ser prejudicial para a 

organização.  

 

Fonte: Professor José Augusto T. de Lima Jr (2016) 

Figura 3: Competências necessárias para a implementação de um SI 
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2.4. Sistemas de Informação e Contabilidade 

Os SI têm como principal objetivo o registo e validação de dados das transações 

financeiras, sendo este o principal foco da contabilidade de gestão. Estes relatórios são 

desempenhados de forma independente pelos grupos da organização (contabilidade 

financeira, gestão e questões de conformidade fiscal) (Hollander et al. 1996; Pierce & 

O’Dea, 2003). 

Com as exigências de exatidão, atualidade e formulários de comunicação, assim como a 

exigência de adoção de hardwares e softwares por parte dos clientes, houve a   

necessidade de integrar os diferentes sistemas, de forma a serem capazes de fornecer 

um panorama global e coeso da organização dos dados e diminuindo questões de 

duplicação de ficheiros ou contradição de informações (Mihailovic et al., 2010; Moscove 

et al., 1999). 

Os SI contabilísticos constituíram, portanto, uma mudança do paradigma da 

contabilidade e do foco do contabilista, uma vez que agora ficou à disposição uma 

ferramenta que, quando incorporada no domínio da informação e de sistemas 

tecnológicos, permite auxiliar a gestão e o controlo das componentes económica e 

financeira de uma organização, e assim, oferecer uma perspetiva completa para o 

negócio. A sua principal função tem como objetivo reunir dados e informações acerca 

de eventos, processá-los e partilhá-los às partes interessadas (entidades externas e 

internas) (Grande et al., 2009; Hotch, 1993; Lonescu et al., 2011; Stefanou, 2006). 

Ghasemi et al. (2011) destaca quatro vantagens principais dos SI: 

1) A capacidade dos computadores de concretizar somas aritméticas de débitos e 

créditos com precisão total; 

2) A produção, através da escolha do item adequado, de demonstrações financeiras; 

3) A capacidade de, se necessário, recuperar, de forma rápida, os últimos dados 

contabilísticos, como o inventário, posição de pagamentos do cliente ou informações de 

vendas até à data; 

4) A possibilidade de manter determinados dados como confidenciais, que se consegue 

através dos sistemas de segurança com a utilização de senha, comum à maioria dos 

programas de contabilidade no mercado. 
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Segundo David et al. (1999), o comportamento organizacional de uma empresa pode 

ser influenciado pela combinação de três variáveis interligadas entre si: objetos, 

conceitos e símbolos. Os objetos consistem na realidade (pessoas, factos e eventos) do 

espaço físico da organização. Os conceitos podem explicar-se como perceções da 

realidade, apresentadas através de representações mentais. Por fim, os símbolos que 

formalizam o design do documento utilizado no sistema de informação contabilístico. 

Estas três conceções representam a realidade e podem influenciar a perceção da 

realidade do gestor. 

Mihailovic et al. (2010) divide a estrutura do sistema em dois subsistemas: financeiro e 

contabilidade de gestão. Segundo o mesmo autor, a base das informações necessárias 

para o funcionamento das empresas, como a tomada de decisão, realização de negócios, 

planeamento de atividades e controlo individual, pode ser fornecida pelos dois 

subsistemas mencionados acima (Mihailovic et al., 2010). 

Estes tipos de sistemas podem, ainda, ser caracterizados por cinco conceitos (pessoas, 

procedimentos, dados, software e infraestruturas de TI), que combinados conseguem 

fazer cumprir três funções fundamentais de uma empresa: 

1) Receber e armazenar dados sobre as diferentes atividades efetuadas pela empresa; 

2) Processar os dados recolhidos em informações úteis, de forma que possam servir para 

tomadas de decisão e planeamento, execução e controlo das atividades; 

3) Garantir que os ativos da organização, onde se incluem dados, são salvaguardados 

através de um controlo rigoroso e que há disponibilidade para aceder aos mesmos em 

segurança, sempre que necessário.  

Para Corner (1989) a eficácia destes sistemas deve ser avaliada de acordo com o valor 

acrescentado que podem trazer, já Gelinas (1990) considera a eficácia como uma 

medida do sucesso em atingir metas previamente estabelecidas. O sucesso da sua 

implementação pode ser definido como a obtenção de rentabilidade aplicada a uma 

área de maior preocupação para uma empresa, a utilização por muitos utilizadores 

satisfeitos e a melhoria progressiva do seu desempenho. 
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Portanto, a gestão da informação deve ser bem efetuada e para tal, existem softwares 

de gestão do conhecimento considerados do tipo Business Intelligence, o qual é dividido 

em (Ribeiro et al., 2019): 

• Sistemas de informação empresariais: Sistema de apoio à decisão (SAD); 

Sistemas de informação estratégicas (SIE); Sistemas de informação executiva 

(SIE); Sistemas de informação de gestão (SIG) (Ribeiro et al., 2019);  

• ERP/CRM: Enterprise Resource Planning/ Customer Relationship Management 

(Ribeiro et al.,2019). 

• Dados: Bancos de dados; Data mart; Data mining; Data Warehouses (Ribeiro et 

al., 2019). 

Contudo, com a existência dos sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) e Customer 

Relationship Management (CRM), torna-se possível conseguir uma melhor gestão do 

conhecimento e ter mais vantagens no dia-a-dia da profissão (Mesquita et al., 2013). 

 

2.5.  Sistemas Enterprise Resource Planning 

Os sistemas integrados de gestão empresarial, habitualmente referidos pela sigla ERP 

(Enterprise Resource Planning), consistem em sistemas integrados de aplicações com 

diversos módulos, que oferecem cobertura às diferentes áreas de uma empresa e 

sustentam os processos de negócio relativo à sua atividade. Têm como função integrar, 

consolidar e aglutinar todas as informações necessárias para a adequada gestão do 

sistema e, naturalmente, das empresas (O’Brien et al., 2008; Padoveze, 2019). 

Este modelo de sistemas distingue-se pela possibilidade de parametrização, permitindo 

uma adaptação mais flexível a processos e contextos organizacionais distintos (Serrano, 

et al., 2004). 

Os problemas de integração de dados e processos, apresentados pela utilização, por 

parte de organizações, de um conjunto enorme de diferentes aplicações com finalidades 

específicas, podem ter nos ERP uma solução, tendo estes o objetivo de melhorar a 

produtividade, obter uma maior eficiência do desempenho dos processos de negócio, 

ao mesmo tempo que se reduzem os custos, sendo ainda possível a prática de gestão 
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com acesso direto a informação em tempo real e a dados de qualidade (Serrano, et al., 

2004). 

Ao agrupar todos os processos empresariais numa única base, torna-se possível 

consultar todo o fluxo de informações transacionadas pela entidade, obtendo uma visão 

mais ampla dos processos e agilizando a interação entre todos os departamentos 

empresariais (Padovaze, 2019).  

A adoção desta solução por parte das empresas, segundo Padoveze (2019), pode ser 

explicada por três principais fatores:  

a) o movimento da integração mundial das empresas multinacionais, exigindo 

tratamento único e em tempo real das informações; 

b) a tendência de substituição de estruturas funcionais por estruturas sustentadas em 

processos; 

c) a integração dos diferentes sistemas de informação num sistema único, possibilitada 

pelos avanços na tecnologia de informação. 

O aumento da eficiência e rapidez no processamento da informação são alguns dos 

principais benefícios que estes sistemas podem trazer a uma organização, pois a 

integração da informação permite diminuir significativamente ou até eliminar as tarefas 

manuais (Themistocleous et al., 2001). 

Davenport (2000) sustenta esse benefício com a International Business Machines 

Corporation (IBM), referindo que a empresa conseguiu um aumento de rapidez em 

alguns dos seus processos que passaram a ser realizados automaticamente, ao terem 

implementado um sistema ERP. 

Segundo Amaral et al. (2005), existe um consenso entre a maioria dos autores acerca 

dos potenciais benefícios que os sistemas ERP podem trazer, nomeadamente na 

resolução de problemas ao nível da integração de aplicações e no estímulo à disciplina 

de regras e procedimentos na organização, permitindo, desta forma, a possibilidade de 

que os modelos tradicionais de processos organizacionais sejam modificados e 

otimizados. 
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Não deixa de ser relevante referir que, apesar dos potenciais benefícios da sua 

implementação, há, de acordo com muitos autores, ameaças e riscos associados 

(Laudon & Laudon, 2007). 

Pode-se distinguir os custos excessivos, a resistência à mudança ou a inadequação do 

sistema aos processos organizacionais como os fatores com maior potencial para causar 

dificuldades na implementação (Laudon & Laudon, 2007). 

Davenport (2000) aponta, ainda, a rigidez hierárquica associada a estes sistemas como 

um possível problema, tendo em conta que estes assumem que a informação deve ser 

gerida centralmente e que as estruturas hierárquicas das organizações devem estar 

claramente definidas. Este autor sugere, ainda, que em organizações onde não se 

verifique uma estrutura desse tipo bem definida, deve ser implementado um sistema 

ERP para cada unidade de negócio (Davenport, 2000). 

A dificuldade na implementação de sistemas ERP pode justificar-se pelo seu caráter 

transversal e pelas mudanças organizacionais inerentes ao processo de transição, 

implicando inevitavelmente o envolvimento de muitos recursos da organização (Serrano 

et al., 2004). 

Tendo em vista uma implementação bem-sucedida de um sistema ERP, torna-se 

fundamental repensar os processos da organização de acordo com os requisitos do 

sistema, cabendo à gestão um papel indispensável no sentido de, através de um 

planeamento rigoroso, promover a mudança dentro da organização (Serrano et al., 

2004). 

 

2.6.  Sistema Customer Relationship Management 

O sistema Customer Relationship Management (CRM) pode ser definido por um 

conjunto de processos, estratégias, filosofias e tecnologias que permite às organizações 

relacionarem-se mais eficazmente com atuais e potenciais clientes, tornando a relação 

entre eles mais forte, duradoura e satisfatória para ambas as partes (Mesquita et al., 

2013).  

Hughes (2002) garante que o sistema CRM tem como objetivo recolher uma grande 

quantidade de informações sobre os clientes, produtos, promoções e outros dados. Rust 
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et al. (2001) afirma que com o CRM tornou-se mais fácil recolher, manter e analisar as 

informações, produzindo assim avaliações financeiras mais rigorosas e frequentes.  

O CRM é considerado uma ferramenta de vital importância no processo de gestão de 

relacionamentos da organização. Por se tratar de uma “junção” de tecnologia e recursos 

humanos, o CRM ajuda a organização a entender, classificar e gerir as informações 

detalhadas dos clientes-foco, informações essas que podem ser utilizadas como táticas 

mercadológicas (Momo &Rocha, 2021).  

A motivação e adoção deste sistema por parte das empresas pode ser explicada pelo 

facto de esta permitir um aumento de vendas, maior eficácia e maior eficiência.  

 

2.7.  Motivação para sistemas ERP e CRM 

O ERP e o CRM são dois tipos de sistemas que auxiliam em intenções diferentes, mas 

são importantes e complementares numa empresa. Com o seu uso, as empresas 

conseguem mais facilmente partilhar informações, de modo a trabalharem em conjunto 

e coordenarem atividades. Relativamente à motivação para adquirir os diferentes tipos 

de sistemas, é de notar que diversos autores referem que as motivações para os adquirir 

acabam por ser as mesmas, tais como: a redução dos custos e o aumento das vendas. 

Contudo, nos sistemas CRM é possível prevalecer como vantagens de adoção do sistema 

uma melhoria dos serviços ao cliente e a esperada fidelização (Mesquita, 2013). 

Na Tabela 1, é possível observar as diversas motivações que fazem as empresas adquirir 

tais sistemas, conforme apontado por Mesquita (2013). 
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Tabela 1: Principais motivações que levam as empresas a adquirir Sistemas ERP e CRM 

Principais Motivações ERP CRM 

Melhoria nos processos de negócio X X 

Redução de custos X X 

Melhoria dos processos de decisão X X 

Melhoria do serviço ao cliente X X 

Aumento das vendas e resultados do negócio X X 

Melhoria da satisfação do cliente  X 

Criação de mensagens personalizadas de marketing  X 

Criação de melhores opções self-service aos clientes  X 

Fidelização de clientes  X 

Melhoria do relacionamento com fornecedores  X 

Segmentação dos clientes  X 

Melhoria de preços  X 

Motivação dos funcionários X X 

Produtos e serviços personalizados X X 

Melhoria da partilha e fluxo da informação X X 

Melhoria da integração e qualidade de informação X X 

Implementação de processos focados no cliente  X 

Aumento de informação em suporte digital X  

 

Fonte: Elaboração própria baseado em Mesquita et al. (2013) 

 

 

2.8. Modelos de aferição aos impactos dos SI nas organizações 

No capítulo anterior, destacou-se a importância dos SI na atualidade, as suas vantagens 

para uma organização e os fatores a ter em atenção para uma implementação bem-

sucedida.  
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Tendo em conta a relevância que este tipo de sistemas tem no dia-a-dia das empresas, 

é pertinente perceber a dimensão dos seus impactos nos processos de trabalho, sendo 

possível desta forma ajudar a distinguir sistemas eficazes dos sistemas ineficazes. O 

estudo dos impactos permite ainda fornecer uma ferramenta útil para a gestão 

executiva, na medida em que pode ajudar a medir a eficácia e a produtividade, para 

além do possível incentivo a pesquisas com efeitos práticos na forma como os sistemas 

são concebidos (Doll & Torkzadeh, 1999). 

Maçada et al., 2007 justificam o crescimento do uso desta tecnologia em empresas, 

tanto da esfera pública como da privada, como razões válidas para se procurar avaliar o 

impacto dos SI, nomeadamente a nível de qualidade da informação obtida, segurança 

da informação, produtividade, decisão, controlo de gestão e satisfação dos utilizadores. 

O mesmo autor alerta para a dificuldade das tarefas de medição dos efeitos gerados e 

na quantificação das consequências, não havendo uma única forma de o fazer. 

Para aceder aos impactos dos SI nas organizações, é comum recorrer a modelos que 

através do fornecimento de determinados parâmetros, devolvem o grau dos impactos 

que se pretendem conhecer. Entre os modelos de avaliação de impactos dos SI nas 

Organizações, destacam-se os Modelos de Doll e Torkzadeh (1999), Pereira (2003), 

Maçada et al. (2007) e, ainda, os estudos de caso de Bachéga e Almeida (2009) e Bailoa 

(2011). 

 

Modelo de Doll e Torkzadeh (1999) 

Este modelo assenta no reconhecimento partilhado por investigadores e profissionais 

de SI da importância que o impacto no trabalho tem ao nível do trabalhador individual.  

Os autores do modelo estabelecem quatro aspetos como fundamentais para uma 

correta avaliação dos impactos que os SI têm sobre o processo de trabalho individual: 

produtividade, inovação, satisfação dos utilizadores e controlo da gestão (Doll e 

Torkzadeh, 1999). 

Para chegar ao modelo, foi conduzido um estudo que passou pela entrevista a 89 

utilizadores de SI de 30 diferentes empresas seguida do preenchimento de um 

questionário. 
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A validação do modelo recorreu a uma amostra de 409 utilizadores de SI de 18 empresas 

de diferentes ramos de atividade, tendo sido registadas 139 aplicações informáticas 

distintas (Doll e Torkzadeh, 1999). 

Os resultados deste estudo revelaram a produtividade como o maior impacto dos SI nas 

empresas.  

Na Tabela 2 podem ser consultadas as questões que permitem aceder a cada uma das 

quatro categorias mencionadas, tendo sido utilizada para todas as questões uma escala 

do tipo Likert de cinco pontos (em que 0 significa nenhum e 4 grande). 

 

Tabela 2: Questionário do modelo de Doll e Torkzadeh (1999) 

 

Fonte: Adaptado de Doll e Torkzadeh (1999, p. 332) 

 

Modelo de Pereira (2003) 

O modelo de Pereira procurou utilizar o modelo já validado por Doll e Torkzadeh (1999) 

para aceder aos impactos dos SI ao nível do trabalho individual e acrescentar-lhe o 

impacto sobre o processo da tomada de decisão (Pereira, 2003). 

  Questões 

 

Produtividade 

  

  

Permite poupar tempo na execução das tarefas 

Permite ser mais produtivo 

Permite realizar mais tarefas do que seria possível de outra forma 

 

Satisfação do utilizador  

Melhora a sua satisfação no trabalho 

Ajuda a satisfazer as suas necessidades 

 

Controlo da gestão 

   

Ajuda os dirigentes a controlar os processos de trabalho 

Melhora o controlo por parte dos dirigentes 

Ajuda os dirigentes a controlar o desempenho do trabalho 

 

Inovação 

   

Ajuda a Criar novas ideias 

Ajuda a ter novas ideias 

Ajuda a explorar ideias inovadoras 
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Para obter estes impactos, o autor baseou-se nos 4 conceitos descritos por Simon 

(1960): inteligência, conceção, escolha e implementação. 

A implementação deste método ocorreu em duas fases.  

Na primeira fase, em 2003, foi feito um estudo a um grande Banco Brasileiro, tendo os 

questionários sido preenchidos por 411 utilizadores de SI de 10 cidades brasileiras. Os 

resultados deste primeiro estudo, à semelhança do modelo de Doll e Torkzadeh, 

revelaram a produtividade como o principal impacto, seguido pela satisfação dos 

utilizadores, controlo de gestão e inovação. Relativamente às novas questões, a fase da 

conceção foi a que apesentou maior impacto apontado pelos inquiridos do estudo 

(Pereira, 2003). 

A segunda fase consistiu num estudo a um outro banco brasileiro, seguido de uma 

análise de correlação canónica. Neste estudo pretendeu-se perceber de que forma se 

relacionava o trabalho individual e a tomada de decisão, tendo-se recorrido a dois 

questionários, respondidos por 408 utilizadores de SI de 10 cidades brasileiras.  

O primeiro questionário baseou-se na avaliação dos impactos dos SI no trabalho 

individual, tendo o segundo sido direcionado para os impactos na tomada de decisão 

(Pereira et al., 2007). 

A análise de correlação canónica comprovou a correlação entre os impactos dos SI no 

trabalho individual e os impactos dos SI na tomada de decisão (Pereira et al. 2007). 

O questionário utilizado no estudo recorreu às questões utilizadas no estudo de Doll e 

Torkzadeh (1999) para as categorias estudadas por estes autores, tendo Pereira 

formulado as questões relativas às fases da tomada de decisão. Neste questionário, que 

pode ser consultado na tabela 3 voltou a ser utilizada a escala Likert de cinco pontos 

(em que 0 significa nenhum e 4 significa máximo) (Pereira, 2003). 
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Tabela 3: Questionário do modelo de Pereira (2003) 

Fases do processo de tomada de decisão Questões 

 

Inteligência 

Ajuda a ordenar os problemas identificados 

Ajuda a descrever as características dos problemas 

 

Conceção 

  

Ajuda a descrever alternativas para a decisão 

Ajuda a ponderar as alternativas de decisão 

Ajuda na análise das alternativas de decisão 

 

Escolha  

Ajuda a selecionar a alternativa mais adequada 

Ajuda a escolher a melhor alternativa 

 

Implementação 

   

Ajuda na implementação de uma decisão 

Ajuda a monitorizar uma decisão implementada 

Ajuda na revisão de uma decisão implementada 

 

Fonte: Adaptado de Pereira (2003) 

 

Modelo de Maçada et al. (2007) 

O modelo desenvolvido por Doll e Torkzadeh (1999) voltou a ser utilizado como ponto 

de partida para o desenvolvimento de um novo modelo.  

Maçada et al. (2007) recorreu às questões formuladas por Doll e Torkzadeh (1999) para 

os parâmetros de produtividade, controlo de gestão e satisfação do utilizador, tendo 

omitido a inovação do questionário original e adicionado três novas dimensões: tomada 

de decisão, segurança e qualidade da informação. 

A tomada de decisão, validada através das questões do estudo de Pereira (2003), foi 

adicionada ao modelo original de Doll e Torkzadeh (1999) pela sua importância a nível 

organizacional. Alguns itens do modelo validado por Ezingeard et al. (2005), que aponta 

para os benefícios da segurança da informação, foram utilizados no estudo de Maçada 

(2007). 

O questionário voltou a recorrer à escala do tipo Likert de cinco pontos (1- discordo 

totalmente a 5- concordo totalmente), podendo as questões ser consultadas na tabela 

4.  
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Tabela 4: Questionário do modelo de Maçada 

Categoria Questões 

 

Tomada de decisão 

  

  

  

As informações geradas auxiliam na tomada de decisão 

As informações geradas são fiáveis auxiliando na tomada de 

decisão 

As informações geradas auxiliam os decisores na resolução de 

problemas 

Melhora os processos de tomada de decisão 

 

Segurança da 

informação 

  

  

Aumenta a segurança dos dados 

Protege os dados contra acessos não autorizados 

Tem um controlo de sistema de acesso (login) adequado e seguro 

 

 

Facilidade da informação 

  

  

Facilita o acesso à informação 

Facilita a obtenção da informação 

Cria informação de fácil compreensão 

Permite recuperar informação facilmente 

Permite recuperar informação rapidamente 

 

Fonte: Adaptado de Maçada et al. (2007) 

 

O estudo foi dividido em duas fases, tendo sido aplicado numa empresa pública de 

grande dimensão, com 14166 funcionários. 

A primeira fase consistiu num estudo piloto onde 202 funcionários preencheram um 

questionário de 27 questões, verificando-se 101 respostas válidas. Através deste 

primeiro estudo obteve-se a validação de todas as dimensões estudadas à exceção da 

satisfação dos colaboradores. 

Na segunda fase o questionário final, com recurso ao software Sphinx, foi preenchido 

por todos os funcionários da empresa, permitindo concluir que as variáveis analisadas 

são fortemente afetadas pela implementação de novos SI. Permitiu reconhecer a 

importância das variáveis decisão e segurança da informação no impacto dos SI ao nível 

do trabalho individual (Maçada et al. ,2007). 
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Estudo de caso de Rodrigues (2009) 

Este estudo procurou perceber os impactos de uma aplicação para gestão de serviços 

de saúde nos trabalhadores do Hospital Universitário de Brasília. 

O autor procurou englobar as 6 dimensões presentes no modelo proposto por Maçada 

et al. (2007), acrescentando-lhe a dimensão inovação, presente nos modelos de Doll e 

Torkzadeh 1999) ou de Pereira (2003). 

O estudo recorreu a 75 colaboradores cujo requisito foi o de utilizar o programa há pelo 

menos um ano, tendo os resultados apresentado que a aplicação apresentou falhas nas 

dimensões inovação, decisão e satisfação do colaborador. 

Verificou-se ainda um maior impacto nas dimensões segurança da informação e 

controlo da gestão e realçou-se a importância de continuar a investir nos SI de forma a 

ultrapassar as falhas verificadas (Rodrigues, 2009). 

Tendo em conta os modelos abordados, são notórias as diferenças na forma como 

conseguem aferir o impacto dos SI numa organização. É de relevar que as dimensões 

produtividade, satisfação do utilizador e controlo da gestão, são comuns entre todos os 

autores e a inovação só não é comum em Maçada et al., o que revela que essas 

dimensões são bastante importantes na aferição do impacto dos SI. Posteriormente ao 

estudo de Doll & Torkzadech (1998), surgiram novas dimensões, nas quais nos elucidam 

para que haja uma melhor qualidade, segurança e decisão.  

Na tabela 5 encontram-se sintetizadas as dimensões inerentes a cada um dos modelos. 
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Tabela 5: Síntese dos modelos e respetivas dimensões 

 
  Doll e Torkzadeh 

(1998) 

Pereira 

(2003) 

Maçada et al. 

(2007) 

Rodrigues 

(2009) 

Produtividade ● ● ● ● 

Satisfação do Utilizador ● ● ● ● 

Controlo de Gestão ● ● ● ● 

Inovação ● ● 
 

● 

Decisão 
  

● ● 

Qualidade da Informação 
  

● ● 

Segurança da Informação 
  

● ● 

Fases do processo de tomada 

de decisão 

 
● 

  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Estudo de caso de Bachéga e Almeida 

Bachéga e Almeida (2009) realizaram um estudo com o objetivo de reconhecer os 

principais objetivos que os SI oferecem na Prefeitura Municipal de Botucatu (Brasil). 

Estes autores aplicaram o modelo de Doll e Torkzadeh (1999), empregando as 

dimensões de impacto produtividade, satisfação, inovação e controlo da gestão. Foram 

realizadas 49 entrevistas no mês de março de 2009, e concluíram que os maiores 

benefícios obtidos pelo uso dos SI estão relacionados com a produtividade e a inovação.  

 

Estudo de caso de Bailoa 

Bailoa (2011) realizou um estudo, cujo objetivo foi analisar o impacto dos SI no trabalho 

diário dos colaboradores da Câmara Municipal de Sintra. O estudo tem por base o 

modelo de pesquisa criado por Doll e Torkzadeh (1999) e ainda consideradas as 

dimensões de impacto dos estudos de estudos de Pereira (2003) e de Maçada et al. 

(2007): produtividade, satisfação dos colaboradores, controlo da gestão, inovação, fases 

do processo de tomada de decisão, tomada de decisão, qualidade e segurança da 

informação. Foram obtidas 810 respostas, durante o período de 28 de abril a 31 de maio 

de 2011, tendo concluído que a dimensão que apresenta maior impacto nos processos 
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de trabalho ao nível individual para a principal aplicação informática é a produtividade 

e para os Sistemas de Informação no geral são as dimensões produtividade e segurança 

da informação.  
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3. Metodologia 

Neste capítulo é apresentada a metodologia de Investigação. Inicialmente, é 

apresentado o problema de investigação, seguindo-se a definição dos objetivos e das 

hipóteses de investigação. Este capítulo pretende, ainda, dar a conhecer as opções 

metodológicas que orientaram o processo de investigação, desde a construção da 

amostra do estudo aos procedimentos de recolha e tratamento dos dados. 

 

3.1. O Problema de Investigação 

Atualmente, cada vez mais empresas conseguem realizar operações globais, 

aproveitando as tecnologias de informação avançadas para alcançar os objetivos 

empresariais (Ribeiro et al., 2019). As empresas lidam atualmente com mercados 

extremamente competitivos, o que as obriga a tomar posições rápidas e bem definidas. 

Assim, a gestão da informação pode ajudar a reduzir custos, facilitar a entrada em novos 

mercados e auxiliar a aumentar os resultados. Para além disso, ainda é capaz de 

fortalecer a posição das organizações a longo prazo (Mesquita, 2013). Por esse motivo, 

a avaliação do sucesso ou eficácia dos SI é crítica para a compreensão do valor e da 

eficácia das estratégias de gestão e dos investimentos nos sistemas de informação por 

parte das empresas de contabilidade.  

Na sequência do problema de investigação, formulou-se seguinte questão de 

investigação: Qual o impacto dos SI nos processos de trabalho dos contabilistas do Baixo 

Alentejo e Alentejo Central?  

Para responder à questão formulada, o presente trabalho adotou os modelos 

desenvolvidos por Doll e Torkzadech (1999), Pereira (2003), Maçada et al. (2007) e 

Rodrigues (2009) para avaliar o impacto dos SI no exercício diário dos contabilistas do 

Baixo Alentejo e Alentejo Central e, assim, contribuir para a definição de estratégias com 

vista à melhoria do desempenho da atividade destes profissionais. 

Tendo por base estes modelos, as principais dimensões consideradas neste estudo para 

medir o sucesso ao nível da utilização dos sistemas de informação foram as seguintes: a 

satisfação dos seus utilizadores – os contabilistas; a produtividade; o controlo da gestão; 

a inovação; as fases do processo de tomada de decisão; a qualidade e segurança da 
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informação. Com o propósito de perceber se o perfil sócio demográfico e a utilização de 

diferentes aplicações informáticas têm influência na perceção dos contabilistas, além 

das dimensões consideradas nos referidos modelos, o presente trabalho incluiu as 

variáveis sócio demográficas como o sexo, as habilitações académicas e a idade, as 

quais, posteriormente, foram divididas em grupos homólogos (jovens, experientes e 

séniores) e, ainda, a variável utilização do software/aplicação informática (Pereira, 

2003; Rodrigues, 2009; Bailoa, 2011). 

No sentido de operacionalizar o estudo, elaborou-se o seguinte modelo de análise de 

estudo, conforme apresentado na Figura 4, onde se encontram representadas as 

dimensões e variáveis analisadas.  

 

Figura 4: Modelo de Análise do Estudo sobre as Dimensões de Impacto na eficácia dos SI 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

3.2. Objetivos e hipóteses de investigação 

O presente trabalho teve como propósito aferir o grau de impacto dos SI nos processos 

de trabalho dos contabilistas do Baixo Alentejo e Alentejo Central e, através dos 

resultados do estudo, contribuir de forma decisiva para a definição de estratégias ao 

nível da produtividade, dos processos de decisão, do controlo da gestão, da inovação, 

da qualidade e segurança da informação e da satisfação dos colaboradores e, 

consequentemente, dos clientes. 
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Para o efeito, o estudo considerou dois objetivos gerais: 

1) Analisar o impacto dos SI no exercício diário dos contabilistas do Baixo Alentejo 

e Alentejo Central; 

2)  Contribuir para a definição de estratégias, com vista à melhoria do desempenho 

da atividade destes profissionais.  

No sentido de concretizar estes objetivos, o estudo definiu os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Conhecer e analisar o perfil sócio demográfico dos contabilistas do Baixo 

Alentejo e Alentejo central; 

2. Identificar as aplicações informáticas mais usadas pelos colaboradores das 

empresas de contabilidade do baixo Alentejo e Alentejo Central; 

3. Analisar o impacto dos SI disponíveis (aplicações informáticas) ao nível das 

seguintes dimensões: produtividade, satisfação dos colaboradores, controlo 

da gestão, inovação, fases do processo de tomada de decisão; qualidade e 

segurança da informação; a fim de identificar as dimensões com maior 

impacto na atividade diária dos contabilistas; 

4. Analisar a relação entre cada uma das dimensões de impacto e as diferentes 

características socio demográficas dos contabilistas; 

5. Analisar se a aplicação informática utilizada pelo contabilista influencia a sua 

perceção ao nível dos impactos nas dimensões consideradas. 

 

O primeiro objetivo visou conhecer o perfil sócio demográfico dos contabilistas. A 

caracterização do perfil pode ser relevante, uma vez que pode influenciar a perceção 

que os colaboradores têm sobre os impactos das SI nos seus processos de trabalho. As 

variáveis consideradas foram, conforme exposto anteriormente, o sexo, as habilitações 

académicas e a idade, englobadas posteriormente em grupos homólogos: júnior, 

experiente e sénior. 

O segundo objetivo procurou identificar o software mais utilizado pelos contabilistas. A 

determinação deste software pode ser relevante, uma vez que pode influenciar a 

perceção que os colaboradores têm sobre os impactos das tecnologias. 
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O terceiro objetivo pretendeu analisar o grau de impacto das dimensões produtividade, 

satisfação dos colaboradores, controlo da gestão, inovação, fases do processo de 

tomada de decisão, tomada de decisão, qualidade e segurança da informação ao nível 

da utilização dos SI. Segundo os estudos desenvolvidos por Doll e Torkzadech (1999), 

Pereira (2003), Báchega e Almeida (2009) e Bailoa (2011), a produtividade foi a 

dimensão que apresentou maior impacto. Assim, e de acordo com a argumentação 

referida nos estudos anteriormente citados, estabeleceu-se a seguinte hipótese (figura 

4): 

• H1: A produtividade é a dimensão com mais impacto ao nível da principal 

aplicação informática utilizada pelo contabilista. 

O quarto objetivo pretendeu analisar a relação do perfil sócio demográfico dos 

contabilistas com as dimensões de impacto. Pereira (2003), Rodrigues (2009) e Bailoa 

(2011) investigaram que existem relações entre as dimensões de impacto e algumas 

variáveis sócio demográficas como sexo, habilitações académicas e idade, com o 

propósito de entender se estas influenciam a perceção dos contabilistas sobre as 

dimensões de impacto. Com a possibilidade de existir alguma correlação formou-se a 

segunda hipótese do estudo (figura 4): 

• H2: O perfil sócio demográfico dos contabilistas influencia a perceção dos 

impactos nas dimensões  

Como quinto objetivo, procurou-se, ainda, analisar se o uso de diferentes aplicações 

informáticas, influenciam a perceção dos contabilistas em relação às diferentes 

dimensões de impacto. Para tal definiu-se como terceira hipótese de estudo, a seguinte 

(figura 4): 

• H3: A aplicação informática utilizada pelo contabilista influencia a sua perceção 

dos impactos nas dimensões consideradas. 

 

3.3. Método e Desenho de Investigação 

A investigação deve apresentar um carácter científico, marcada pela sistematização e 

pelo rigor e, por outro lado, deve ser adequada ao objeto de estudo (Coutinho, 2020).  
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Considerando a problemática do estudo – o impacto dos SI nos processos de trabalho 

dos contabilistas, e os objetivos definidos, a abordagem metodológica mais adequada 

foi a quantitativa. A perspetiva quantitativa centra-se na análise de factos e fenómenos 

observáveis e na medição e avaliação de variáveis comportamentais passíveis de serem 

medidas, comparando-as e relacionando-as durante a investigação, ou seja, consiste na 

recolha e análise de dados que são possíveis de observar e quantificar (Coutinho, 2020). 

O presente trabalho desenvolveu uma pesquisa survey - investigação do tipo 

quantitativo, com recurso ao inquérito por questionário enquanto instrumento de 

recolha de dados, na medida em que procurou recolher dados a partir de características 

e opiniões de um grupo de indivíduos – um grupo de contabilistas. Optou-se pela 

investigação do tipo survey, por motivos relacionados com o reduzido custo da sua 

aplicação. Ainda assim, apontam-se algumas limitações, designadamente: a sua 

aplicação ser apenas numa unidade de análise – empresas de contabilidade do Baixo 

Alentejo e Alentejo Central; o baixo índice de respostas da survey e a recolha dos dados 

ser realizada apenas num momento e período temporal – entre março de 2021 a junho 

de 2021, características inerentes ao desenho de pesquisa de corte transversal. Porém, 

tais limitações servem de sugestões para pesquisas futuras na busca de melhoria e 

replicação dos resultados que possam surgir deste estudo.  

 

Atendendo aos objetivos definidos para esta investigação, o tipo de estudo que melhor 

“serve o propósito” é um estudo correlacional descritivo, na medida em que procura 

descrever, identificar e medir o grau de associação entre duas ou mais variáveis 

quantificadas (Fortin, 1999). Este estudo privilegiou, deste modo, a recolha de dados a 

partir de uma abordagem dedutiva da relação entre a teoria – um modelo teórico de 

aferição dos impactos dos SI, e a pesquisa. De referir que a teoria apresenta um papel 

importante, pois é ela que permite guiar o investigador na sua tarefa que consiste em 

testar, verificar ou comprovar uma teoria ou hipótese (Bryman, 2012; Coutinho, 2020). 

 

No ponto seguinte, segue-se uma descrição dos procedimentos de recolha de dados. 
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3.4.  Instrumento de recolha de dados 

Numa fase inicial, com objetivo de enquadrar teoricamente a problemática do estudo, 

procedeu-se à pesquisa e recolha documental, com o intuito de contextualizar e 

caracterizar a atividade da contabilidade, com suporte a documentos oficiais, 

nomeadamente a legislação que regulamenta a atividade dos contabilistas.  No sentido 

de dar seguimento à pesquisa bibliográfica, privilegiaram-se os seguintes recursos: o 

Google Scholar, SITOC e os Repositórios científicos de acesso aberto de Portugal, usando 

as seguintes palavras-chave: Contabilidade, Contabilistas, Impacto, Sistemas de 

Informação e Modelos de SI. Primeiramente, introduzindo cada palavra-chave 

individualmente e, posteriormente, com diferentes combinações entre si, o que 

permitiu avaliar, de uma forma mais abrangente, todos os estudos possivelmente 

relevantes para a investigação. 

Posteriormente, com base nos modelos adotados pelo estudo, procedeu-se à 

construção do inquérito por questionário, o qual foi dirigido a contabilistas que exercem 

a sua atividade profissional em empresas de contabilidade no Baixo Alentejo e no 

Alentejo Central.  

Segundo Parasumaran (1991), o questionário é um conjunto de questões realizado para 

gerar os dados necessários e atingir objetivos de um projeto. Para a elaboração do 

questionário foi usada a plataforma “Qualtrics”, o qual foi constituído essencialmente 

por questões fechadas, estando dividido em quatro grandes grupos. No primeiro grupo, 

são incluídas as questões relacionadas com a caracterização do perfil sócio demográfico 

dos inquiridos. No segundo grupo, situam-se as questões sobre a satisfação com os 

meios informáticos disponibilizados nas empresas. No terceiro grupo, constam as 

questões relativas à avaliação das aplicações informáticas mais usadas pelos 

colaboradores e as exigências dos softwares. E, por último, no quarto grupo, são 

incluídas as questões usadas nos estudos de Doll e Torkzadech (1999), Pereira (2003) e 

Maçada et al. (2007), com o intuito de avaliar o impacto das diferentes dimensões nos 

processos de trabalho dos contabilistas, conforme se pode observar na Tabela 6. 
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Tabela 6: Questões efetuadas aos colaboradores das empresas 

Questões Descrição 

1- Sexo; 

2- Faixa etária 

3- Habilitações académicas 

4- Tempo de experiência 

5- Contabilista certificado 

6- Distrito em que trabalha 

7- Nº de pessoas a trabalhar no escritório 

Grupo I 

Tem o objetivo de conhecer o perfil sócio 

demográfico dos colaboradores das 

empresas de contabilidade do Baixo 

Alentejo e Alentejo Central. 

8- Principal software  

9- Porque usa esse software? 

10- Pretende mudar de software? 

11- Para qual pretende mudar? 

Grupo II 

Tem como objetivo conhecer a satisfação 

dos colaboradores em relação às aplicações 

informáticas usados na sua atividade. 

12- Módulos usados no programa de 

contabilidade 

13- Questões sobre softwares 

14- Importação de documentos 

Grupo III 

Tem como objetivo identificar as aplicações 

informáticas mais usadas pelos 

colaboradores e as exigências dos 

softwares. 

15- Em relação há satisfação dos 

colaboradores, os SI... 

16- Em relação à produtividade, os SI... 

17- Em relação ao controlo de gestão, os SI... 

18- Em relação à inovação os SI... 

19- Em relação à tomada de decisões os SI... 

20- Em relação à segurança de informação 

os SI... 

21- Em relação à qualidade de informação, 

os SI... 

Grupo IV 

Tem como objetivo avaliar a satisfação dos 

colaboradores perante os SI, de acordo com 

os modelos de Doll e Torkzadech (1999), 

Pereira (2003), Maçada et al. (2007), 

Rodrigues (2009) e Bailoa (2011). 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Deste modo, o questionário contemplou 45 respostas, cujo tempo de resposta demorou 

aproximadamente 10 minutos.  
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Este instrumento de recolha de dados foi submetido a um pré-teste. Foi distribuído a 15 

profissionais da área de contabilidade, o qual permitiu observar a clareza das questões, 

a existência de erros e verificar a adequação do questionário aos objetivos propostos. 

Malhotra (2006), refere que as realizações de pré-teste aos questionários devem ser 

feitas com amostras pequenas, de forma a identificar e eliminar problemas.  

Após a realização e concretização do questionário, os inquiridos avaliaram o 

questionário como percetível e sem questões duvidosas. 

 

3.5. População alvo de estudo 

A amostra do estudo é constituída por 121 colaboradores de empresas de contabilidade 

do Baixo Alentejo e Alentejo Central.  

De forma a construir a amostra do estudo, foi utilizada uma plataforma online “Sabi”, 

na qual foi efetuada uma pesquisa pelo CAE 69200 “Atividades de contabilidade e 

auditoria; consultoria fiscal” e com os seguintes filtros: localização Beja e Évora; 

atividade. Com os resultados dessa pesquisa foram identificadas 212 empresas, no 

entanto nem todas apresentavam contacto via correio eletrónico nos seus dados, assim 

foi feita outra pesquisa através de contacto telefónico e via internet.  

De salientar, a elevada insistência para obter uma maior amostra, muitas vezes sem 

correspondência da população alvo em estudo, o que revela uma reduzida taxa de 

participação na resposta aos questionários, comprometendo os resultados do estudo.  

Para a construção da amostra, foram considerados critérios tendo por base a escolha 

intencional e por conveniência, nomeadamente: o exercício de funções na área da 

contabilidade, tanto contabilistas certificados como todos os outros colaboradores em 

empresas de contabilidade localizadas no Baixo Alentejo e Alentejo Central; e as 

habilitações mínimas académicas ao nível do ensino secundário completo. 
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A amostra foi, deste modo, definida através de um processo de amostragem não 

probabilístico e por conveniência, tendo em conta os critérios de acessibilidade e 

proximidade com o contexto, envolvendo 121 profissionais de contabilidade 

pertencentes às 212 empresas identificadas, das quais não foi possível identificar se 

todas as empresas responderam ou não ao questionário, nem se todas ainda estão em 

atividade ou não. 

 

Tabela 7: Amostra do Estudo 

 Alentejo 
Central 

Baixo 
Alentejo 

 Total   

 

Profissionais de Contabilidade 

 

 

69 

 

52 

 

121 

 

Fonte: Elaboração própria 

Importa salientar que os resultados desta pesquisa são relativos a um grupo 

representativo da população-alvo – os contabilistas das empresas de contabilidade do 

Baixo Alentejo e Alentejo Central, podendo apenas ser extrapolados para o contexto de 

análise em estudo. Contudo, os resultados apurados no âmbito deste estudo permitem 

trazer contributos importantes para a melhoria dos processos de trabalho dos 

profissionais de contabilidade das empresas envolvidas no estudo. 

 

3.6.  Tratamento de dados 

Os dados recolhidos foram inicialmente introduzidos no programa Microsoft Excel e, 

posteriormente, importados para o programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 22, com recurso às técnicas de análise estatística descritiva. 
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Numa primeira fase, procedeu-se à análise descritiva univariada, com a finalidade de 

caracterizar o perfil sócio demográfico e profissional dos inquiridos. Recorreu-se à 

análise de clusters, enquanto técnica de análise estatística multivariada, a fim de unir 

indivíduos em grupos homogéneos com outros indivíduos de outros grupos, com o 

objetivo de providenciar heterogeneidade entre grupos (Hair et al., 1988). 

Numa segunda fase, e com intuito de analisar as dimensões de impacto das tecnologias 

no trabalho diário dos contabilistas, foi necessário proceder à conversão da escala tipo 

Likert, de uma avaliação qualitativa para uma avaliação quantitativa, tendo sido 

considerado o “discordo totalmente” como 0, “discordo” como 1, “Não concordo nem 

discordo” como 2, “concordo” como 3 e “concordo totalmente” como 4, conforme 

adotado nos estudos de Doll e Torkzadeh (1999), Pereira (2003) e Maçada et al. (2007).   

Para medir a consistência interna das dimensões estudadas, aplicou-se o teste Alpha de 

Cronbach, que, segundo Hair et al. (1998), cada dimensão deve apresentar um resultado 

superior a 0,7 para ser considerada consistente.  

Após validada a consistência interna, definiu-se um índice que corresponde à média de 

respostas dos colaboradores aos diferentes itens que compõem essa dimensão, 

seguindo a metodologia dos estudos de Doll e Torkzadeh (1999), Pereira (2003) e 

Maçada et al. (2007), Bachéga e Almeida (2009) e Bailoa (2011). 

Para caracterizar as relações entre cada dimensão e o perfil sócio demográfico, 

recorreu-se à análise descritiva bivariada. Isto é, para analisar a relação entre cada uma 

das dimensões de impacto e o uso de diferentes aplicações informáticas, realizou-se 

uma análise de componentes principais (ACP). A ACP é uma técnica de análise estatística 

multivariada, que permite transformar um conjunto de variáveis correlacionadas entre 

si num conjunto menor de variáveis independentes, designadas de componentes 

principais, que são combinações lineares das variáveis originais (Maroco, 2003). Assim, 

para a sua caracterização utilizaram-se como variáveis dependentes as dimensões de 

impacto e independentes as aplicações informáticas e as características demográficas. 

 



 52 

4. Análise dos Resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados recolhidos a partir da aplicação dos 

inquéritos por questionário referentes a 121 respostas obtidas no período temporal de 

março a junho 2021. Inicia-se, assim, com uma análise preliminar das dimensões de 

impacto e, posteriormente, procede-se à caracterização do perfil sócio demográfico dos 

profissionais de contabilidade das empresas de contabilidade do Baixo Alentejo e 

Alentejo Central. De seguida, identificam-se as aplicações informáticas mais utilizados e 

os módulos praticados nesses programas e o grau de satisfação dos inquiridos face às 

respetivas aplicações informáticas. Por último, são apresentados os resultados relativos 

ao impacto dos SI e da principal aplicação informática utilizada nas sete dimensões 

estudadas – a satisfação dos colaboradores, a produtividade, o controlo da gestão, a 

inovação, as fases do processo de tomada de decisão, a qualidade e a segurança da 

informação. 

 

4.1. Caracterização do Perfil Sócio Demográfico dos Contabilistas  

O primeiro objetivo específico deste trabalho consiste em conhecer o perfil sócio 

demográfico dos profissionais de contabilidade das empresas do Baixo Alentejo e 

Alentejo Central. Desta forma, foram consideradas as seguintes variáveis sócio 

demográficas: sexo; a idade; as habilitações académicas; a categoria de contabilista 

certificado/não certificado; e o tempo de serviço. 

Na tabela 8 é possível observar o perfil sócio demográfico dos inquiridos quanto ao sexo 

e habilitações académicas. Do total dos inquiridos, verifica-se que 51,2% dos inquiridos 

são do sexo masculino. Em relação à formação académica, observa-se que 59,5% 

apresenta licenciatura, 20,7% possui ensino secundário, 14,9% tem mestrado, 2,5% 

apresenta bacharelato e 0,8%, o que representa a 1 pessoa, tem um curso técnico de 

contabilista certificado.  

 



 53 

Tabela 8: Perfil sócio demográfico quanto ao sexo e habilitações académicas 

 
 Nº % 

 

Sexo 

Feminino  59 48,8 

Masculino  62 51,2 

 Total 121 100 

 

Habilitações 

Académicas 

Secundário  25 20,7 

Bacharelato  3 2,5 

Licenciatura  72 59,5 

Mestrado  18 14,9 

Doutoramento  2 1,6 

Outro  1 0,8 

 Total 121 100 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto à idade, 33,1% têm idades compreendidas entre os 46-55 anos e 9,1% apresenta 

idade superior a 55 anos, conforme se observa na tabela 9. 

Tabela 9: Perfil sócio demográfico quanto à idade 

 
Idade Menos 25 25-35 36-45 46-55 Mais de 55 Total 

Nª 12 33 26 39 11 121 

% 9,9 26,4 21,5 33,1 9,1 100 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na tabela 10 visualiza-se o distrito onde estão localizadas as empresas onde os 

inquiridos exercem a sua atividade profissional, sendo que 57% dos inquiridos 

pertencem a Évora e 43% a Beja. Observa-se, ainda, que, do total dos inquiridos, 68% 
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são contabilistas certificados e a maioria têm mais de 11 anos de experiência 

(respetivamente 66,9%) e 24% têm menos 5 anos de experiência de atividade 

profissional.  

 

Tabela 10: Perfil sócio demográfico quanto ao distrito, tempo de experiência e aquisição de certificado 

   Nº % 

 Beja  52 43 

Distrito Évora  69 57 

    Total 121 100 

Contabilista Sim  68 56,2 

Certificado Não  53 43,8 

  Total 121 100 

 Menos de 5 anos  29 24 

Tempo de Entre 5 a 10 anos  11 9,1 

Experiência Entre 11 e 15 anos  24 19,8 

 Mais de 15 anos  57 47,1 

  Total 121 100 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No que se refere ao número de trabalhadores por escritório (conforme Tabela 11), 

verifica-se que do total de inquiridos, 42,2% responderam que no seu escritório têm 

menos de 4 trabalhadores, 38% dos inquiridos responderam que têm entre 4-6 

trabalhadores e 19,8% responderam que nos seus escritórios trabalham mais de 6 

pessoas. 
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Tabela 11: Perfil sócio demográfico quanto ao número de trabalhadores no escritório 

 
   Nº % 

Nº de Menos de 4  51 42,2 

trabalhadores Entre 4 e 6  46 38 

No escritório Mais de 6  24 19,8 

  Total 121 100 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De forma a agrupar os colaboradores em grupos homogéneos de acordo com a 

experiência profissional e a idade, realizou-se uma análise descritiva. Optou-se, assim, 

por formar três grupos, pois apresentam uma maior homogeneidade. 

Na tabela 12 pode visualizar-se o número de colaboradores por cada grupo definido, 

tendo sido atribuída a classificação de: júnior; experiente; e sénior. 

 

Tabela 12: Grupos homogéneos pela idade 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O grupo Júnior é integrado pelos inquiridos que apresentavam uma idade abaixo dos 36 

anos e são também os que têm menor tempo de experiência profissional. O grupo 

Júnior Experiente Sénior 

45 65 11 
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Experiente é constituído por inquiridos com idade entre os 35 e 55 anos e, por fim, o 

grupo Sénior é constituído pelos inquiridos com idade superior a 55 anos. 

A Tabela 13 apresenta uma caracterização dos grupos obtidos pelo sexo, habilitações 

académicas e se é contabilista certificado ou não. O grupo Júnior é constituído 

maioritariamente pelo sexo feminino, respetivamente 53,3% e a maioria apresenta 

mestrado na área (77,8%). Apenas 2,2% tem no máximo o ensino secundário. O grupo 

Experiente também é constituído maioritariamente por mulheres, respetivamente 

52,3%. 57% apresenta mestrado, contudo e contrariamente ao grupo Júnior, 69,2% 

apresenta certificado na área de contabilidade. O grupo Sénior é constituído 

maioritariamente pelo sexo masculino, respetivamente 91%, 81,8% apenas tem o 

ensino secundário e a mesma percentagem de inquiridos apresenta certificado na área 

de contabilidade.  

Para aferir os atributos que têm uma relação mais forte com os perfis profissionais, 

recorreu-se ao cálculo do coeficiente de V Cramer. Segundo os autores Cohen & Holiday 

(1982), estes referem que os coeficientes apresentam valores baixos quando inferiores 

a 0,4, moderado quando os valores são ente 0,4 e 0,7 e forte ou muito forte se 

apresentar um valor superior a 0,7. 

O atributo que apresenta uma relação mais forte com o perfil profissional são as 

habilitações académicas, embora o coeficiente V de Cramer apresente um valor 

moderado (V de Cramer = 0.443). Os outros atributos apresentam uma correlação baixa, 

ver Tabela 13. 
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Tabela 13:  Caracterização dos grupos homogéneos com o perfil sócio demográfico 

 Júnior Experiente Sénior 

 

Sexo 

Feminino 53,3 52,3 9 

Masculino 46,7 47,7 91 

V-cramer: 0.251    

 

 

Habilitações 

Académicas 

Secundário 2,2 23,1 81,8 

Bacharelato 0 3,1 9,1 

Licenciatura 0 1,5 9,1 

Mestrado 77,8 57 0 

Doutoramento 20 13,8 0 

Outro 0 1,5 0 

V-cramer: 0.443    

 

Contabilista 

Certificado 

Sim 31,1 69,2 81,8 

Não 68,9 30,8 18,2 

V-cramer: 0.395    

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com a análise anteriormente apresentada, é possível verificar-se alguma diversidade 

entre os três grupos homogéneos. A diversidade apresentada expõe alguma influência 

no impacto das tecnologias. É possível afirmar que, provavelmente, os séniores 

iniciaram a sua atividade profissional sem recurso a aplicações informáticas e com o 

decorrer do tempo tiveram de se adaptar às novas tecnologias. Os experientes podem 

também ter iniciado a sua atividade profissional dessa forma, contudo muitos podem já 

ter iniciado logo com recurso a aplicações informáticas. Já os juniores, tiveram sempre 

como experiência profissional o recurso a aplicações informáticas, que influenciam e 

ajudam no dia-a-dia. 
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4.2. Satisfação dos colaboradores perante os softwares que usam 

no seu dia-a-dia 

De forma a concretizar o segundo objetivo, foi questionado aos 121 inquiridos qual o 

software que estes usavam no seu escritório (Gráfico 1 e gráfico 2). Os motivos pelos 

quais o escolheram e caso haja insatisfação para qual software mudariam.1  

Observou-se que, dos softwares questionados, os mais utilizados são o Primavera com 

44,6% de usuários, de seguida 18,2% o TocOnline e com 11,6% o Sage (Gráfico 1). 

Contudo, 19% respondeu que utilizava outro software e assim, verificou-se que 34,8% 

dos usuários utiliza o software PMR, 30,4% software Filosoft e 17,4% software Olisoft. 

Os restantes inquiridos ainda mostraram usar MDI, PHC, Gestware e Elabora Software.  

Gráfico 1: Aplicações informáticas praticadas nos escritórios de empresas de contabilidade do Baixo 

Alentejo e Alentejo Central 

 

 Fonte: Elaboração própria 

                   

 

 

 
1 Conforme Tabelas 1,2 e 3 do Apêndice 
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Gráfico 2: Aplicações informáticas praticadas nos escritórios de empresas de contabilidade do Baixo 
Alentejo e Alentejo Central a partir da resposta “Outro” do gráfico 1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 14 apresenta o software mais utilizado (44,6% dos inquiridos) a relacionar com 

uma caracterização dos grupos obtidos pelo sexo e faixa etária dividida em experiência. 

É possível verificar que não houve diferenças significativas a nível do sexo, contudo na 

faixa etária dividida em experiência, no grupo sénior apenas 1,9% utiliza o software 

Primavera. 

 

Tabela 14: Relação do software mais utilizado com o sexo e os grupos homogéneos obtidos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

  Primavera % 

Sexo Feminino 51,9 

Masculino 48,1 

 Total 100 

Faixa etária 

agrupada em 

experiência  

Júnior 51,9 

Experiente 46,3 

Sénior 1,9 

 Total 100 
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Foi questionado ao inquirido o motivo pelo qual optou por determinado software para 

uso diário, no qual 60,3% respondeu que é a solução optada pela empresa que 

trabalham. 

Observou-se, ainda, que 17% dos inquiridos alteravam o software e que 81% alterariam 

para o TocOnline. Vinte e um contabilistas responderam que mudariam de programa. 

Sete inquiridos afirmaram que estavam insatisfeitos com o Primavera e todos mudariam 

para o TocOnline. Quatro estão insatisfeitos com o programa Sage e três mudariam para 

o TocOnline.2 

Na tabela 15 são apresentados os módulos mais usados nos programas de 

contabilidade. É de salientar que os inquiridos responderam a um conjunto de respostas 

selecionadas por eles, sendo que 25,5%, 20,7% e 5% dos inquiridos responderam ao 

mesmo conjunto de respostas. Os restantes 48,8% dos inquiridos responderam a 

conjuntos de respostas diferentes. No entanto é de referir que os módulos usados 

comuns em todos os inquiridos são: contabilidade financeira; gestão de ativos; gestão 

de pessoal, declarações ficais/ oficiais e a importação de documentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Conforme Tabelas 1, 2 e 3 em Apêndice 
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Tabela 15: Módulos mais usados nos programas de contabilidade dos colaboradores do Baixo Alentejo e 

Alentejo Central 

Módulos mais usados nos programas de contabilidade Nº % 

Contabilidade Financeira  

 

6 

 

 

5 

Gestão de ativos (imobilizado) 

Gestão Pessoal (salários) 

Declarações Fiscais/ Oficiais 

Importação de Documentos 

Contabilidade Financeira  

 

25 

 

 

20,7 

Gestão de ativos (imobilizado) 

Gestão Pessoal (salários) 

Faturação 

Declarações Fiscais/ Oficiais 

Importação de documentos 

Contabilidade Financeira  

 

 

31 

 

 

 

25,5 

Contabilidade e analítica 

Gestão de ativos (imobilizado) 

Finanças/ Tesouraria 

Gestão Pessoal (salários) 

Faturação 

Gestão de Stock 

Declarações Fiscais / Oficiais 

Importação de Documentos 

 Total 62 51,2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No que se refere às aplicações informáticas utilizadas, foi avaliado o grau de 

concordância relativamente ao seu uso.3 Através das Tabelas 4 e 5, em apêndice, é 

possível verificar que a maioria dos inquiridos concordam com a execução das 

aplicações. Os inquiridos afirmam que todos os programas em estudo permitem prestar 

um serviço de qualidade, sendo que no programa Primavera cerca de 19% das pessoas 

não concorda ou não concorda nem discorda. Verificou-se, ainda, que o Primavera e o 

 
3 Conforme Tabelas 4 e 5 do Apêndice 
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TocOnline permitem programar, organizar e controlar as tarefas, enquanto que, 

relativamente ao Centralgest, Sage e PMR, a opinião é contrária.  

Em relação ao preço e gastos com atualizações, é de realçar que a maior parte dos 

inquiridos (média de respostas de 1.8) concorda que o Primavera tem preços elevados 

e concordam que o TocOnline tem preços baixos. O Filosoft e o Sage também 

apresentam preços baixos para os nossos contabilistas. 

De uma forma geral, todos os inquiridos concordam que o software que utilizam permite 

atingir os seus objetivos. À exceção do Centralgest, todos os inquiridos concordam que 

o software aumenta a capacidade de trabalho em equipa. As únicas três respostas 

contra essa mais-valia ocorreram no Primavera. 

Ainda 84% dos inquiridos considera que o seu programa corresponde às constantes 

alterações da profissão, sendo que 16% não concorda nem discorda ou simplesmente 

discorda. 

De uma forma homogénea, todas as aplicações informáticas apresentam um visual 

apelativo, sendo que no Filosoft, no TocOnilne, no Olisoft, no Artsoft e no Eticadata, essa 

opinião é constante.  

Na complexidade da aplicação informática, existem muitas respostas diversas. Os 

inquiridos que utilizam estas aplicações consideram que o Filosoft, o Olisoft e o Sage 

têm baixa complexidade. No Primavera e no TocOnline é onde surgem mais respostas 

diferentes. No Primavera praticamente metade (média de respostas de 2.5) concorda 

que a complexidade é baixa e a outra metade discorda ou não concorda nem discorda. 

Curiosamente, os dois programas mais utilizados é onde aparecem mais respostas 

(média de 2.7 no TocOnline e 2.5 no Primavera) que indicam que o grau de 

complexidade não é baixo. 

Ainda, os inquiridos que utilizam TocOnilne (média de 2.5) e Primavera (média de 3) 

concordam que os softwares requerem formação à priori da sua utilização. 
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Por fim, segundo os inquiridos, o Primavera tem quase sempre assistência técnica 

quando solicitada e as maiores dúvidas surgem no TocOnline, o que leva a querer que 

nem sempre este tipo de assistência está disponível. 

Dos 121 inquiridos, 112 empregam a importação de documentos. Foram questionados 

tópicos acerca da importação de documentos no qual os inquiridos tinham de responder 

“Sim” e “Não”. Relativamente a esta nova técnica de lançamento de documentos na 

contabilidade, convém referir que, em relação à nossa amostra, 84,80% respondeu que 

precisou de formação para envolver este processo nos lançamentos, mas que apesar 

disso, 89,30% concorda que não alterou os seus processos diários.  Uma questão muito 

importante no trabalho do contabilista é o tempo. A importação de documentos reduziu 

tempo nos lançamentos a 94,60% dos inquiridos e a 79,50% permitiu ter um maior 

número de clientes na sua carteira.  

Para além disso, 115 dos inquiridos utilizam no lançamento de vendas e compras, 

através de templates para o lançamento dos registos contabilísticos e, ainda, altera 

manualmente as contas de lançamento quando considera necessário. 

 

4.3. Impacto dos SI nos processos de trabalho 

O terceiro objetivo específico deste trabalho consistiu em analisar o impacto dos SI 

disponíveis nas aplicações informáticas utilizadas nas seguintes dimensões: satisfação 

dos utilizadores; produtividade; controlo de gestão; inovação; tomada de decisão; 

segurança de informação e qualidade da informação; com o intuito de identificar quais 

as dimensões com maior impacto ao nível dos processos de trabalho dos profissionais 

das empresas de contabilidade do Baixo Alentejo e Alentejo Central. 

Tendo em conta a relevância que este tipo de sistemas tem no dia-a-dia das empresas, 

é pertinente perceber a dimensão dos seus impactos nos processos de trabalho, sendo 

possível desta forma ajudar a distinguir sistemas eficazes dos sistemas ineficazes. O 

estudo dos impactos permite, ainda, fornecer uma ferramenta útil para a gestão 

executiva, na medida em que pode ajudar a medir a eficácia e a produtividade, para 
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além do possível incentivo a pesquisas com efeitos práticos na forma como os sistemas 

são concebidos (Doll & Torkzadeh, 1999). 

Maçada et al., 2007 justifica o crescimento do uso desta tecnologia em empresas, tanto 

da esfera pública como da privada, como razões válidas para se procurar avaliar o 

impacto dos SI, nomeadamente a nível de qualidade da informação obtida, segurança 

da informação, produtividade, decisão, controlo de gestão e satisfação dos utilizadores. 

O mesmo autor alerta para a dificuldade das tarefas de medição dos efeitos gerados e 

na quantificação das consequências, não havendo uma única forma de o fazer. 

Para aceder aos impactos dos SI nas organizações, é comum recorrer a modelos que 

através do fornecimento de determinados parâmetros, devolvem o grau dos impactos 

que se pretendem conhecer. 

Os diferentes autores apresentados consideram diferentes dimensões para aceder aos 

impactos, sendo pertinente descrevê-las e perceber de que forma podem afetar os 

resultados (Doll & Torkzadeh, 1999; Maçada et al., 2007; Pereira, 2003; Rodrigues, 2009; 

Bachéga e Almeida, 2009; Bailo, 2011). 

 

4.3.1.   Impacto em relação à satisfação do colaborador  

Na tabela 16 observa-se o impacto dos SI na dimensão satisfação dos colaboradores, 

sendo a média de impacto 3.070, 3.070, 3.150 e Desvio-padrão de 0.648, 0.602, 0,691 

para o conjunto das três questões “satisfaz as suas necessidades; melhora a satisfação 

no trabalho; melhora a satisfação com o trabalho”, respetivamente, no qual se pode 

concluir que apresenta uma mediana de 3.000 para todas as questões e, assim, um grau 

de concordância. 
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Tabela 16: Impacto da dimensão satisfação 

 Média Mediana DP Mínimo Percentil 

25 

Máximo Percentil 

75 

Satisfaz as suas necessidades 3.070 3.000 0.648 1.000 3.000 4.000 3.000 

Melhora a sua satisfação com o 

trabalho 

3.070 3.000 0.602 1.000 3.000 4.000 3.000 

Melhora a sua satisfação no trabalho 3.150 3.000 0.691 1.000 3.000 4.000 3.000 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.2. Impacto em relação à produtividade 

Na tabela 17 é possível constatar que o impacto dos SI na dimensão produtividade dos 

colaboradores, tem uma média de impacto 3.090, 3.120, 3.020 e DP de 0.619, 0.685, 

0,785 para o conjunto das três questões “ser mais produtivo; poupar tempo nas tarefas 

diárias; realizar um maior número de tarefas”, respetivamente. Pode-se afirmar que 

para todas as questões apresentam uma mediana de 3.000 e um grau de concordância 

às respostas.  

Tabela 17: Impacto da dimensão produtividade 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Média Mediana DP Mínimo Percentil 

25 

Máximo Percentil 

75 

Ser mais produtivo 3.090 3.000 0.619 1.000 3.000 4.000 4.000 

Poupar tempo nas tarefas 

diárias 

3.120 3.000 0.685 1.000 3.000 4.000 4.000 

Realizar um maior 

número de tarefas 

3.020 3.000 0.785 1.000 3.000 4.000 4.000 
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4.3.3. Impacto em relação ao controlo de gestão 

Na tabela 18 observa-se o impacto dos SI na dimensão controlo da gestão dos 

colaboradores, sendo a média de impacto 2.880, 2.880, 2.940 para o conjunto das três 

questões “ajuda os gestores a controlar os processos de trabalho; melhora o controlo 

por parte da gestão; ajuda os gestores a controlar o desempenho do trabalho”, 

respetivamente. Ao consultar os dados obtidos na tabela, verificou-se que a dimensão 

controlo de gestão em comparação às dimensões de satisfação e produtividade, 

apresenta valores inferiores de média e como obteve-se valores de DP de 0.665, 0.649, 

0.636, pode-se concluir que há vários inquiridos que não concordam nem discordam 

com estas questões.  

 

Tabela 18: Impacto da dimensão controlo de gestão 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.4. Impacto em relação à inovação 

Na tabela 19 observa-se o impacto dos SI na dimensão inovação dos colaboradores, 

sendo a média de impacto 2.810, 2.640, 2.790 para o conjunto das três questões “a 

criação de novas ideias; a exploração de novas ideias; ter ideias inovadoras de processos 

de trabalho”, respetivamente. Nesta dimensão é possível verificar que temos uma 

mediana de 3.000 (“concordo”) contudo, como se obteve valores de DP de 0.767, 0.742 

 Média Mediana DP Mínimo Percentil 

25 

Máximo Percentil 

75 

Ajuda os gestores a controlar 

os processos de trabalho 

2.880 3.000 0.665 1.000 2.000 4.000 3.000 

Melhora o controlo por parte 

da gestão 

2.880 3.000 0.649 1.000 3.000 4.000 3.000 

Ajuda os gestores a controlar o 

desempenho do trabalho 

2.940 3.000 0.636 1.000 3.000 4.000 3.000 
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e 0.741 conclui-se que há vários inquiridos que responderam como “não concordo nem 

discordo” a estas questões, mostrando que têm algumas dúvidas se o SI que utilizam as 

satisfaz em termos de inovação. 

 

Tabela 19: Impacto da dimensão inovação 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.5. Impacto em relação à tomada de decisão 

Na tabela 20 é possível verificar o impacto dos SI na dimensão tomada de decisão dos 

colaboradores, sendo a média de impacto 3.050, 3.060 e 3.210 e DP de 0.656, 0.596 e 

0.673 para o conjunto das três questões “gerar informação que auxilie na decisão; 

produzir informações fiáveis; auxiliar na resolução de problemas”, respetivamente. 

Pode-se verificar que a, maioria dos inquiridos, concorda com as três questões, sendo 

que têm mais certezas de que o seu SI os assiste na resolução de problemas.  

 

 

 
 

 Média Mediana DP Mínimo Percentil 

25 

Máximo Percentil 

75 

Criação de novas ideias 2.810 3.000 0.767 1.000 2.000 4.000 3.000 

Exploração de novas ideias 2.640 3.000 0.742 1.000 2.000 4.000 3.000 

Ideias inovadoras de processos 

de trabalho 

2.790 3.000 0.741 1.000 2.000 4.000 3.000 
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Tabela 20: Impacto da dimensão tomada de decisão 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.6. Impacto em relação à segurança na informação 

Na tabela 21 é possível constatar que o impacto dos SI na dimensão segurança da 

informação dos colaboradores, tem uma média de impacto 3.120, 3.120, 3.090 e DP de 

0.678, 0.690, 0,719 para o conjunto das três questões “aumenta a segurança dos dados; 

ter um controlo do sistema de acesso adequado e seguro; proteger dados contra 

utilizadores não autorizados”, respetivamente. Ao consultar os dados averiguou-se que 

a maioria dos inquiridos concorda com as três questões. Há algumas dúvidas, no que diz 

respeito a proteger os dados contra outros utilizadores. 

 

Tabela 21: Impacto da dimensão segurança de informação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Média Mediana DP Mínimo Percentil 

25 

Máximo Percentil 

75 

Gerar informação que auxilie na 

decisão 

3.050 3.000 0.656 1.000 3.000 4.000 3.000 

Produzir informações fiáveis 3.060 3.000 0.596 1.000 3.000 4.000 3.000 

Auxiliar na resolução de 

problemas 

3.210 3.000 0.673 1.000 3.000 4.000 3.000 

 Média Mediana DP Mínimo Percentil 

25 

Máximo Percentil 

75 

Aumenta a segurança dos 

dados 

3.120 3.000 0.678 1.000 3.000 4.000 4.000 

Ter um controlo do sistema 

de acesso adequado e seguro 

3.120 3.000 0.690 1.000 3.000 4.000 4.000 

Proteger dados contra 

utilizadores não autorizados 

2.90 3.000 0.719 1.000 3.000 4.000 4.000 
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4.3.7. Impacto em relação à qualidade de informação 

Na tabela 22 é possível constatar que o impacto dos SI na dimensão qualidade da 

informação dos colaboradores, tem uma média de impacto 3.111, 3.100 e 3.010 e DP 

de 0.529, 0.746, 0,612 para o conjunto das três questões “facilidade no acesso e na 

obtenção de informação; gerar informação de fácil compreensão; recuperar a 

informação de forma fácil e rápida”, respetivamente. Após analisar os dados obtidos, 

deduziu-se que o impacto de qualidade de informação tem um grau de concordância 

entre os inquiridos.  

 

Tabela 22: Impacto da dimensão qualidade da informação 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.4. Consistência das dimensões de impacto 

 

Uma vez que cada dimensão de impacto possui um conjunto de afirmações a serem 

avaliadas, avaliou-se a consistência interna de cada uma delas da medida de Alpha de 

Cronbach para os SI no seu global. Todas as dimensões apresentam uma consistência 

 Média Mediana DP Mínimo Percentil 

25 

Máximo Percentil 

75 

Facilidade no acesso e na 

obtenção de informação 

3.111 3.000 0.529 1.000 3.000 4.000 3.000 

Gerar informação de fácil 

compreensão 

3.100 3.000 0.746 1.000 3.000 4.000 4.000 

Recuperar a informação de 

forma fácil e rápida 

3.010 3.000 0.612 1.000 3.000 4.000 3.000 
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boa, uma vez que todos os valores de alpha situam-se entre 0,8 e 0,9 (Hair et al., 1998), 

ver Tabela 23.4 

Tabela 23: Consistência das dimensões de impacto no geral 

 𝛂 Cronbach Média 

Satisfação 0.855 3.066 

Produtividade 0.784 3.074 

Controlo da gestão 0.837 2.896 

Inovação 0.897 2.740 

Tomada de decisão 0.845 3.107 

Segurança 0.870 3.047 

Qualidade de informação 0.819 3.072 

 

Fonte: Elaboração própria 

Desta forma, pode-se verificar que a Hipótese H1 não é validada, uma vez que através 

da análise dos dados, a dimensão com maior impacto é a tomada de decisão, sendo a 

dimensão produtividade a segunda mais relevante. 

 

4.5.  Relação das dimensões de impacto com o perfil sócio 

demográfico  

De forma a avaliar o quarto objetivo, analisou-se a relação do perfil sócio demográfico 

dos contabilistas com as dimensões de impacto. Relacionou-se algumas variáveis sócio 

demográficas como sexo, habilitações académicas e idade, com o propósito de entender 

se estas influenciam a perceção dos contabilistas sobre as dimensões de impacto. Com 

a possibilidade de existir alguma correlação, formulou-se a segunda hipótese do estudo: 

 
4 A medida de Alpha Cronbach consiste em analisar a consistência interna e a confiabilidade do estudo.  
Sendo que: superior a 0,9 a consistência muito boa; entre 0,8 e 0,9 a consistência é boa; entre 0,7 e 0,8 é 
razoável; entre 0,6 e 0,7 a consistência é fraca; inferior a 0,6 a consistência é muito fraca. 
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H2 - O perfil sócio demográfico dos contabilistas influencia a perceção dos impactos nas 

dimensões  

As Tabelas 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 compreendem as principais medidas descritivas 

da relação entre as dimensões de impacto e o perfil sócio demográfico para o SI nas 

aplicações informáticas usadas pelos inquiridos. Considera-se as seguintes 

características do perfil sócio demográfico: sexo, habilitações académicas e idade.  

Pode-se constatar que, para o sexo e a idade no estudo do SI, do global as dimensões 

de impacto não influenciam, uma vez que apresentam um coeficiente Eta inferior a 0,2, 

o que traduz relações muito fracas. No entanto, há uma exceção ao nível da dimensão 

controlo da gestão e na avaliação da frase “Ajuda os gestores a controlar o desempenho 

do trabalho”, sendo que este já apresenta um coeficiente de 0.267.5 Ao nível das 

habilitações académicas, nas dimensões da satisfação e da produtividade, à exceção de 

“ser mais produtivo” que teve um coeficiente Eta inferior a 0.2 (0.199), na afirmação 

“ter ideias inovadoras de trabalho” da dimensão inovação, assim como nas dimensões 

tomada de decisão e segurança de informação, o coeficiente Eta é inferior a 0,4, logo 

apresentam uma relação fraca.  Nas restantes dimensões, inovação e qualidade de 

informação, estas apresentam valores de coeficiente Eta inferior a 0,2 logo relações 

muito fracas.  

Ainda é possível analisar, através da análise das referidas Tabelas, que relativamente à 

dimensão satisfação, os inquiridos do sexo masculino estão menos satisfeitos com os SI 

em comparação aos do sexo feminino. Relativamente às habilitações académicas, os 

que apenas têm secundário são os que dão respostas mais positivas e os que 

apresentam doutoramento, os que dão respostas menos positivas. Pode-se, ainda, dizer 

que o grupo sénior é o que se encontra mais satisfeitos com os SI.  

 

 
5  Segundo os autores Cohen & Holiday (1982), o coeficiente Eta é um coeficiente de correlação e mede 
a relação não linear entre duas variáveis. 
Este coeficiente pode ter valores entre 0 e 1. Valores próximos de 0 significam uma fraca associação 
entre as variáveis. Valores próximos de 1 indicam que existem uma forte relação entre variáveis.  
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Em relação à dimensão produtividade, o sexo masculino concorda mais que o SI permite 

a realização de um maior número de tarefas, no entanto o sexo feminino apoia mais 

fortemente que o SI permitem poupar tempo nas tarefas. Os inquiridos com 

doutoramento são os que acham que o SI têm menor produtividade e os que apenas 

têm secundário são quem considera os SI mais produtivos. 

Para a dimensão controlo de gestão, o sexo masculino está menos satisfeito que o sexo 

feminino. Ao contrário das primeiras duas dimensões mencionadas, os inquiridos que 

apresentam doutoramento encontram-se mais satisfeitos com esta dimensão e o grupo 

de experientes são o menos satisfeitos. O grupo júnior considera que o SI ajuda os 

gestores no controlo e no desempenho do trabalho. 

Relativamente à inovação, o grupo sénior é o que fornece respostas mais positivas, pois 

consideram que os SI permitem criar e explorar novas ideias. Já os juniores são os que 

se encontram menos satisfeitos com a dimensão. Os que têm doutoramento e 

bacharelato consideram que a dimensão tem menor impacto e estão menos satisfeitos, 

em comparação aos outros inquiridos. 

O sexo feminino está mais satisfeito que o sexo masculino em relação à dimensão 

tomada de decisão, uma vez que estas consideram que a informação fornecida pelos SI 

auxiliam na resolução e decisão de problemas. Os licenciados não concordam nem 

discordam que os SI auxiliem na resolução de problemas. O grupo mais satisfeito nesta 

dimensão são os juniores, nomeadamente no campo de produzir informações fiáveis. 

Em relação à segurança da informação, os doutorados são os que mais concordam que 

os SI aumentam a segurança de dados e que protege contra utilizadores não 

autorizados. Já os licenciados, não concordam nem discordam desta proteção dos SI 

contra outros utilizadores. Os séniores e os que têm só o secundário consideram que os 

SI têm um controlo de sistema de acesso adequado e seguro.  

O sexo feminino encontra-se mais satisfeito em relação à qualidade da informação nos 

SI. Os inquiridos que possuem mestrado estão satisfeitos e consideram que a dimensão 

tem um maior impacto e que apresenta informação de fácil compreensão. O grupo de 
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experientes apresenta respostas menos positivas sobre esta dimensão e os júniores 

mais positivas. 

Contudo, se analisarmos através do coeficiente Eta, os resultados apresentam valores 

que são sempre mais aproximados de 0 do que de 1. Isto significa que não existe uma 

forte relação entre estas diversas variáveis em estudo. A dimensão do perfil sócio 

demográfico que expõe valores de coeficiente Eta mais elevado é as Habilitações 

Académicas. Por outro lado, a que tem valores mais inferiores é o Sexo. 

Desta forma, a hipótese H2 foi parcialmente validada, pois, através da análise estatística 

dos dados, o perfil sócio demográfico dos inquiridos influencia de alguma forma a 

perceção nas diferentes dimensões de impacto nos SI e obteve-se valores ligeiramente 

superiores a 0,2 na relação entre as habilitações académicas e as dimensões de 

satisfação, produtividade, tomada de decisão e segurança da informação, embora sejam 

consideradas relações fracas. 
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Tabela 24: Relação da dimensão de impacto Satisfação com o perfil sócio demográfico nas aplicações informáticas 

 Sexo Habilitações Académicas Faixa Etária 

Feminino Masculino Coeficiente 

Eta 

Secundário Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Coeficiente 

Eta 

Júnior Experiente Sénior Coeficiente 

Eta Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média 

Satisfaz as suas 

necessidades 

3.12 3.03 0.168 3.20 2.67 3.08 2.89 3.00 0.218 3.05 3.06 3.27 0.098 

Melhora a sua 

satisfação com o 

trabalho 

3.17 2.97 0.067 3.16 2.67 3.07 3.00 2.50 0.230 3.00 3.09 3.18 0.094 

Melhora a sua 

satisfação no trabalho 

3.19 3.11 0.053 3.20 2.67 3.15 3.17 2.50 0.202 3.14 3.15 3.18 0.018 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 25: Relação da dimensão de impacto Produtividade com o perfil sócio demográfico nas aplicações informáticas 

 Sexo Habilitações Académicas Faixa Etária 

Feminino Masculino Coeficiente 

Eta 

Secundário Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Coeficiente 

Eta 

Júnior Experiente Sénior Coeficiente 

Eta 
Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média 

Ser mais produtivo 3.14 3.05 0.071 3.16 3.00 3.10 3.00 2.50 0.199 3.07 3.09 3.09 0.050 

Poupar tempo nas 

tarefas diárias 

3.15 3.08 0.053 3.20 2.33 3.10 3.22 2.50 0.259 3.23 3.06 3.00 0.126 

Realizar um maior 

número de tarefas 

2.95 3.08 0.084 3.20 2.33 2.96 3.11 2.50 0.237 3.05 2.98 3.09 0.047 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 26: Relação da dimensão de impacto Controlo de gestão com o perfil sócio demográfico nas aplicações informáticas 

 Sexo Habilitações Académicas Perfil profissional 

Feminino Masculino Coeficiente 

Eta 

Secundário Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Coeficiente 

Eta 

Júnior Experiente Sénior Coeficiente 

Eta Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média 

Ajuda os gestores a 

controlar os processos de 

trabalho 

2.95 2.81 0.108 2.80 2.67 2.92 2.78 3.00 0.187 3.00 2.76 3.09 0.199 

Melhora o controlo por 

parte da gestão 

2.93 2.83 0.073 2.88 3.00 2.88 2.81 3.00 0.175 2.90 2.83 3.09 0.119 

Ajuda os gestores a 

controlar o desempenho 

do trabalho 

2.98 2.90 0.063 2.84 2.67 2.96 3.06 2.50 0.215 3.14 2.79 3.09 0.267 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 27: Relação da dimensão de impacto Inovação com o perfil sócio demográfico nas aplicações informáticas 

 Sexo Habilitações Académicas Perfil profissional 

Feminino Masculino Coeficiente 

Eta 

Secundário Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Coeficiente 

Eta 

Júnior Experiente Sénior Coeficiente 

Eta 
Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média 

A criação de novas ideias 2.85 2.77 0.048 2.84 2.33 2.83 2.83 2.50 0.151 2.95 2.68 3.00 0.184 

A exploração de novas 

ideias 

2.69 2.58 0.077 2.76 2.33 2.67 2.44 2.50 0.166 2.68 2.55 3.00 0.178 

Ter ideias inovadoras de 

processos de trabalho 

2.76 2.82 0.041 2.80 2.80 2.82 2.94 2.00 0.254 2.91 2.70 2.91 0.143 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 28: Relação da dimensão de impacto Tomada de decisão com o perfil sócio demográfico nas aplicações informáticas 

 Sexo Habilitações Académicas Perfil profissional 

Feminino Masculino Coeficiente 

Eta 

Secundário Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Coeficiente 

Eta 

Júnior Experiente Sénior Coeficiente 

Eta Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média 

Gerar informação que 

auxilie na decisão 

3.15 2.95 0.154 3.08 2.33 3.08 2.94 3.00 0.231 3.11 3.03 2.91 0.090 

Produzir informações 

fiáveis 

3.27 3.06 0.082 3.24 2.33 3.25 3.17 3.00 0.242 3.36 3.14 3.09 0.187 

Auxiliar na resolução de 

problemas 

3.07 3.05 0.016 3.08 2.33 2.07 3.06 3.00 0.242 3.20 2.97 3.00 0.169 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 29: Relação da dimensão de impacto Segurança da informação com o perfil sócio demográfico nas aplicações informáticas 

 Sexo Habilitações Académicas Perfil profissional 

Feminino Masculino Coeficiente 

Eta 

Secundário Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Coeficiente 

Eta 

Júnior Experiente Sénior Coeficiente 

Eta Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média 

Aumenta a segurança dos 

dados 

3.22 3.03 0.139 3.08 2.33 3.08 2.94 3.00 0.231 3.23 3.06 3.09 0.116 

Ter um controlo do 

sistema de acesso 

adequado e seguro 

3.07 3.18 0.080 3.24 2.33 3.25 3.17 3.00 0.242 3.09 3.09 3.45 0.152 

Proteger dados contra 

utilizadores não 

autorizados 

3.15 3.03 0.084 3.08 2.33 2.07 3.06 3.00 0.242 3.11 3.05 3.27 0.092 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 30: Relação da dimensão de impacto Qualidade da informação com o perfil sócio demográfico nas aplicações informáticas 

 Sexo Habilitações Académicas Perfil profissional 

Feminino Masculino Coeficiente 

Eta 

Secundário Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Coeficiente 

Eta 

Júnior Experiente Sénior Coeficiente 

Eta Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média 

Facilidade no acesso e na 

obtenção de informação 

3.17 3.05 0.115 3.16 3.00 3.11 3.00 3.00 0.184 3.18 3.05 3.18 0.129 

Gerar informação de fácil 

compreensão 

3.24 2.97 0.181 3.08 3.00 3.06 3.28 3.00 0.154 3.23 3.02 3.09 0.133 

Recuperar a informação 

de forma fácil e rápida 

3.08 2.94 0.122 3.04 3.00 3.01 2.89 3.00 0.168 3.11 2.92 3.09 0.151 

Fonte: Elaboração própria 
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4.6. Influência das aplicações informáticas nas dimensões de 

impacto 

De forma a avaliar o quinto objetivo, procurou-se analisar se o uso das diferentes 

aplicações informáticas influenciam a perceção dos contabilistas em relação às 

diferentes dimensões de impacto. Assim, desta forma, também se definiu uma hipótese 

em que iríamos avaliar se a aplicação informática utilizada pelo contabilista influencia a 

sua perceção dos impactos nas dimensões consideradas. 

Na tabela 31 consta a principal medida “descritiva”, a média, representativa da 

perceção dos impactos nas dimensões por aplicação informática utilizada.  

Verifica-se, assim, que a aplicação informática MDI apresenta uma média de 4.000 para 

as 7 dimensões em estudo: satisfação, produtividade, controlo de gestão, inovação, 

tomada de decisão, segurança da informação e qualidade da informação, o que 

representou existir concordância absoluta dos utilizadores da aplicação informática MDI 

para todas as dimensões. A aplicação informática PHC apresenta uma média de 2.000 

para as 7 dimensões, concluindo-se assim que os utilizadores de PHC “não concordam 

nem discordam” com a utilidade destas dimensões. 

Em relação à satisfação, de um modo geral todos os inquiridos estão satisfeitos ao nível 

desta dimensão em relação à aplicação informática utilizada, contudo as aplicações 

informáticas Centralgest e PHC foram as que demonstraram valores inferiores (média= 

2.67; média= 2.00, respetivamente). 

Relativamente à dimensão produtividade, os inquiridos que utilizam Eticadata e MDI 

consideram a aplicação informática muito eficaz em termos de produtividade (média= 

4.00 para ambas as aplicações). Os inquiridos de Centralgest, PHC e Filosoft encontram-

se neutros relativamente às dimensões de impacto (média=2.67; média=2.00; 

média=2.95, respetivamente). Contudo os inquiridos das outras aplicações informáticas 

Primavera, Sage, TocOnline, Artsoft, PMR, Filosoft, Olisoft, Elabora e Gestware 

concordam que a dimensão produtividade é eficaz.  
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Para a variável controlo de gestão os inquiridos que utilizam as aplicações informáticas 

Primavera, Sage e TocOnline, as aplicações mais usadas, mostram algumas incertezas 

acerca desta dimensão (média= 2.93; média=2.86; média=2.82, respetivamente), já os 

inquiridos que utilizam Eticadata mostram-se bastante satisfeitos com a sua aplicação 

nesta dimensão. 

Relativamente à dimensão inovação, os utilizadores das aplicações informáticas, no 

geral, mostram que deve existir melhorias por parte da criação e exploração de novas 

ideias de forma a permitir inovar os processos de trabalho diários. O Artsoft, PHC e o 

Gestware são as aplicações que apresentam valores mais baixos (média=2.00). Contudo 

os utilizadores das aplicações informáticas Eticadata e MDI mostram-se bastante 

satisfeitos com esta dimensão (média= 4.00). 

Em relação à tomada de decisão a maioria dos inquiridos estão satisfeitos com esta 

dimensão, pois consideram que permite produzir informação que os auxilia em decisões 

importantes no seu trabalho diário. Os utilizadores de PHC não concordam nem 

discordam com esta dimensão (média=2.00). O Primavera, o Eticadata e o TocOnline 

têm respostas muito positivas neste parâmetro. No Sage, de forma contrária, os 

utilizadores não se consideram sempre satisfeitos. 

Relativamente à segurança de informação, os utilizadores do PMR e do MDI são os que 

estão mais satisfeitos com a dimensão. No entanto os utilizadores que utilizam 

Primavera, Artsoft, Gestware e PHC, questionam se a aplicação informática consegue 

proteger os dados contra utilizadores não autorizados (média=2.79; média=2.67; 

média=2.33; média=2.00, respetivamente). 

Por fim, para a variável qualidade de informação, à exceção dos utilizadores de 

Gestware, Elabora e PHC (média=2.67; média=2.00; média=2.00, respetivamente), a 

maioria dos contabilistas do estudo estão seguros de que o seu programa gera 

informação de fácil compreensão e tem facilidade no acesso e obtenção de informação. 

Os utilizadores do MDI são os que se apresentam mais satisfeitos (média=4.00).  

Os resultados obtidos permitem concretizar o quinto objetivo e confirmar a hipótese 

H3, ou seja, mostrou-se que a aplicação informática utilizada pelo contabilista influencia 
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a sua perceção dos impactos nas dimensões consideradas. No entanto, existiram dados 

estatísticos bastante idênticos o que dificultou a sua análise.  O facto de o número de 

respostas por aplicação informática não serem uniformes veio dificultar na análise dos 

resultados.



 81 

 

Tabela 31: Comparação de médias de impacto das dimensões consideradas para cada aplicação informática utilizada 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primavera Sage TocOnline Centralgest Artsoft Eticadata PHC PMR Filosoft Olisoft MDI Elabora Gestware 

 Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média 

Satisfação 3.35 3.14 3.26 2.67 3.00 3.00 2.00 3.13 3.00 3.17 4.00 3.00 3.00 

Produtividade 3.03 3.03 3.27 2.67 3.00 4.00 2.00 3.09 2.95 3.25 4.00 3.00 3.00 

Controlo de gestão 2.93 2.86 2.82 2.67 2.67 4.00 2.00 3.00 3.00 2.67 4.00 2.00 3.00 

Inovação 2.86 2.45 2.71 3.00 2 4.00 2.00 2.88 2.57 2.58 4.00 2.00 2.00 

Tomada de decisão 3.17 2.74 3.21 3.00 3 3.33 2.00 3.09 2.90 2.75 4.00 3.00 2.67 

Segurança da informação 2.79 3.09 3.09 3.00 2.67 3.00 2.00 3.38 3.24 2.92 4.00 3.00 2.33 

Qualidade de informação 3.00 3.07 3.15 3.00 3.00 3.33 2.00 3.46 3.14 2.83 4.00 2.00 2.67 
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5. Discussão de Resultados 

A contabilidade existe desde os primórdios da civilização humana, sendo que, no 

decorrer dos anos e com o desenvolvimento económico, a contabilidade, juntamente 

com a tecnologia, tem registado uma significativa evolução, tornando-se no 

instrumento fundamental de gestão, informação e decisão. Clarke et al. (1999) refere 

que existem diversos fatores que condicionam os contabilistas a não abrangerem várias 

atividades ao mesmo tempo, assim como Jeacle (2008) refere que, atualmente, existem 

competições muito intensas entre as empresas e os empreendedores, no sentido de 

transformar os seus serviços em serviços de excelência. Assim sendo, as exigências ao 

nível da gestão competitiva das empresas, a pressão que existe no mercado, a 

globalização e os avanços das tecnologias de informação, levaram a que as empresas de 

contabilidade, investissem em SI de contabilidade eficazes, mais evoluídos e que 

abrangessem mais áreas de contabilidade e de gestão.  

Através da parametrização dos SI, as empresas de contabilidade fornecem informações 

conforme a necessidade dos gestores, assim cada departamento ou célula empresarial, 

pode contribuir para melhorar o processo de tomada de decisão, uma vez que as 

informações correspondem mais fidedignamente com a realidade da entidade.  

O trabalho de investigação realizado permitiu extrair um conjunto de informações, 

através da revisão de literatura e do estudo empírico, a respeito da influência dos SI nos 

processos de trabalho. 

No contexto da investigação empírica realizada foram definidos cinco objetivos 

específicos a partir das quais foram formuladas três hipóteses de investigação. 

Assim, e com base nos dados recolhidos através da aplicação dos questionários aos 

contabilistas que exercem funções nas empresas de contabilidade do Baixo Alentejo e 

Alentejo central, foi possível caracterizar o perfil sócio demográfico dos contabilistas 

inquiridos, medir o grau de satisfação dos colaboradores em relação às aplicações 

informáticas utilizadas diariamente e identificar quais as mais utilizadas, assim como 
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analisar a relação entre os SI mais utilizados com as variáveis sócio demográficas e a 

variáveis propostas pelos modelos estudados por Doll e Torkzadeh (1993), Pereira 

(2003) e Maçada et al. (2007), designadamente: a satisfação dos utilizadores; 

produtividade; controlo de gestão; inovação; tomada de decisão; segurança da 

informação e qualidade da informação. Por fim, ainda, procedeu-se a uma análise em 

que se comparou as médias de impacto das dimensões consideradas para cada 

aplicação informática utilizada. 

Do total de 212 empresas identificadas, foram validadas as respostas de 121 inquiridos.  

A concretização do primeiro objetivo implicou a caracterização do perfil sócio 

demográfico dos colaboradores de empresas de contabilidade do Baixo Alentejo e 

Alentejo central, tendo se observado que quase o mesmo número de respostas quer do 

sexo masculino, quer do sexo feminino (51,2%; 48,8%, respetivamente), com 

habilitações escolares ao nível da licenciatura (72%) e com a categoria de contabilista 

certificado (56,2%), com idades compreendidas entre os 46-55 anos de idade (33,1%), 

pertencente ao distrito de Évora (57%), com mais de 15 anos de experiência (47,1%), 

trabalhando em empresas com menos de 4 colaboradores (42,1%).  

Desta forma, o primeiro objetivo foi alcançado, pelo que permitiu conhecer melhor as 

características dos colaboradores e reconhecer a existência de diferentes perfis, 

nomeadamente a nível da experiência profissional. 

De seguida, tornou-se necessário conhecer as aplicações informáticas mais utilizadas 

pelos inquiridos das empresas de contabilidade do Baixo Alentejo e Alentejo Central, 

assim como aferir a sua satisfação ao nível da sua utilização.  

Os resultados mostraram que a aplicação informática identificada como a mais utilizada 

é o programa Primavera. Tais resultados podem ser justificados pela facilidade do 

programa em construir indicadores, explorar informações em tabelas, quadros ou 

gráficos e ainda garantir todos os mapas fiscais, sendo que este software também 

permite integrar-se a outros softwares corporativos, sendo o deles o ERP. Seguindo-se 

ao Primavera, os usuários responderam que utilizavam o TocOnline (18,2%), e “outra 
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aplicação informática” (19%), sendo as restantes aplicações informáticas mais optadas 

pelo PMR (34,8%), Filosoft (30,4%) e o Olisoft (17,4%).  

Contudo, também lhes foi questionado a sua satisfação com a aplicação informática 

usada e questionado para que aplicação mudariam, tendo sido a resposta com maior 

frequência (17 inquiridos) na aplicação TocOnline. Tais resultados, podem ser 

fundamentados pelo facto da aplicação TocOnline estar em crescimento e ser um 

sistema de gestão que facilita o trabalho em colaboração e a partilha de informação 

entre o empresário, os colaboradores da empresa e o contabilista. O TocOnline integra 

os stocks, compras e despesas, gestão documental, contabilidade analítica, gestão de 

ativos, salários e vendas. Relativamente a esta aplicação, as médias mais elevadas foram 

nas dimensões da satisfação, produtividade e tomada de decisão, consideradas 

relevantes no seu estudo. 

Após analisar as aplicações informáticas mais usadas, identificaram-se os módulos mais 

usados entre os inquiridos, obtendo-se as seguintes respostas: contabilidade financeira; 

gestão de ativos; gestão pessoal; declarações fiscais/ oficiais e a importação de 

documentos. 

Ainda foram analisadas as exigências e implicação destas mesmas aplicações 

informáticas no dia-a-dia dos utilizadores, tendo-se observado que a maioria não mostra 

opinião relativamente ao preço e gastos com atualizações e manutenção serem baixos. 

Contudo, concordam com o facto de permitir prestar serviços de qualidade, atingir 

objetivos, ser independente e proactivo, reduzir tempo despendido e, ainda, fornecer 

dados importantes na gestão da empresa aos clientes. Também os colaboradores se 

mostraram satisfeitos quanto ao facto destas aplicações informáticas corresponderem 

às constantes alterações da profissão, sendo este um dos aspetos mais positivos, uma 

vez que permite a evolução da empresa e a sua integração no mercado.6 

É de notar que, dos 121 inquiridos, 112 utilizam importação de documentos, mostrando-

se bastante satisfeitos, uma vez que este contribui positivamente para a concretização 

diária do trabalho, o que torna o lançamento de documentos mais produtivo. Ainda o 

 
6Conforme Tabelas 4 e 5 no Apêndice 
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facto de, ao utilizarem a importação de documentos e esta estar associada a um sistema 

ERP, permite que exista uma parametrização e, deste modo, uma adaptação mais 

flexível a processos e contextos organizacionais distintos. Contudo, 89,3% dos inquiridos 

refere que não consideram que a importação de documentos altere os processos de 

trabalho diário.  

Ao nível dos impactos dos SI nos processos de trabalho dos contabilistas, apurou-se que 

estes são multidimensionais, pelo que envolve diferentes dimensões de análise. O ponto 

central deste trabalho consistiu em analisar o impacto dos SI nos processos de trabalho 

diário dos contabilistas do Baixo Alentejo e Alentejo central nas seguintes dimensões, 

são elas, satisfação dos utilizadores, produtividade, controlo de gestão, inovação, 

tomada de decisão, segurança e qualidade de informação. 

Na tabela 32 verifica-se que todas as dimensões apresentam uma consistência interna 

boa, uma vez que apresentam valores ente 0.8 e 0.9 no impacto das tecnologias. Os 

valores são ligeiramente inferiores aos valores obtidos por Bailoa (2011), mas idênticos 

aos de Doll e Torkzadech (1999), Pereira (2003) e Maçada et al. (2007). Desta forma, 

considera-se que o instrumento de recolha de dados apresenta uma confiabilidade boa, 

dando assim um contributo para a validação do questionário. 

 

Tabela 32: Comparação da consistência interna das dimensões 

 Alpha de Cronbach 

Dimensões de impacto Estudo de caso do Baixo 

Alentejo e Alentejo Central 

(2022) 

Bailoa 

(2011) 

Doll e Torkzadech 

(1999) 

Pereira         

(2003) 

Maçada et al.      

(2007) 

Satisfação dos colaboradores 0.86 0.95 0.96 0.81 0.83 

Produtividade 0.78 0.96 0.93 0.74 0.89 

Controlo da gestão 0.84 0.97 0.93 0.82 0.84 

Inovação 0.90 0.97 0.95 0.80 - 

Tomada de decisão 0.85 0.97 - - 0.84 

Segurança da informação 0.87 0.95 - - 0.78 

Qualidade da informação 0.82 0.96 - - 0.90 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Posteriormente a avaliar a consistência interna das dimensões verificou-se a hipótese 

H1: “A produtividade é a dimensão com mais impacto ao nível da principal aplicação 

informática utilizada”.  

 

Considerou-se estudar a dimensão produtividade colocando como hipótese H1: “A 

produtividade é a dimensão com mais impacto ao nível da principal aplicação 

informática utilizada”, uma vez que esta melhora a produção do utilizador por uma 

menor unidade de tempo, recorrendo a um menor número de recursos humanos, 

contudo podem existir falhas no planeamento estratégico, e conduzir os gestores a 

tomar decisões erradas. 

Contrariamente aos estudos desenvolvidos por Doll & Torkzadeh (1999), Pereira (2003), 

Bachéga e Almeida (2009) e Bailoa (2011), a produtividade não foi a dimensão com 

maior impacto tendo um destaque em segundo lugar. Esta dimensão permite que o 

utilizador tenha um maior desempenho e que consequentemente permita ter um 

aumento das capacidades ao nível da tomada de decisão e gestão por objetivos, o que 

leva ao aumento da motivação, autonomia e responsabilidade (Conforme Tabela 33).  

 

Tabela 33: Comparação da ordenação das dimensões de impacto nos diferentes estudos 

Dimensões de impacto Estudo de caso do Baixo 

Alentejo e Alentejo Central 

(2022) 

Bailoa 

(2011) 

Doll e Torkzadeh 

(1999) 

Pereira         

(2003) 

Bachéga e 

Almeida 

(2009) 

Produtividade 2º 1º 1º 1º 1º 

Satisfação dos colaboradores 4º 5º 2º 2º 3º 

Controlo da gestão 6º 4º 3º 3º 4º 

Inovação 7º 7º 4º 4º 2º 

Tomada de decisão 1º 6º - - - 

Segurança da informação 5º 1º - - - 

Qualidade da informação 3º 3º - - - 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Ao proceder a uma comparação da ordenação das dimensões ao nível do impacto que 

estas apresentaram nos diferentes estudos, foi possível concluir que a dimensão de 

impacto que obteve melhores resultados neste estudo foi a tomada de decisão, o que 

em comparação com o estudo de Bailoa (2011), este encontra-se em 6º lugar ao nível 

do seu impacto nos processos de trabalho. No caso do presente estudo, os inquiridos 

do Baixo Alentejo e Alentejo Central podem ter optado por esta dimensão como a que 

tem maior impacto, pelo facto desta dimensão permitir escolher entre diversas 

alternativas, com vista a atingir as metas e os objetivos, sendo que, também, pode 

permite apresentar melhores propostas aos seus clientes.  

O facto do contexto dos estudos ser diferente pode justificar estas diferença ao nível da 

dimensão com mais impacto. Os utilizadores de SI nos gabinetes de contabilidade ou na 

Câmara Municipal de Sintra, por exemplo, podem ter visões diferentes e valorizar 

aspetos diferentes nos próprios SI. No caso dos contabilistas inquiridos no âmbito desta 

investigação realizarem a contabilidade de empresas e auxiliarem na sua gestão, pode 

ter contribuído para o facto da Tomada de decisão ter sido a dimensão com maior 

impacto nos seus processos de trabalhos.  

Talvez se o contexto temporal fosse outro, podia acontecer ser a produtividade a 

dimensão mais distinguida, nomeadamente quando os escritórios se começaram a 

informatizar. 

Ainda assim, a dimensão produtividade apresenta uma boa relação com o impacto dos 

SI, ficando mesmo em 2ª posição. Contudo, apesar de a produtividade ser uma das 

dimensões mais valorizadas, como não foi a que teve maior impacto, a H1 não foi 

confirmada.  

A qualidade de informação apresentou-se em 3º lugar como a que tem maior impacto, 

o mesmo aconteceu no estudo de Bailoa (2011). Esta dimensão é multidimensional e 

relaciona-se com a abrangência de informação e o seu real valor. Assim, a qualidade de 

informação abrange características no respeito à forma, flexibilidade e seletividade da 

informação (Bailoa, 2011). 



 88 

De seguida, estudou-se a satisfação que se encontra em 4º lugar de relevância para o 

estudo. Doll e Torkzadeh (1999) e Pereira (2003) enfatizam esta variável como uma das 

dimensões de impacto das tecnologias nos processos de trabalho do modelo pós-

industrial e que permite uma maior motivação e melhores níveis de desempenho, 

contudo os inquiridos deste estudo mostram-se insatisfeitos com certas aplicações e 

recursos em determinados serviços. 

A segurança de informação apresentou um fraco impacto nos SI, contudo no estudo de 

Bailoa (2011) esta apresenta-se em primeiro lugar com a produtividade e é considerada 

como um aspeto fundamental na gestão dos SI, uma vez que esta é determinante para 

garantir a confiança dos clientes, a continuidade nos negócios e uma fiabilidade na 

tomada de decisão. Este resultado comprova alguma insatisfação e preocupação dos 

inquiridos em relação à segurança dos dados nos seus SI. 

O controlo da gestão é uma dimensão que ainda requer mais estudos. A diversa 

literatura não entra em consenso e refere existir tanto uma maior centralização como 

uma maior descentralização na tomada de decisão ou organização do poder. No estudo 

efetuado, os colaboradores mostram uma relação muito fraca, o que vai ao encontro 

dos estudos realizados por Doll Torkzadeh (1999), Pereira (2003), Bachéga e Almeida 

(2009) e Bailoa (2011). 

Quanto à dimensão inovação, esta atualmente é importante, pois permite a inclusão de 

novos produtos ou métodos de produção que permite a entrada em novos mercados e 

assim os colaboradores desenvolverem e inovarem os seus trabalhos. No estudo 

efetuado, verificou-se uma fraca relação na dimensão inovação, o que vai de encontro 

aos estudos de Doll Torkzadeh (1999), Pereira (2003) e Bailoa (2011). Contudo, segundo 

reportam aqueles autores, a inovação tem uma importância no dia-a-dia do contabilista. 

Pereira (2003) ainda refere que tal resultado pode ser justificado com a crescente 

importância de temas como a aprendizagem, criatividade e flexibilidade, conduzindo a 

que as organizações não consigam fazer a aplicação direta destes aspetos no quotidiano 

do seu trabalho. 
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O quarto objetivo deste estudo pretendeu analisar a relação do perfil sócio demográfico 

dos contabilistas da área em estudo com as dimensões de impacto consideradas. Pereira 

(2003) e Rodrigues (2009) investigaram que existem relações entre as dimensões de 

impacto e algumas variáveis sócio demográficas como sexo, habilitações académicas e 

faixa etária, com o propósito de entender se estas influenciam a perceção dos 

contabilistas sobre as dimensões de impacto. Com a possibilidade de existir alguma 

correlação, formulou-se a segunda hipótese do estudo H2: “O perfil sócio demográfico 

influencia a perceção dos contabilistas sobre o impacto das dimensões na principal 

aplicação informática utilizada”. 

Ao encontro do estudo de Bailoa (2011), os resultados mostram que o perfil sócio 

demográfico dos inquiridos apresenta uma influência baixa nas sete dimensões. Apesar 

disso, há algumas evidências que se podem destacar como é o caso do sexo masculino 

que apresenta respostas mais negativas comparativamente aos do sexo feminino. Os 

que apresentam habilitações académicas com apenas secundário são os que fornecem 

respostas mais positivas em relação à sua satisfação e os que apresentam doutoramento 

são os que fornecem respostas mais negativas. O grupo de contabilistas séniores 

mostra-se satisfeito com os SI. 

É de salientar que podem ter existido inquiridos que não concordaram com as 

dimensões a serem estudadas, apresentando-se assim relações de coeficiente Eta fracas 

e muito fracas. Tais resultados podem ser justificados pelo facto de quando uma 

empresa adquire um SI é sinónimo de adaptações dentro da empresa e, segundo Petter 

et al. (2013), a implementação de um novo SI na organização sujeita as pessoas que nela 

trabalham a adaptarem-se a nível social e técnico. Para Lee et al. (2008) a 

implementação de um novo SI requer renovações do hardware e do software e que os 

utilizadores do mesmo tenham formação. Para além disso, solicita que haja uma 

adaptação da política da organização e de todo o processo de trabalho. Para os autores 

atrás referidos, os trabalhadores, na sua maioria, são adversos a alterações no seu 

método de trabalho e oferecem muita oposição na mudança. Por isso, é preciso que 

haja uma liderança forte dentro da organização para que os colaboradores sejam 

persuadidos a utilizar o novo SI e que compreendam que este vai abranger todas as suas 
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necessidades e vai corresponder às melhores expetativas. Oroviogoicoechea et al. 

(2008) apoiam que o projeto deve ter uma liderança persuasiva e preponderante, 

afirmando que a envolvência dos utilizadores pode não ser suficiente. O líder deve estar 

preparado para os acontecimentos não programados como, por exemplo, uma 

oportunidade de adaptação e de aprendizagem. Deve ser dinamizador e conseguir 

convergir o processo de mudança do SI com a renovação na organização. 

Em suma, ser portador de informação faz com que as empresas se possam diferenciar 

da concorrência e antecipar perante o futuro, fazendo com que o risco de incerteza seja 

mais reduzido. Além do mais, a gestão da informação tem como meta acrescentar 

qualidade ao desempenho das organizações (Bailoa, 2011). 

Assim, desta forma, a hipótese H2: “O perfil sócio demográfico influencia a perceção dos 

contabilistas sobre o impacto das dimensões na principal aplicação informática 

utilizada” foi parcialmente validada, pois, através da análise estatística dos dados, 

apesar do perfil sócio demográfico dos inquiridos influenciar de alguma forma a 

perceção nas diferentes dimensões de impacto dos SI e se verificar uma relação entre 

as habilitações académicas e as dimensões de satisfação, tomada de decisão e 

segurança da informação, o coeficiente Eta apresentou valores ligeiramente superiores 

a 0,2, o que leva a considerar a existência de relações fracas entre as dimensões 

analisadas. 

No quinto e último objetivo deste estudo pretendeu-se analisar se o uso de diferentes 

aplicações informáticas influência a perceção dos contabilistas em relação às diferentes 

dimensões de impacto. Para tal, definiu-se como terceira hipótese de estudo H3: “A 

aplicação informática utilizada pelo contabilista influencia a sua perceção dos impactos 

nas dimensões consideradas”. 

Os resultados mostraram que, através da comparação entre as médias da satisfação dos 

inquiridos com as aplicações informáticas e as sete dimensões de impacto, é possível 

tirar conclusões e analisar diferentes níveis de satisfação entre os diferentes 

contabilistas. É de salientar que os utilizadores da aplicação PHC não se mostraram 

satisfeitos com nenhuma das dimensões.  
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Desta forma, concluiu-se que, se os inquiridos estiverem mais satisfeitos ou mais 

insatisfeitos com a aplicação informática usada, a sua perceção dos impactos nas sete 

dimensões é diferente. Perante isto, foi possível confirmar a hipótese H3.  
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6. Conclusão 

Vivemos na era digital, onde a sociedade é reconhecida pelas ferramentas que utiliza 

para atingir um objetivo e não pelos valores que a própria sociedade tem. O aumento 

do valor do conhecimento e a riqueza dos países a ser medida pelo desenvolvimento 

tecnológico, faz com que a tecnologia seja considerada muito valiosa. A tecnologia fez 

com que a informação chegasse a toda a sociedade e que não estivesse disponível 

apenas para uma parte muito limitada (Kohn & Moraes, 2007). Existem variadíssimos 

setores de atividades praticadas pelas empresas portuguesas e todos eles sofreram 

adaptações no ramo das tecnologias e informação e comunicação. A contabilidade não 

foi exceção e tem sido uma das áreas que mais adaptações e mudanças sofreu e sofre 

no sistema tecnológico. Essas adaptações permitiram um serviço mais rápido e com 

maior qualidade por parte dos contabilistas e possibilitou que a profissão se mantivesse 

no mercado das prestações de serviço (Silva et al., 2016). 

Ao estudar os casos de Doll e Torkzadeh (1999), Pereira (2003), Maçada et al. (2007), 

Bachéga e Almeida (2009), Rodrigues (2009) e Bailoa (2011), este estudo procurou 

perceber qual  o grau de impacto dos SI nos processos de trabalho dos contabilistas do 

Baixo Alentejo e Alentejo Central e, através dos resultados do estudo, contribuir para a 

definição de estratégias ao nível da produtividade, dos processos de decisão, do 

controlo da gestão, da inovação, da qualidade e segurança da informação e da satisfação 

dos colaboradores e, consequentemente, dos clientes. 

Dessa forma definiram-se objetivos, dos quais foram concretizados, para nos permitir 

considerar um conjunto de apreciações:  

1. Conhecer e analisar o perfil sócio demográfico dos contabilistas do Baixo 

Alentejo e Alentejo central; 

2. Identificar as aplicações informáticas mais usadas pelos colaboradores das 

empresas de contabilidade do Baixo Alentejo e Alentejo Central; 

3. Analisar o impacto dos SI disponíveis (aplicações informáticas) ao nível das 

seguintes dimensões: produtividade, satisfação dos colaboradores, controlo 

da gestão, inovação, fases do processo de tomada de decisão; qualidade e 
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segurança da informação; a fim de identificar as dimensões com maior 

impacto na atividade diária dos contabilistas; 

4. Analisar a relação entre cada uma das dimensões de impacto e as diferentes 

características socio demográficas dos contabilistas; 

5. Analisar se a aplicação informática utilizada pelo contabilista influencia a sua 

perceção ao nível dos impactos nas dimensões consideradas 

Foi possível verificar que a existência de diferentes perfis profissionais, os quais 

apresentam diferentes experiências e formações, mostram diferentes necessidades 

entre si, tendo o grupo homogéneo sénior uma adaptação mais difícil às novas 

tecnologias que o grupo de juniores.  

Os inquiridos utilizam diferentes aplicações informáticas, contudo preferem aplicações 

que integrem sistemas ERP, que partilhem informações entre empresários, 

colaboradores de empresas e contabilistas e ainda que seja um programa 

multidimensional.  

Os inquiridos preferem aplicações informáticas que correspondam às constantes 

alterações da profissão e que acompanhem a evolução tecnológica, permitindo, assim, 

prestar serviço de qualidade, independência, ser proactivo e reduzir o tempo de 

trabalho.  

Os impactos dos SI nos processos de trabalho são multifacetados, portanto deve ter-se 

em consideração as diferentes dimensões que as aplicações informáticas podem afetar, 

mesmo as que foram consideradas com um menor impacto.  

Neste estudo em comparação a todos os outros que já existem, a dimensão que obteve 

um maior impacto foi a tomada de decisão. Os inquiridos consideraram esta aplicação 

ser útil na contribuição de produção de informação e que desta forma auxilie nas 

decisões. 

Em relação à dimensão inovação, os utilizadores encontram-se insatisfeitos, colocando-

a em segundo plano na utilização das aplicações. Assim, os inquiridos consideram que 

deve existir um incentivo para que se melhore com visão para a criação e exploração de 

novas ideias, de forma a inovar os seus processos de trabalho. 
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Ainda, os resultados também mostram que, quanto maior for a satisfação com as 

aplicações informáticas, maior é o contributo para a aquisição de competências e desta 

forma, cumprir os objetivos propostos. 

Em suma, os objetivos foram alcançados e duas das três hipóteses verificadas, ver 

Tabela 34. 

Tabela 34: Verificação das hipóteses estudadas 

H1: A produtividade é a dimensão com mais impacto ao nível da principal 

aplicação informática utilizada pelo contabilista. 

 

Não verificada 

H2: O perfil sócio demográfico dos contabilistas influencia a perceção dos 

impactos nas dimensões 

Parcialmente 

verificada 

H3: A aplicação informática utilizada pelo contabilista influencia a sua 

perceção dos impactos nas dimensões consideradas 

 

Verificada 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

6.1. Sugestões 

No seguimento da investigação, foi possível tecer um conjunto de considerações e 

sugestões. Estas considerações podem ser importantes ao nível das empresas de 

contabilidade e dos seus empresários, no sentido de contribuir para uma melhor gestão 

dos SI nas empresas e para a prestação de serviços de maior qualidade.  

Assim sendo, e tendo em conta os resultados apurados, apresentam-se as seguintes 

sugestões de melhoria ao nível da gestão dos SI nas empresas consideradas no estudo: 

1. É de sugerir a prática de importação de documentos, uma vez que esta reduz 

tempo e porque permite ter mais clientes, maior eficácia e possibilita o 

lançamento de vendas e compras individualmente ou em lote. No entanto, 

apesar destas vantagens, deve-se ainda ter em conta outros fatores como os 

módulos que se pretende usar, satisfazendo as nossas necessidades (recursos 

humanos, contabilidade analítica). O aumento da eficiência e rapidez no 

processamento da informação são alguns dos principais benefícios que estes 
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sistemas podem trazer a uma organização, pois a integração da informação 

permite diminuir significativamente ou até eliminar as tarefas manuais 

(Themistocleous et al., 2001). 

 

2. Com a existência de diferentes perfis profissionais e a existência de dificuldade 

na adaptação aos SI, sugere-se o fornecimento de cursos e formações na área 

dos SI. Este tipo de formação pode ser com os colaboradores do próprio SI ou 

mesmo com outros colegas contabilistas que trabalhem e tenham experiência 

num determinado SI. A partilha de informação entre colegas será sempre uma 

mais-valia para o crescimento da profissão e para a automatização dos processos 

de trabalho. O recente licenciado em contabilidade deve apresentar as 

características de trabalho em equipa, a capacidade de negociação e de 

solucionar problemas, inovador, dinâmico e uma correta ética, boa 

comunicação, autoestima, proatividade, integridade e responsabilidade e deve 

empregar de forma contínua os seus conhecimentos e as suas competências, de 

forma a adaptar-se às inovações introduzidas pelas tecnologias de informação e 

comunicação. O contabilista tem de conseguir reconhecer a relevância da 

informação e saber onde aplicá-la (Jeacle, 2008). 

 

3. Relativamente ao impacto dos SI no dia-a-dia do contabilista, os mesmos têm 

impactos multifacetados e diferenciados no trabalho dos contabilistas. O 

contabilista não se deve focar apenas numa dimensão e através da mesma tomar 

decisões ou prestar serviços de pouca qualidade. Cada um terá a sua própria 

associação ideal de todas as dimensões e atingi-la deve ser um objetivo. Para 

uma melhor perceção dos mesmos, sugere-se que se analisem diversas 

vertentes ou dimensões do trabalho dos contabilistas o que permitirá tomar 

melhores decisões, prestar serviços de melhor qualidade e apresentar 

inovadoras propostas aos clientes, possibilitando desta forma adquirir melhores 

resultados, o que levará à aquisição de novos e melhores clientes. Rodrigues 

(2009) mostrou que englobar a produtividade, satisfação do utilizador, controlo 

de gestão, inovação, decisão, qualidade de informação e segurança de 

informação traziam benefícios para o utilizador de SI e era um modelo mais 
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aproximado para medir o impacto da utilização dos SI. Bailoa (2011) usou este 

modelo e ainda acrescentou as fases da tomada de decisão. Todas estas 

dimensões reunidas de forma positiva, podem ter resultados satisfatórios para 

os utilizadores e neste caso para os contabilistas.  

 

4. Sugere-se continuar a apostar em sistemas que permitam os utilizadores ser 

mais produtivos e eficientes, nomeadamente sistemas que integrem o ERP e o 

CRM em conjunto, para que seja mais rápido e eficaz a consulta ao Portal das 

Finanças ou Segurança Social, por exemplo, e ao mesmo tempo seja mais em 

conta monetariamente para os contabilistas por ser integrado no mesmo SI. Ao 

agrupar todos os processos empresariais numa única base, torna-se possível 

consultar todo o fluxo de informações transacionadas pela entidade, obtendo 

uma visão mais ampla dos processos e agilizando a interação entre todos os 

departamentos empresariais. Recomenda-se, assim, a integração dos diferentes 

sistemas de informação num único (Padovaze, 2019).  

 

5. Uma vez que a inovação é a dimensão com menor impacto, sugere-se que haja 

um incentivo na utilização da aplicação informática, no sentido de facilitar a 

aprendizagem e a criatividade, de forma que se permita encontrar novos 

modelos e desta forma realizar trabalhos mais inovadores. Os contabilistas têm 

que revolucionar os processos de adoção de cliente e renovar os serviços 

prestados aos clientes. Devem, por isso, em ambientes de negócios, onde a fonte 

principal de sustentabilidade é a inovação, ser utilizadas as novas técnicas de 

comunicar a informação, como o SAFT da contabilidade (Alves, 2018). 

 

6. Sugere-se que se faça uma avaliação completa de todos os SI disponíveis antes 

de escolher. Deve haver um plano bem estruturado dentro da empresa para que 

o processo de mudança ou de começo seja bem-sucedido. Pedir opinião a outros 

colegas e não escolher apenas pelos custos monetários. Neste estudo, foi 

percetível que o TocOnline é um SI mais barato do que o Primavera, por 

exemplo, ainda que o Primavera seja mais inovador e tem uma melhor e mais 

rápida assistência técnica do que o TocOnline. No entanto, o TocOnline requer 
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menos formação do que o Primavera. Para uma implementação bem-sucedida 

de um sistema ERP, torna-se fundamental repensar os processos da organização 

de acordo com os requisitos do sistema, cabendo à gestão um papel 

indispensável, no sentido de, através de um planeamento rigoroso, promover a 

mudança dentro da organização (Serrano et al., 2004). 

 
7. O futuro é digital, sem dúvida. E o da área de contabilidade também será cada 

vez mais. Por isso, sugere-se que os contabilistas apostem no arquivo digital de 

forma a reduzir cada vez mais o papel. É importante “educar” o cliente a enviar 

os documentos de forma digital e mostrar-lhe os benefícios que isso pode trazer. 

A facilidade de ambas as partes terem acesso ao documento e de não precisarem 

de perguntar ao contabilista por um determinado documento, quando os 

mesmos o podem consultar através da sua casa ou do seu local de trabalho. 

Certamente será o futuro, mas muitos profissionais ainda estão muito recetivos 

a esta ideia, principalmente os mais experientes. É importante fazer planos 

dentro da própria empresa para adotar esta inovação e mudança.  

 
 

6.2. Limitações do estudo e linhas futuras de investigação 

Este trabalho é inovador, uma vez que são desconhecidos estudos empíricos realizados 

nas empresas de contabilidade estudadas - Baixo Alentejo e o Alentejo Central, 

procurando relacionar as dimensões de impacto com o dia-a-dia e a realidade dos 

contabilistas. 

O presente estudo pode dar aos profissionais de contabilidade uma perceção melhor 

sobre as limitações e os pontos fortes de cada aplicação informática de contabilidade. 

Na hora de decidir que aplicação usar ou se devem mudar, esta investigação pode ter 

um papel importante nessa importante fase de deliberação.  

Neste estudo estão, também, presentes muitas definições e muita teorias e ideias de 

vários autores, o que pode ajudar o recém-licenciado, com visão para uma carreira de 
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contabilidade, a ter uma perceção do que pode esperar da profissão e o que pode 

contribuir para a sua melhoria.  

Contudo, apesar da importância dos resultados obtidos, o presente estudo apresentou 

algumas limitações. O facto de o estudo abranger apenas o Baixo Alentejo e o Alentejo 

Central, conduz a que os resultados não possam ser generalizados a outras empresas e 

contextos geográficos. Aponta-se, ainda, a fraca taxa de resposta aos inquéritos por 

questionários, apesar da elevada insistência no sentido de ultrapassar os baixos níveis 

de adesão. No futuro, será importante repensar novas técnicas de estudo que cativem 

os contabilistas a participarem em maior número. 

No geral, os dados estatísticos são muito idênticos e os modelos teóricos adotados 

também apresentam as suas limitações sobretudo quando aplicados a realidades com 

características específicas como foi o caso do presente trabalho. Talvez isto possa ter 

aumentado a dificuldade em analisar os dados, pelo que podem existir outras 

dimensões de impacto ao nível dos processos de trabalho dos contabilistas, que, em 

futuros estudos, importa estudar.  

Sugere-se, deste modo, a realização de futuros trabalhos que abrangem uma população 

maior e uma área geográfica igualmente maior, assim como estudos que adotem 

estratégias e métodos de investigação mistos, com recurso a uma abordagem 

quantitativa e qualitativa. Para além disso, no futuro era importante investir em 

investigações deste âmbito para melhorar a automatização dos processos de trabalho 

dos contabilistas e para que seja cada vez mais fácil a adaptação e transição digital nesta 

área.  

Espera-se que este estudo inspire jovens contabilistas a apostar na profissão e a 

entender que é um processo de trabalho diário todo informático e que isso os motive. 
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I. Questionário efetuado aos inquiridos 
 
 

Impacto dos Sistemas de Informação nos 
processos de trabalho dos contabilistas – 
OFICIAL 
 

 

Início do bloqueio: Caraterização pessoal e do software de contabilidade 

 
Q1 O presente questionário constitui um instrumento de recolha de dados no âmbito 
da dissertação de mestrado em Contabilidade e Finanças do Instituto Politécnico de 
Beja. 
A investigação tem como objetivo medir o Impacto dos Sistemas de Informação no 
processo de trabalho dos contabilistas do Alentejo Central e do Baixo Alentejo. 
Obrigado desde já pela sua colaboração. Pretende-se que os resultados do estudo 
possam ajudar todos os contabilistas quer do Alentejo, quer a nível nacional. 
A resposta a este questionário é anónima e confidencial e os dados destinam-se 
exclusivamente para fins académicos. Não há respostas certas nem erradas, por isso 
pedimos que responda com a maior sinceridade possível. 
O preenchimento do questionário tem uma duração média de 5 minutos. 
 

 

 
Q2 Sexo: 

o Feminino;  (1)  

o Masculino.  (2)  
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Q3 A que faixa etária pertence? 

o Menos que 25 anos;  (1)  

o 25-35 anos;  (2)  

o 36-45 anos;  (3)  

o 46-55 anos;  (4)  

o Mais de 55 anos.  (5)  
 

 

 
Q4 Habilitações académicas: 

o Até ao 12º ano;  (1)  

o Bacharelato;  (2)  

o Licenciatura;  (3)  

o Mestrado;  (4)  

o Douturamento;  (5)  

o Outro. Qual?  (6) ________________________________________________ 
 

 

 
Q5 Tempo de experiência em contabilidade: 

o Menos de 5 anos;  (1)  

o Entre 5 e 10 anos;  (2)  

o Entre 11 e 15 anos;  (3)  

o Mais de 15 anos.  (4)  
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Q6 É contabilista certificado ? 

o Sim;  (1)  

o Não.  (2)  
 

 

 
Q7 Refira qual o Distrito onde trabalha: 

o Beja  (4)  

o Évora  (5)  

o Outro. Qual?  (6) ________________________________________________ 
 

 

 
Q8 Número de pessoas no seu escritório: 

o Menos de 4;  (1)  

o Entre 4 e 6;  (2)  

o Mais de 6.  (3)  
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Q9 Principal software de contabilidade utilizado no processo de trabalho diário: 

o Primavera;  (1)  

o TocOnline;  (2)  

o Sage;  (3)  

o Alidata;  (4)  

o Artsoft;  (5)  

o Eticadata;  (6)  

o Centralgest;  (7)  

o Outro. Qual?  (8) ________________________________________________ 
 

 

 
Q10 Porque escolheu esse software? 

o Conselho de um colega;  (1)  

o Solução adotada pela empresa;  (6)  

o Através de anúncios;  (2)  

o Conhecimento do programa;  (3)  

o Formações;  (4)  

o Outro. Qual?  (5) ________________________________________________ 
 

 

 
Q11 Já pensou em mudar de software? 

o Sim;  (1)  

o Não.  (2)  
 

Pular para: Q13 Se Já pensou em mudar de software? = Não. 
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Q12 Para qual ? 

o Primavera;  (1)  

o Sage;  (2)  

o TocOnline;  (3)  

o Alidata;  (4)  

o Artsoft;  (5)  

o Eticadata;  (6)  

o Centralgest;  (7)  

o Outro. Qual?  (8) ________________________________________________ 
 

 

 
Q13 Módulos que utiliza no seu programa de contabilidade: 

▢ Contabilidade Financeira;  (1)  

▢ Contabilidade Analítica;  (2)  

▢ Gestão de Ativos (Imobilizado);  (3)  

▢ Finanças/Tesouraria;  (4)  

▢ Gestão de Pessoal (Salários);  (5)  

▢ Faturação;  (6)  

▢ Gestão de Stocks;  (7)  

▢ Declarações Fiscais/Oficiais;  (8)  

▢ Importação de Documentos.  (9)  
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Q15 Tendo em conta o software de contabilidade que respondeu utilizar, classifique as 
seguintes questões: 
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 Discordo 
totalmente 
(1) 

Discordo (2) 

Não 
concordo 

nem 
discordo (3) 

Concordo 
(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Permite 
prestar um 
serviço de 

qualidade ao 
cliente (1)  

o  o  o  o  o  
Permite 

programar, 
organizar e 
controlar as 
tarefas (2)  

o  o  o  o  o  
Permite atingir 
os objetivos e 
ajuda na sua 

concretização 
(3)  

o  o  o  o  o  
O preço e 

gastos com 
atualizações e 
manutenção 
são baixos (4)  

o  o  o  o  o  
Aumenta a 

capacidade de 
trabalho em 
equipa (5)  

o  o  o  o  o  
Permite 

corresponder 
às constantes 
alterações da 
profissão (6)  

o  o  o  o  o  
Permite ter 

independência 
e ser proativo 

(7)  
o  o  o  o  o  

Tem um 
visual/aspeto 
apelativo (8)  o  o  o  o  o  
Tem baixo 

grau de 
complexidade 

(9)  
o  o  o  o  o  
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Requer 
formação (10)  o  o  o  o  o  

Tem 
assistência 

técnica 
sempre que 

solicitada (11)  

o  o  o  o  o  
Reduz tempo 
despendido 
nas tarefas 
diárias (12)  

o  o  o  o  o  
Permite 
fornecer 
dados ao 

cliente 
importantes 
para a sua 
gestão da 

empresa (13)  

o  o  o  o  o  
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Q16 Se utiliza a Importação de Documentos, indique: 

 Sim (1) Não (2) 

Exigiu formação (1)  o  o  
Mudou os processos de 

trabalho diários (2)  o  o  
Utiliza diariamente no 

processo de trabalho (3)  o  o  
Reduziu tempo despendido 

nas tarefas diárias (4)  o  o  
Ajuda e permite ter um maior 

número de clientes (5)  o  o  
Tem todas as extensões que 

necessita (SAFT, Efatura, 
Jasmin,…) (6)  o  o  

Utiliza no lançamento de 
vendas (7)  o  o  

Utiliza no lançamento de 
compras (8)  o  o  

Tem elevado grau de 
complexidade (9)  o  o  

Utiliza templates na 
contabilização de 
documentos (10)  o  o  

Altera manualmente as 
contas de lançamentos 
quando necessário (11)  o  o  

Apresenta toda a informação 
necessária sobre um 

documento (12)  o  o  
Permite o lançamento em 
lote de documentos (13)  o  o  
Permite o lançamento de 

centros de custo (14)  o  o  
Está integrado no programa 

ERP (15)  o  o  
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Q20  
Segundo Amaral (1994) um sistema de informação é um sistema que agrupa, protege, 
processa e fornece informação relevante para a empresa, com o objetivo de tornar a 
informação acessível para aqueles que a querem utilizar, incluindo gestores, 
funcionários, clientes.  
 
De seguida, classifique, por favor, o impacto que os Sistemas de Informação têm nos 
seus processos de trabalho diário 
 

 

 
Q21 "Em relação à satisfação do colaborador, o SI _______" 

 
Discordo 

Totalmente 
(1) 

Discordo (2) 

Não 
concordo 

nem 
discordo (3) 

Concordo 
(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Satisfaz as 
suas 

necessidades 
(1)  

o  o  o  o  o  
Melhora a sua 

satisfação 
com o 

trabalho (2)  
o  o  o  o  o  

Melhora a sua 
satisfação no 
trabalho (4)  o  o  o  o  o  
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Q22 "Em relação à produtividade, o SI permite _______" 

 
Discordo 

Totalmente 
(1) 

Discordo (2) 

Não 
concordo 

nem 
discordo (3) 

Concordo (4) 
Concordo 

totalmente 
(5) 

Ser mais 
produtivo (1)  o  o  o  o  o  

Poupar 
tempo nas 

tarefas 
diárias (2)  

o  o  o  o  o  
Realizar um 

maior 
número de 
tarefas (3)  

o  o  o  o  o  
 
 

 

 
Q23 "Em relação ao controlo de gestão, o SI _______" 

 
Discordo 

Totalmente 
(1) 

Discordo (2) 

Não 
concordo 

nem 
discordo (3) 

Concordo 
(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Ajuda os 
gestores a 

controlar os 
processos de 
trabalho (1)  

o  o  o  o  o  
Melhora o 

controlo por 
parte da 

gestão (2)  
o  o  o  o  o  

Ajuda os 
gestores a 
controlar o 

desempenho 
do trabalho 

(4)  

o  o  o  o  o  
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Q24 "Em relação à inovação, o SI permite _______" 

 
Discordo 

Totalmente 
(1) 

Discordo (2) 

Não 
concordo 

nem 
discordo (3) 

Concordo (4) 
Concordo 

totalmente 
(5) 

A criação de 
novas ideias 

(1)  o  o  o  o  o  
A exploração 

de novas 
ideias (2)  o  o  o  o  o  
Ter ideias 

inovadoras 
de processos 
de trabalho 

(3)  

o  o  o  o  o  
 
 

 

 
Q25 "Em relação à tomada de decisão, o SI permite _______" 

 
Discordo 

Totalmente 
(1) 

Discordo (2) 

Não 
concordo 

nem 
discordo (3) 

Concordo 
(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Gerar 
informação 

que auxilie na 
decisão (1)  

o  o  o  o  o  
Auxiliar na 

resolução de 
problemas (2)  o  o  o  o  o  

Produzir 
informações 

fiáveis (3)  o  o  o  o  o  
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Q26 "Em relação à segurança da informação, o SI permite _______" 

 
Discordo 

Totalmente 
(1) 

Discordo 
(2) 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

(3) 

Concordo 
(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Aumentar a 
segurança dos 

dados 
(Confidencialidade, 

fiabilidade, 
privacidade, 

autenticidade, 
disponibilidade e 
integridade dos 

dados) (1)  

o  o  o  o  o  

Ter um controlo do 
sistema de acesso 

adequado e seguro 
(2)  

o  o  o  o  o  
Proteger dados 

contra utilizadores 
não autorizados 

(3)  
o  o  o  o  o  
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Q27 "Em relação à qualidade da informação, o SI permite _______" 

 
Discordo 

Totalmente 
(1) 

Discordo (2) 

Não 
concordo 

nem 
discordo (3) 

Concordo 
(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Facilidade no 
acesso e na 
obtenção de 
informação 

(1)  

o  o  o  o  o  
Gerar 

informação de 
fácil 

compreensão 
(2)  

o  o  o  o  o  
Recuperar a 

informação de 
forma fácil e 

rápida (3)  
o  o  o  o  o  

 
 

 

 
Q25 Obrigado pela sua participação !! 
 

Fim do bloco: Caraterização pessoal e do software de contabilidade 
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II. Análise da perceção dos inquiridos pelas aplicações 
informáticas 

 
 

Tabela 1: Razão pela qual os inquiridos optam pela aplicação informática 

 % 

 

Motivo pelo qual 

a aplicação 

informática foi 

optada 

Formações 0.8 

Conselho de um colega 4.1 

Conhecimento do programa 33.1 

Solução adotada pela empresa 60.3 

Outro 1.7 

 Total 100 

 

Tabela 2: Aplicação pelo qual os inquiridos estão insatisfeitos 

 Sim (%) 

 

 

Alterar para uma 

aplicação 

informática 

diferente 

Primavera 5.8 

TocOnline 0.8 

Sage 3.3 

Artsoft 0.8 

Centralgest 0 

Eticadata 0.8 

Outro 5.8 

 Total 17.3 

 

 

Tabela 3: Aplicação pelo qual os inquiridos alterariam em caso de insatisfação 

 % 

 

Para que 

aplicação 

informática 

alterariam? 

Centralgest 4.7 

Eticadata 4.7 

Sage 4.7 

Primavera 4.7 

TocOnline 80.9 

 Total 100 
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Tabela 4: Satisfação dos inquiridos pelas aplicações informáticas 

 

 Principal aplicação informática utilizada nos processos de trabalho diários 

Artsoft Centralgest Eticadata Primavera Sage TocOnline PMR Filosoft Olisoft 

Permite prestar um 

serviço de qualidade ao 

cliente 

Média 3.5 3.3 3 3.2 3 3.4 3.1 3.1 3.25 

Permite programar, 

organizar e controlar as 

tarefas 

Média 2.25 2 1 2.9 2.4 3.2 2.1 3.1 2.5 

O preço e gastos com 

atualizações e 

manutenção são baixos 

Média 2 2 3 1.8 2.4 3.3 2 2.9 1.7 

Permite atingir os 

objetivos e ajuda na sua 

concretização 

Média 3 3 2 3.1 2.5 3.1 2.9 3 3 

Aumenta a capacidade 

de trabalho em equipa 

Média 3 2.7 3 2.8 2.3 3 3.4 3.4 2.75 

Permite corresponder às 

constantes alterações da 

profissão 

Média 3.3. 3.3 3 2.9 3 3.5 3.4 3.4 2.8 

Tem um visual/aspeto 

apelativo 

Média 3.3 3.3 3 3 3 3.1 2.6 3.3 2.8 

Permite ter 

independência e ser 

proativo 

Média 3 3 2 2.9 2.8 3.5 2.6 3.1 3.2 

Tem baixo grau de 

complexidade 

Média 2.8 3 2 2.5 2.9 2.7 2.6 3.1 3.3 

Requer formação Média 3.3 2.3 1 3 2.4 2.5 2.8 3 2 

Tem assistência técnica 

sempre que solicitada 

Média 3.5 3.3 0 3 3 2.6 3 2.3 3.5 

Reduz o tempo 

despendido nas tarefas 

diárias 

Média 3.3 3.7 1 3 2.9 3.2 3.3 3.1 2.8 

Permite fornecer dados 

ao cliente importantes 

na gestão da empresa 

Média 3.3 3.3 3 3 3 3 3.4 3.1 3 
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Tabela 5: Satisfação dos inquiridos pela aplicação principal: Primavera 

 

 Primavera 

Média Mediana DP 

Permite prestar um serviço de qualidade ao cliente 3.170 3.000 0.771 

Permite programar, organizar e controlar as tarefas 2.940 3.000 0.811 

O preço e gastos com atualizações e manutenção são baixos 1.740 2.000 0.851 

Permite atingir os objetivos e ajuda na sua concretização 3.070 3.000 0.723 

Aumenta a capacidade de trabalho em equipa 2.800 3.000 0.655 

Permite corresponder às constantes alterações da profissão 2.940 3.000 0.712 

Tem um visual/ aspeto apelativo 2.980 3.000 0.765 

Permite ter independência e ser proactivo 2.930 3.000 0.866 

Tem baixo grau de complexidade 2.570 3.000 0.860 

Requer formação 3.000 3.000 1.028 

Tem assistência técnica sempre que solicitada 2.960 3.000 1.009 

Reduz tempo despendido nas tarefas diárias 3.000 3.000 0.932 

Permite fornecer dados ao cliente importantes para a sua gestão de empresa 3.090 3.000 0.524 

 

 

 

 


