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Introdução: A prestação de serviço terceirizado de contabilidade deve oferecer
confiabilidade, qualidade e atendimento diferenciado para cada perfil de cliente,
fazendo disto um grande desafio. Requer o aprimoramento das normas contábeis e dos
recursos tecnológicos, conciliados ao aperfeiçoamento significativo dos processos de
gerenciamento e dos procedimentos das rotinas que devem ser executadas. Este
trabalho teve por fundamento a busca do confronto entre teoria e prática da Teoria do
Controle e da Gestão da Qualidade, aplicada a escritório de contabilidade. Demonstra
que ferramentas utilizadas no dia a dia, das rotinas executadas pelo escritório, estão
envolvidas nas duas teorias. Objetivo: O objetivo geral da pesquisa é verificar se a
Teoria do Controle aplicada ao escritório de contabilidade é uma ferramenta
estratégica voltada para a qualidade.  Metodologia: Quanto ao objetivo, a pesquisa
classifica-se como exploratória, de abordagem qualitativa. Nessa investigação busca-se
a exploração da aplicabilidade da teoria a um tipo de empresa que tem suas
particularidades pouco analisadas. Quanto à abordagem escolhida, a pesquisa
qualitativa se mostrou apropriada pela natureza do problema, pois permite ter uma
visão mais ampla do cenário a ser explorado. Em relação aos procedimentos, trata-se
de um Estudo de Caso. As técnicas utilizadas para os levantamentos de dados foram
entrevistas com os sócios do escritório de contabilidade, questionário com os
colaboradores, bibliográfica e documental.  Resultados: O escritório Milênio
Contabilidade Ltda está situado na cidade de Ipatinga/MG, sendo classificado como de
médio porte, com dois sócios e dezenove colaboradores. Com base no referencial
teórico deste trabalho, percebe-se que o ciclo do PDCA é aplicado na rotina de
trabalho do escritório e que a teoria do controle é uma ferramenta utilizada diariamente
pelo escritório. Quanto à qualidade de serviço, eles estão cada dia mais envolvidos,
para que esta qualidade de serviço seja melhorada, afirmam que ainda não está em um
padrão de excelência para se buscar uma ISO de qualidade. Com base em todo o
referencial teórico deste trabalho, percebe-se que o escritório contábil do estudo de
caso está no caminho correto para se tornar referencial em qualidade de serviço e
controle sobre as tarefas desenvolvidas. A implantação de uma ISO de qualidade
depende da decisão dos sócios e que os mesmo vejam que o escritório já está
preparado para isto. Os colaboradores do escritório entendem que o processo de
padronização colaborou para o crescimento profissional dos mesmos. Percebeu-se que
um ambiente de trabalho bem organizado gera satisfação no colaborador e colaborador
satisfeito aumenta a produção, neste caso produção de qualidade.  Conclusão: Dentro
dos princípios das Teorias Controle e Gestão da Qualidade percebeu-se que o controle
é fundamental para uma boa organização. Que o processo bem planejado, verificado,
acompanhado e revisado, tem um resultado positivo, onde se prevê futuros erros e
elabora estratégias para a correção dos mesmos, sendo sempre revisado.
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