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Uma nova visão da profissão do contabilista parece estar sendo uma constante em todas as opiniões 

mais sensatas. De há muito, sempre defendi a posição de “valorização do profissional” fazendo ver 

que o caminho científico é o correto e que só este pode ser sustentáculo de uma consultoria. Cada 

vez mais competitivo, o mundo dos negócios exige que os empresários estejam bem orientados. A 

função do profissional da Contabilidade é, pois, a de consultor sobre assuntos da riqueza das 

empresas. Ninguém melhor que ele pode executar essa tarefa porque só ele bem entende a 

mecânica das contas e o que elas fornecem de informação competente para que se tomem decisões. 

O papel de apenas informante de saldos ou de zelador de assuntos fiscais, está sendo superado com 

a tecnologia avançada da informática. A mais destacada função do Contador é a de orientador, 

oferecendo modelos para que as empresas e instituições sejam eficazes em seus desempenhos.  

Antônio Lopes de Sá 



 

 

RESUMO 

 

Os escândalos contábeis envolvendo grandes companhias, nos anos 2001 e 2002, 

prejudicaram centenas de acionistas e impactaram negativamente a economia de 

vários países. Por outro lado, esses eventos geraram, como reflexo, o fortalecimento 

dos princípios da Governança Corporativa (GC), objetivando a melhoria da gestão 

das organizações. Na época em que as fraudes e falhas contábeis foram 

descobertas e divulgadas, muitas críticas foram direcionadas aos contadores, 

ocasionando um movimento para a padronização internacional das práticas 

contábeis. De fato, o contador exerce um papel importante nas organizações se 

considerarmos que boa parte das decisões econômico-financeiras são tomadas a 

partir da construção de números e do conhecimento desse profissional. As 

pesquisas iniciais demonstraram que os contadores atuam focados na técnica e no 

atendimento da legislação tributária, envolvendo-se pouco com pesquisas ou 

atuação na temática Governança Corporativa. As entidades que regulamentam a 

profissão mantêm o perfil legalista e regulatório, sem demonstrar sinais de 

preocupação com as competências necessárias para que o contador tenha sucesso 

no futuro e passe a contribuir de forma efetiva com as boas práticas de GC. Diante 

desse contexto, esta pesquisa teve como proposta identificar as competências 

esperadas para o contador em uma estrutura de governança corporativa, e propor 

um modelo de competências para este profissional. O estudo realizado foi de 

natureza qualitativa, contando com a aplicação de um roteiro de perguntas 

semiestruturado durante a realização de um grupo focal com profissionais 

contadores. Os resultados da pesquisa demonstraram que o modelo de formação 

dos contadores é muito teórico, deixando de contemplar as mudanças 

organizacionais trazidas pelas boas práticas de GC. E a partir do resultado do grupo 

focal com contadores foi possível identificar o entendimento de governança 

corporativa como práticas isoladas, e não a compreensão da missão em uma 

estrutura de GC, além disso, relataram o papel dos contadores, mas com uma visão 

de futuro não reconhecendo as responsabilidades nas estruturas atuais de 

governança corporativa.  

 

Palavras-chave: Governança corporativa. Competências do contador 



 

 

ABSTRACT 

 

The accounting scandals involving large companies in 2001 and 2002 damaged 

hundreds of shareholders and negatively impacted the economy of several countries. 

On the other hand, it generated as a reflection the strengthening of the principles of 

Corporate Governance (CG) aiming at improving the management of organizations. 

At the time when accounting frauds and failures were discovered and disclosed, 

many criticisms were directed at accountants, leading to a movement toward 

international standardization of accounting practices. In fact, the accountant plays an 

important role in organizations if we consider that most economic-financial decisions 

are made based on the construction of numbers and the knowledge of this 

professional. Initial research has shown that accountants are focused on the 

technique and compliance with tax legislation, with little involvement in research or 

performance in Corporate Governance. The entities that regulate the profession 

maintain a legalistic and regulatory profile, without showing signs of concern with the 

skills necessary for the accountant to succeed in the future and to contribute 

effectively to the good practices of CG. Given this context, this research aims to 

identify the skills expected for the accountant in a corporate governance structure, 

and to propose a competency model for this professional. The study was of a 

qualitative nature, counting on the application of a questionnaire semi-structured 

during the realization of a focus group with professional accountants. The results of 

the research showed that the counters formation model is very theoretical, failing to 

contemplate the organizational changes brought about by good GC practices. And 

from the result of the focus group with accountants it was possible to identify the 

understanding of corporate governance as isolated practices, not the understanding 

of the mission in a corporate governance structure, in addition, they reported the role 

of accountants, but with a vision of the future not recognizing the responsibilities in 

the current structures of corporate governance. 

 

Keywords: Corporate governance. Accountant competencies. 
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INTRODUÇÃO 

 

A publicação de notícias sobre grandes corporações envolvidas em casos de 

fraudes contábeis e financeiras tem ocorrido de forma constante.  

Como exemplo, a publicação de balanços apresentando lucros inexistentes, 

empréstimos não informados nos relatórios contábeis, operações fictícias para o 

aumento de receitas, ocultação de endividamentos, lançamentos de provisões de 

ações trabalhistas com inconsistência e supervalorização de receitas.  

As irregularidades nos balanços da Xerox, WorldCom e Enron, que 

estouraram no início da década de 2000, foram noticiadas como uma onda de 

práticas de “contabilidade criativa”. A contabilidade criativa é legalmente aceita, 

considerando que as normas e práticas contábeis possuem distintas formas de 

interpretação e apresentação. O profissional contábil tem a flexibilidade de optar 

pela forma que demonstre o melhor resultado para a empresa, porém em alguns 

casos a contabilidade criativa é utilizada para omitir um resultado ruim, perdendo 

assim a fidedignidade dos dados. Isso porque os dados não refletem a realidade da 

empresa, ou seja, não estão em conformidade com as boas práticas da 

contabilidade e nem com a transparência exigida pelos procedimentos contábeis 

(SILVA; SANTOS, 2016).  

Outro caso emblemático foi protagonizado pela Indústria Farmacêutica Merck, 

terceira maior fabricante de remédios do planeta. No ano de 2002, a sua subsidiária, 

Medco, contabilizou US$ 12,4 bilhões de faturamento que nunca foram recebidos. A 

Medco administrava programas de benefícios farmacêuticos para seguradoras e 

reconheceu indevidamente em sua contabilidade, durante três anos, os pagamentos 

realizados por clientes às farmácias credenciadas. Como consequência, o valor 

inicial de venda das ações da Medco precisou ser reduzido pela companhia, 

trazendo prejuízo para os acionistas em virtude do baixo valor de revenda das 

ações.  

A lei americana Sarbanes-Oxley, formulada e aprovada em consequência 

destes escândalos contábeis, estabeleceu maior rigor e buscou proteger os 

investidores por meio da exigência da divulgação de informações contábeis e 

financeiras confiáveis por parte das companhias, destaque para a co-

responsabilidade do CEO e CFO nas informações econômico-financeiras. Os 
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escândalos contábeis não se restringiram apenas aos EUA, no Reino Unido, 

Austrália e Itália a descoberta de fraudes e falhas contábeis geraram muitas críticas 

aos contadores (SILVEIRA, 2015). 

Os processos contábeis das empresas e, consequentemente, a produção dos 

demonstrativos contábeis são atribuições do contador. É possível inferir que, em 

algum momento, a fraude ou a falha contábil contou, no mínimo, com o 

conhecimento desse profissional. É importante observar que Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa do IBGC foi publicado em 2009, enquanto a 

profissão de contador no Brasil foi regulamentada por lei em 1964. O ofício é 

carregado de costumes, suportado por leis, regulamentos e técnicas, o que pode 

abrir um flanco de questionamentos quanto à adequabilidade da formação e 

comportamento do contador com relação ao que se espera no universo da 

Governança Corporativa. 

Situações como essas ocorridas com as companhias geram a perda de 

credibilidade perante investidores atuais e potenciais, que começam a repensar para 

onde vão canalizar os seus recursos. Portanto, o profissional contábil tem grande 

responsabilidade na produção e divulgação dos demonstrativos contábeis, que são 

utilizados como fonte de informação e tomada de decisão, podendo desencadear, 

por exemplo, centenas e até milhares de demissões de trabalhadores em virtude de 

baixa na valorização das ações da companhia. Por outro lado, a onda de escândalos 

contábeis colaborou para que as entidades que regulamentam a profissão contábil 

concentrassem esforços para adequação, a padronização e a melhoria das normas 

internacionais de contabilidade.  

A padronização contábil, somada às boas práticas de GC, têm exigido novas 

competências dos contadores; até então, o profissional contábil, na sua maioria, era 

qualificado e focado no atendimento às questões burocráticas e tributárias.  A 

qualidade da contabilidade é de responsabilidade do contador, e as suas 

competências podem contribuir com os insumos necessários. Entretanto, no Brasil, 

comparativamente aos estudos internacionais, Cardoso (2006, p.117) afirma: 

“constata-se muita carência de pesquisas sobre as competências do contador, seja 

de forma estruturada ou semiestruturada”.  

Segundo Oliveira (2015, p. 28), a Governança Corporativa tem sido um fator 

que induz os contadores a um afastamento do antigo perfil passivo de elaboração de 
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relatórios e balanços periódicos. A realização da contabilidade com qualidade e a 

produção de relatórios financeiros e contábeis livre de falhas e fraudes estão 

previstas na regulamentação da profissão e, de forma indutiva, é o que se espera 

desse profissional; entretanto, novos repertórios podem ser necessários para dar 

conta de conectar a contribuição dos contadores em direção às práticas de 

governança corporativa. 

A partir da realização de um grupo focal com contadores, de pesquisas 

bibliográficas sobre competências e governança corporativa, e dos resultados da 

pesquisa de Cardoso (2006) competências do contador, foi possível apresentar 

como resultado desta pesquisa uma proposta de modelo de competências para 

contadores em estrutura de governança corporativa.  

 

I. FORMULAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA 

 

As informações contábeis são importantes para a formação de uma boa 

estrutura de governança corporativa, principalmente para a prestação de contas, 

transparência e avaliação de performance financeira e econômica das organizações. 

A qualidade da contabilidade pode gerar confiança junto aos investidores, clientes, 

governo, fornecedores e a sociedade em geral. Nesse contexto, a participação dos 

contadores é determinante para a geração de confiança, impactando diretamente 

em pelo menos dois princípios da governança: a transparência (disclosure) e a 

prestação de contas responsável (accountability). (IBGC, 2015) 

Sendo assim, para este trabalho, elaborou-se a seguinte pergunta de 

pesquisa: quais são as competências esperadas do contador em uma estrutura de 

governança corporativa?  

 

II. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A seguir, o objetivo geral e específicos da pesquisa serão apresentados, com 

a finalidade de contextualizar o estudo. 
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i. Objetivo Geral  

 

Propor um conjunto de competências esperadas do contador em uma 

estrutura de governança corporativa. 

 

ii. Objetivos Específicos  

 

 Descrever as competências do contador no modelo tradicional. 

 Identificar as responsabilidades e atribuições do contador no contexto da 

governança corporativa. 

 Identificar como os contadores percebem seu papel nas estruturas de 

governança corporativa. 

 Mapear as competências esperadas do contador em uma organização com 

práticas de governança corporativa. 

 

 

III.  JUSTIFICATIVA  

  

“As informações contábeis produzidas pela contabilidade podem contribuir 

com as boas práticas de governança corporativa” Jacques et al (2011, p.38), porque 

constituem uma importante e rica fonte de informações para os stakeholders, tais 

como: investidores, credores, bancos, governo e mercado de capitais. As 

informações geradas pela contabilidade devem propiciar aos seus usuários base 

segura às suas decisões, pela compreensão do estado em que se encontra a 

entidade, seu desempenho, sua evolução, riscos e oportunidades que oferece 

(OLIVEIRA, 2005). 

Conforme a deliberação n° 488/2005 da Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, as Demonstrações Contábeis fornecem informações sobre a posição 

patrimonial e financeira da entidade, o resultado e o fluxo financeiro. As informações 

contidas nos demonstrativos contábeis são úteis para uma ampla variedade de 

usuários no processo de tomada de decisão e, portanto, devem apresentar os 

resultados da gestão em virtude dos recursos que são confiados à administração 

(JACQUES, et al 2011). 
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Nesse sentido, os demonstrativos contábeis devem estar livres de vícios e de 

práticas que coloquem em dúvida a informação divulgada. A descoberta e a 

divulgação de fraudes contábeis tipicamente ocasionam críticas aos contadores e  

seus princípios, práticas e padrões; e normalmente direcionam as reformas de 

governança, incluindo aquelas relacionadas à preparação e auditoria de relatórios 

financeiros (CARNEGIE; CONNELL, 2014). A emissão dos relatórios contábeis pelo 

contabilista torna este profissional responsável não apenas perante a sociedade, 

mas também junto aos investidores, que utilizam as suas informações para definir 

seus investimentos (OLIVEIRA, 2005). 

A história mostra que o colapso corporativo protagonizado no início dos anos 

2000 por grandes companhias, como a Enron e a WorldCom nos EUA, a Parmalat 

na Europa, a Equitable Life Assurance Society no Reino Unido e a HIH Insurance na 

Austrália, ocorreram em virtude de fraudes contábeis e de falhas na auditoria 

(doravante denominado de “falha contábil”), e estavam relacionados a uma 

governança ineficiente. É possível considerar previamente, por parte dos 

contadores, a falta de atitude no desenvolvimento de suas responsabilidades em 

decorrência das fraudes contábeis, e de habilidades insuficientes para os casos 

nomeados como falhas contábeis.  

 Em resposta a estes casos de “falha contábil”, mudanças de governança 

geralmente são propostas e adotadas, na tentativa de garantir que tais ocorrências 

não surjam novamente no futuro. Não obstante, a boa intenção por trás dessas 

reformas e melhorias de governança, além das falhas contábeis, deixam a profissão 

contábil lutando para defender sua legitimidade (CARNEGIE; CONNELL,2014). 

O cenário apresentado por Canegie e Connell (2014), de que o colapso em 

grandes companhias ocorreu em virtude de fraudes e falhas contábeis, atribui ao 

contador a necessidade de aprimorar as suas competências, e também de obter o 

reconhecimento dos stackholders de que a profissão é composta por profissionais 

competentes e que suas atividades são desenvolvidas com responsabilidade.  

Outro caso importante relatado por Carnegiee e Connell (2014) envolve a 

companhia Adelaide Steamship Group (Adsteam), que foi protagonista de um 

escândalo de publicação de relatórios financeiros enganosos na Austrália. A notícia 

do escândalo é resumida por uma manchete de um importante jornal daquele país, o 

Australian Financial Review do ano de 1991, "Adsteam uma humilhação para a 
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profissão contábil". O jornal afirmou que os altos níveis de dívida da Adsteam, além 

dos níveis inadequados de capitalização, estavam "escondidos pela exploração de 

regras de contabilidade e de relatórios desprovidos de informações adequadas".  

Esse relato depõe contra os contadores, especialmente os auditores externos 

e a profissão contábil, que foram implicados nas quatro rodadas do colapso 

corporativo na Austrália no início da década de 1890 até o início dos anos 2000. 

Essa situação levou à abordagem de Hutchinson (2009), que considera que a 

contabilidade, a auditoria e o ambiente de governança corporativa são componentes 

essenciais no fluxo de informações para os participantes do mercado de capitais, 

mas que as falhas contábeis vêm evidenciando a necessidade de melhorias 

substanciais nesses sistemas. 

De acordo com Shil (2008, p.22) “para algumas falhas de GC a 

responsabilidade é atribuída à contabilidade”. A forma como a contabilidade é 

praticada ou mesmo as diferentes interpretações possíveis para situações 

semelhantes, podem abrir algum espaço para os contadores corrompidos, mas o 

autor descreve que essa reclamação contra a contabilidade é indevida e infundada, 

sendo necessário um esforço para descobrir o problema e proteger a contabilidade 

(SHIL, 2008). Para tanto, é preciso que os contadores entendam de governança 

corporativa, seu quadro legal, seu status atual e como a contabilidade pode ser 

praticada para proteger as empresas contra a corrupção. O relato do autor atribui 

maior responsabilidade aos contadores e alerta para a necessidade de 

conhecimentos e atitudes para a proteção das empresas contra atos de corrupção 

(SHIL, 2008). 

Voltando ao caso da companhia Australiana Adsteam, a publicação de 

demonstrativos contábeis e financeiros enganosos tinha como um dos motivadores 

atender a ganância dos executivos, visando receber uma generosa remuneração 

vinculada ao desempenho financeiro da empresa (CARNEGIE; CONNELL, 2014). 

Este caso evidencia claramente um conflito de interesses, que, segundo Silveira 

(2015, p. 88) 

 

foi uma das questões centrais que motivou inicialmente os debates sobre 
GC, e ocorre quando interesses secundários de uma pessoa envolvida em 
uma decisão, podem divergir do interesse coletivo da empresa ao qual deve 
lealdade. 
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O caso da Adsteam demonstra também a ascendência dos executivos sobre 

os contadores em virtude da publicação dos demonstrativos em desacordo com as 

normas contábeis, objetivando a distribuição de bônus.  

Nessa esteira, é possível considerar que as normas e a ciência contábil 

precisam ser praticadas livremente, de forma correta e independente pelo contador, 

sem a imposição de interesses por parte dos executivos. Há de se ressaltar que, 

conforme Smaili e Labelle (2009), essa independência não é necessária apenas 

nesta situação, já que o nível de não conformidade contábil é maior quando as 

empresas têm poucos diretores independentes em seus conselhos e nos comitês de 

auditoria ou mudaram recentemente de auditores; ou têm um CEO que também é o 

Presidente, além do caso em que existe má comunicação entre o seu comitê de 

auditoria e seu auditor.  

Os escândalos contábeis apresentados pelos autores pesquisados abordam 

as falhas e fraudes contábeis como indutores de fracassos corporativos das 

organizações, atribuindo grande responsabilidade aos contadores. Com a 

incorporação das boas práticas de GC nas organizações, os casos de falhas 

contábeis podem ser reduzidas a partir dos conhecimentos e habilidades dos 

contadores; e as fraudes contábeis mitigadas com a soma de atitudes e valores do 

profissional contábil, trata-se, portanto, da competência individual que é descrita por 

Fernandes (2013, p. 48) “como um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes 

e valores que um indivíduo mobiliza e aplica, de forma reiterada, dentro de um 

contexto profissional, agregando valor à organização e a si mesmo”. E as mudanças 

nos ambientes de negócio, a harmonização internacional das normas contábeis, o 

fortalecimento das leis contra a corrupção, as fiscalizações tributárias e o 

aprimoramento da gestão das organizações, em virtude da implementação de boas 

práticas de governança corporativa, têm exigido cada vez mais competência dos 

contadores. 

E quando abordamos a temática GC e a compatibilidade com as 

competências do contador, segundo Sloan (2001 apud PEREIRA; VILASCHI, 2006), 

embora a contabilidade seja fundamental para o estudo da governança corporativa, 

a contribuição de acadêmicos de contabilidade ainda é muito aquém do que poderia 

ser. E “a aprendizagem do contador focado em normas não contribui para a 

formação doutrinária contábil, e a origem deste formato pode ser identificada na 
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necessidade de criar mecanismos de controle, a evitar fraudes na área comercial, 

mas de fato não tem ocorrido” (JOCHEM, 2010 p. 75). 

A baixa contribuição de acadêmicos de contabilidade na temática da GC 

parece não preocupar o Conselho Federal de Contabilidade-CFC e a Fundação 

Brasileira de Contabilidade-FBC, que realizaram no primeiro semestre de 2017 o 1º 

Exame de Suficiência, sem considerar o universo da GC. A aprovação no exame é 

exigida a todos os formados em ciências contábeis para a obtenção do registro 

técnico de contador junto ao CFC. A prova é composta de 50 perguntas, e destas 

nenhuma contemplou questões sobre a Governança Corporativa (CFC, 2017). De 

forma geral, a prova aborda questões técnicas sem o objetivo de selecionar ou testar 

o conhecimento em gestão dos futuros contadores, quiçá de Governança 

Corporativa, e desta forma é difícil vislumbrar um futuro de “modernos contadores”, 

preparados para a gestão e como integrantes efetivos e participativos da GC.  

Além disso, a proposta nacional de conteúdo para o curso de graduação em 

ciências contábeis de 2009, 2ª Edição, da FBC, tem por objetivo levar às instituições 

de ensino superior, aos coordenadores de curso e aos professores um trabalho de 

pesquisa, apresentando sugestões de disciplinas que devem compor a grade 

curricular dos cursos de Ciências Contábeis no Brasil. A FBC considera que a 

publicação é uma fonte de pesquisa para a melhoria do ensino da Contabilidade no 

País; os conteúdos para as disciplinas relacionados na proposta são: conteúdo de 

formação básica; conteúdo de formação profissional e conteúdo de formação 

teórico-prática, e a governança corporativa surge como integrante das disciplinas 

optativas (FBC, 2009).  

E quando se trata conexão da contabilidade com a GC, dos códigos de 

Governança Corporativa estudados o da OCDE aborda que a estrutura de 

governança corporativa deve assegurar a divulgação da informação em todos os 

assuntos da organização, contemplando a situação financeira, desempenho, 

propriedade, bem como a governança da companhia, seguindo padrões de alta 

qualidade de contabilidade (MAY, 2016). Este relato apresentado por May (2016) 

demonstra que o contador tem ao seu lado a GC, valorizando a importância das 

informações contábeis. Esta afirmação é compartilhada por Frezatti et al. (2006 p. 

12): a divulgação da performance da organização segue regras, padrões e 

convenções, “mas eventos econômicos não falam por si mesmos: as atividades 



17 
 

 

organizacionais são vistas pelas pessoas de acordo com a lógica da mensuração 

contábil”, o que reforça a importância da informação produzida pelo contador. 

As boas práticas de Governança Corporativa mitigam os casos de fraude 

contábil, desvios financeiros e casos de corrupção; portanto, devem permear a 

profissão contábil, considerando a responsabilidade legal do contador prevista na Lei 

nº 9.613, de 3 de março de 1998, alterada pela Lei nº 12.683, de 9 de junho de 

2012, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e 

valores. A lei atribui às pessoas físicas ou jurídicas que realizem as atividades de 

contadoria e auditoria (atividades exclusivas do profissional contábil), a 

responsabilidade de informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(COAF) as suspeitas de atividades ilícitas, bem como as movimentações de 

recursos e bens de acordo com os limites estabelecidos na referida lei (PC CIVIL, 

2012). Considerando a importância da Lei nº 12.683 e das responsabilidades 

atribuídas ao profissional contábil, o Conselho Federal de Contabilidade publicou a 

Resolução CFC n. º 1.530, de 22 de setembro de 2017, que dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações contábeis 

para cumprimento das obrigações previstas nesta lei. A resolução praticamente 

replicou as informações constantes na lei, e desta forma, em caso de seu 

descumprimento, o profissional estará sujeito às penalidades da lei e das sanções 

do Conselho Federal e Regional de Contabilidade. 

São atribuídas ao contador muitas responsabilidades, tornando a sua 

competência essencial para o exercício da atividade profissional, o que pode, assim, 

contribuir de forma efetiva com as boas práticas de GC. De acordo com a 

mensagem do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) ao Futuro Profissional da 

Contabilidade, “existem no mundo milhões de empresas, órgãos públicos, entidades 

e instituições de todos os tipos que necessitam de profissionais de contabilidade 

capacitados, competentes e dedicados”. (CFC, 2015, p. 11). Seguindo a mensagem 

do CFC (2015, p. 11), “o mercado a disposição dos contadores é incomensurável e 

está de portas abertas aos futuros contadores, mas diante da competitividade e da 

globalização das economias, as exigências estão cada vez maiores”. E será 

absorvido pelo mercado somente o profissional que provar que possui qualidades; 

que provar que está atualizado com as normas contábeis e com os últimos 
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lançamentos tecnológicos de sua área de atuação; e que provar que enxerga o 

mundo com uma visão mais universal e holística.  

 

O profissional da contabilidade moderno deve ser ágil, competente, 
antenado e possuir a informação na ponta da língua para ajudar seu cliente 
a gerir o seu negócio e, dessa forma, ser mais competitivo (CFC, 2015, p. 
11). 
 

Para Salotti (2017, p. 1), coordenador da graduação em ciências contábeis da 

FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade 

de São Paulo), “a chegada de novas tecnologias está alterando a antiga profissão de 

contador, e quem não acompanhar esse ritmo acabará ficando para trás”. Aquele 

tempo em que o contador era encarregado de registrar manualmente os atos e fatos 

do negócio em livros contábeis ficou no passado. Com o surgimento de softwares 

especializados, as atividades burocráticas da área contábil cada vez menos são 

realizadas por humanos, e, com o avanço do big data, a carreira em contabilidade 

tem exigido novas competências (SALOTTI, 2017). O professor reconhece ganhos 

para a carreira contábil porque a automatização de processos transformou o 

trabalho burocrático em analítico, o que abriu espaço para que ele pudesse se tornar 

gerencial. Como exemplo, cita que há anos grandes empresas já contam com a 

figura do CAO (Chief Accounting Officer), em português Diretor de Contabilidade, 

uma posição de diretoria alternativa à do tradicional CFO (Chief Financial Officer), 

em português Diretor Financeiro (SALOTTI, 2017). 

O cenário exposto por Salotti (2017) de que a carreira contábil tem obtido 

ganhos com a automatização de processos é importante para aprimoramento da 

profissão de contador no Brasil criada por decreto no ano de 1946, há setenta e um 

anos atrás. Por outro lado, a Governança Corporativa está perto de completar vinte 

anos no país desde as primeiras publicações, portanto, mais próxima das novas 

tecnologias e práticas modernas de gestão. Atualmente, não se discute a 

importância das boas práticas de GC para as organizações, o que reforça a 

necessidade de as competências do contador acompanhar os contextos que estão 

se estabelecendo.  
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IV. ESTRUTURA DO PROJETO  

 

Para dar conta dos objetivos desta pesquisa, esta dissertação inicial traz, 

além da introdução, um capítulo teórico em que são apresentados a Governança 

Corporativa com os subitens: a origem da governança corporativa na perceptiva da 

teoria da agência; o conflito de interesses; a construção do conceito de governança 

corporativa; a lei anticorrupção; a lei SOX e a governança corporativa; o contador e 

a governança corporativa; a profissão de contador no Brasil e o papel do contador 

no ambiente de governança corporativa. 

No capítulo seguinte, a abordagem teórica se refere às Competências, com 

os subitens: conceitos de competência; as competências do contador e as 

competências necessárias para o contador de acordo com princípios da governança 

corporativa.  

A continuidade da pesquisa contempla a metodologia, os resultados e 

discussões e as considerações finais.  
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1 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

   A revisão de literatura foi realizada levando em consideração o estado da 

arte a respeito da temática governança corporativa, papel do contador e 

competências, mediante consulta nas bases de dados da Scielo, Emerald e google 

acadêmico. 

Os aportes teóricos sobre a governança corporativa compreendem estudos 

sobre a origem da governança na perspectiva da teoria da agência.  Na sequência 

abordou-se o conflito de interesses, a construção do conceito de GC, a lei 

anticorrupção, a lei sarbanes-oxley, o contador e a governança corporativa 

contemplando a profissão do contador, e o papel do contador no ambiente de GC. 

 

 

1.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

1.1.1  A origem da governança na perspectiva da teoria da agência 

 

Para o início da abordagem sobre a Teoria da Agência, é imprescindível 

considerar e contemplar a obra de Berle e Mens (1968), A Moderna Sociedade 

Anônima e a Propriedade Privada, especificamente sobre a abordagem teórica 

sobre a questão da propriedade.  

 

É preciso salientar a enorme ampliação do alcance do termo “propriedade”. 
Ela não só está divorciada do poder de decisão de seus donos, seus 
supostos beneficiários (acionistas e congêneres), como chega a abranger 
uma série de conceitos sobrepostos ao núcleo que significa domínio sobre 
as coisas tangíveis (BERLE; MENS, 1968, p. 7). 

 

De acordo com Berle e Mens (1968), uma empresa pequena ou grande é 

descrita pelos homens de negócio como “a propriedade”, e a descrição não 

considera apenas as instalações de uma fábrica, mas contempla também: a 

organização de funcionários; a hierarquia de executivos, técnicos, diretores e de 

pessoal; a rede de vendedores; as normas de relações de trabalho; o acesso a 

todos os serviços necessários à produção, transporte, distribuição e renda.  
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As sociedades anônimas originalmente eram formadas por grupos de 

investidores que somavam os seus recursos individuais para a constituição e a 

operação de um empreendimento, e o capital investido não estava livre dos riscos 

do negócio. Pelo fato de terem arriscado suas economias, os investidores 

equiparavam-se ao proprietário da terra, que utilizavam suas propriedades para 

produzir e vender seus produtos (BERLE; MENS, 1968). Uma sociedade anônima 

atual opera em formato diferente porque não recorre habitualmente ao capital 

disponibilizado pelo investidor; a sociedade realiza as receitas com a 

comercialização dos seus produtos ou serviços, paga as despesas e os impostos 

correspondentes, e realiza os lucros. A sociedade anônima torna-se “o proprietário” 

legal do capital arrecadado, com poderes de decisão e direcionamento dos recursos, 

mas é importante considerar que os acionistas e seus herdeiros esperam ter, 

mediante suas ações, o “usufruto da propriedade” dos ativos e dos lucros auferidos 

descontado os impostos (BERLE; MENS, 1968). 

A lei americana passou a proteger e a regulamentar o processo de 

disponibilização das ações no mercado, mas a maior preocupação dos acionistas 

era em relação à liquidez (que é a capacidade de converter a ação em dinheiro). A 

lei priorizou as informações que possibilitavam aos compradores e vendedores 

determinar o preço pelo qual estavam dispostos a comprar ou vender as ações 

(BERLE; MEANS, 1984). Todo o conjunto de regras instituídas pelas Leis de Títulos 

e Bolsas tinham pouco a ver com a gestão dos negócios das sociedades anônimas, 

contemplava a exigência de publicação regular de informações contábeis de acordo 

com padrões e a proibição de atividades especulativas por parte de administradores 

de empresas (BERLE; MEANS, 1984). 

Berle e Means (1984) relatam que o capital investido para formar uma 

sociedade anônima não estava livre dos riscos do negócio e, segundo Eisenhardt e 

Stanford (1989), economistas durante as décadas de 60 e de 70 produziram 

literatura que descreveu o problema de compartilhamento de riscos, que surge 

quando partes cooperantes têm diferentes atitudes em relação ao risco 

(EISENHARDT; STANFORD, 1989). 

“A teoria da agência agregou a literatura sobre o compartilhamento de riscos 

o problema da agência, que ocorre quando partes cooperantes têm objetivos 

diferentes e divisão de trabalho” (JENSEN; MECKLING, 1976; ROSS, 1973 apud 
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EISENHARDT; STANFORD, 1989, p. 5). Uma parte denominada “principal” delega 

trabalhos para outro, denominado agente, que realiza o trabalho delegado pelo 

principal, e a teoria da agência busca descrever a relação entre as duas partes 

usando a metáfora de um contrato. O contrato rege a relação entre o principal e o 

agente, e o foco da teoria está em determinar o contrato mais eficiente (JENSESN; 

MECKLING, 1976 apud EISENHARDT; STANFORD, 1989). 

A teoria da agência tem como objetivo resolver dois problemas que podem 

ocorrer em virtude do relacionamento entre o principal e o agente:  

 

 O primeiro problema é o de agência que surge quando os objetivos e 

desejos do agente e principal são conflitantes, e para o principal é difícil e 

caro verificar e acompanhar o que o agente está fazendo (EISENHARDT; 

STANFORD, 1989); 

 o segundo problema está relacionado ao compartilhamento do risco; o 

principal e o agente atuam de forma diferente em relação ao risco, e suas 

ações podem ser diferentes em virtude de suas preferências 

(EISENHARDT; STANFORD, 1989). 

 

O foco da teoria da agência está em determinar o contrato mais eficiente para 

estabelecer a relação entre o agente e o principal, levando em consideração que as 

pessoas têm interesses próprios, racionalidade limitada, aversão ao risco, entre 

outros comportamentos (EISENHARDT; STANFORD, 1989).  

“Desde suas raízes na década de 60 e de 70 quando os economistas 

produziram literatura sobre o problema de compartilhamento de riscos, a teoria da 

agência tem se desenvolvido na linha positivista, principal e agente” (JENSEN, 1983 

apud EISENHARDT; STANFORD, 1989, p. 6).  

O contrato entre o principal e o agente é a unidade de análise para as duas 

correntes (positivista e principal agente). A teoria positivista tem como foco identificar 

situações em que o principal e o agente são suscetíveis de ter objetivos conflitantes, 

e na sequência aborda mecanismos de governança que limitam o comportamento 

do agente para que não atue em benefício próprio. Os escritores positivistas têm 

focado seus estudos na relação proprietário e CEO de grandes companhias 

(EISENHARDT; STANFORD, 1989). A teoria principal agente envolve a 
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especificação cuidadosa de pressupostos seguidos por dedução lógica e prova 

matemática, e utiliza muito mais implicações testáveis, tendo um enfoque mais 

amplo e de maior interesse em implicações genéricas. Mas as teorias positivista e 

principal agente são complementares, e entre elas não existem grandes diferenças, 

já que a teoria positivista identifica várias alternativas de contrato e a teoria principal 

agente indica que contrato é o mais eficiente levando em consideração a incerteza 

de resultados e a aversão ao risco (EISENHARDT; STANFORD, 1989). 

Na maioria das relações de agência, o principal e o agente incorrerão em 

custos de monitoramento e de concessão de garantias contratuais. O principal, 

através de garantias contratuais, busca assegurar que o agente não promoverá 

determinadas ações que o prejudiquem, além de garantir também que será 

recompensado caso o agente promova ações com este fim; o agente, por outro lado, 

empregará recursos para cobrir os custos com a concessão dessas garantias 

contratuais (JENSEN; MECKLING, 1976). Em virtude dessa forma de atuação entre 

o principal e o agente, é pouco provável que a relação de agência ocorrerá a um 

custo zero. Mesmo com as garantias contratuais, haverá algum nível de divergência 

entre as decisões do agente e as decisões que maximizariam o bem-estar do 

principal. Para a redução do bem-estar vivenciada pelo principal é estabelecido 

como equivalente monetário do custo de agência o “custo residual” (JENSEN; 

MECKLING, 1976). 

Os custos de agência podem ser definidos como "a soma das despesas de 

monitoramento do agente por parte do principal (visando limitar as atividades 

irregulares do agente), das despesas com a concessão de garantias contratuais por 

parte do agente, e do custo residual. Estes custos podem surgir em qualquer relação 

que envolva o esforço cooperativo por parte de duas ou mais pessoas, mesmo que 

não exista uma relação claramente definida entre o principal e o agente (JENSEN; 

MECKLING, 1976). 

De acordo com Silva (2012), os diversos casos ocorridos de expropriação de 

riquezas dos acionistas (o principal) por parte de gestores (o agente) fomentou a 

discussão sobre a necessidade de melhoria e aprimoramento da governança 

corporativa. Estes fatos ocorreram em virtude do problema de agência, onde 

decisões tomadas por executivos tinham como objetivo maximizar sua utilidade 

pessoal e não a riqueza dos acionistas. Silva (2012, p. 49) afirma também que “o 
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entendimento do problema da GC passa pela compreensão de como ocorre o 

problema de agência nas empresas e de quais mecanismos poderiam ser 

empregados para sua diminuição”. 

Para Silva (2012, p. 50), “a essência do problema de agência é o conflito de 

interesses possibilitado pela separação entre a propriedade e o controle”, referindo-

se às dificuldades que os investidores têm em garantir que seus recursos não serão 

expropriados ou desperdiçados.  

 

1.1.2 O conflito de interesses 

 

O conflito de interesses foi o motivador inicial para os debates sobre 

governança corporativa; ele ocorre quando interesses secundários de um indivíduo 

envolvido em uma decisão podem divergir do interesse coletivo da empresa ao qual 

deve lealdade (interesse primário). Os interesses secundários podem incluir não 

apenas ganhos financeiros, mas outras vantagens decorrentes de relações pessoais 

com outras pessoas envolvidas em uma decisão (SILVEIRA, 2016). A contratação 

de um familiar por parte de um dirigente ou gestor de uma empresa, mesmo que 

realizada de acordo com os preceitos de seleção de mercado e sem benefício 

diferenciado, não eliminaria o fato de que naquela situação ele teria agido em uma 

situação de interesses conflitantes, mesmo com a negativa de ter agido de forma 

antiética. Portanto, o conflito de interesses existe independente da influência efetiva 

do interesse secundário sobre a decisão final (SILVEIRA, 2016). 

Nas empresas, os problemas resultantes dos conflitos de interesse podem se 

manifestar em três esferas principais: na assembleia de acionistas, no conselho de 

administração e na diretoria executiva/gestão diária.  
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Tabela 1 - Formas de Manifestação do Conflito de Interesses das Companhias 

ESFERA
OS CONFLITOS DE INTERESSES 

PODEM GERAR PROBLEMAS 
QUANDO:

EXEMPLO DE SITUAÇÃO ENVOLVENDO 
CONFLITO DE INTERESSES

Assembleia de 
Acionistas 

Acionistas em posição de controle tomam 
decisões que maximizam seu resultado 

individual em detrimento dos demais 
acionistas. 

Aquisição de participação acionária de 
empresa vinculada ao grupo econômico do 

acionista controlador.

Conselho de 
Administração 

Conselheiros votam em linha com seus 
interesses pessoais ou dos interesses dos 
acionistas que os elegeram, em detrimento 

do interesse coletivo da empresa.

Seleção de executivos com base em 
critérios políticos em vez de meritocráticos.

Diretoria 
Executiva/Gestão 

Diária

Executivos tomam decisões a fim de 
maximizar os resultados de suas carreiras, 
em detrimento da melhor decisão de longo 

prazo para a organização.

Apresentação de indicadores de 
desempenho favoráveis à maximização de 

sua remuneração pessoal.

 
  Fonte: Silveira (2015, p. 89). 

 

De acordo com o IBGC (2015), a lealdade dos conselheiros deve ser 

praticada com a organização e não apenas com o sócio ou grupo de sócios que os 

indicaram ou elegeram. Ocorre o conflito de interesses quando o indivíduo não age 

de forma independente em relação à matéria em discussão, podendo ocasionar em 

decisões motivadas por interesses próprios e em divergência dos interesses da 

organização.  

O IBGC (2015, p. 93) recomenda algumas práticas para que as organizações 

possam combater o conflito de interesses: 

 A organização deve cuidar para que ocorra a separação e definição clara 

de funções, papéis e responsabilidades associadas aos mandatos de todos 

os agentes de governança, e cada instância deve possuir alçadas de 

decisão com o objetivo de minimizar a possibilidade de conflitos de 

interesses; 

 em caso de independência em relação à matéria em discussão ou 

deliberação, o indivíduo deve manifestar de forma tempestiva e espontânea 

o conflito de interesses ou interesse particular; 

 o conflito de interesses deve ser manifestado por outra pessoa caso tenha 

conhecimento, diante de situação em que não ocorreu a manifestação 

espontânea de outro envolvido; 
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 quando da identificação do conflito de interesses em relação a um tema 

específico, a pessoa envolvida deve afastar-se fisicamente das discussões 

e deliberações; 

 a organização deve assegurar a independência dos auditores, para que as 

demonstrações financeiras possam ser avaliadas com isenção, 

contribuindo para a formação de um ambiente de confiança entre 

administradores, sócios e demais partes interessadas; 

 a indicação de conselheiros internos para compor o conselho deve ser 

evitada; 

 quando houver empregado eleito para compor o conselho, o indicado deve 

atuar na defesa dos interesses da organização, respeitando as leis, e 

possuir a qualificação necessária para o desempenho de suas atribuições; 

 o conselho deve divulgar quem são os conselheiros independentes e 

indicar e justificar quaisquer circunstâncias que possam comprometer sua 

independência; 

 para que a condição de não existência de conflito de interesse seja 

recuperada, é preciso avaliar a efetiva mudança dos aspectos que 

anteriormente comprometeram a independência do conselheiro; 

 o estatuto/contrato social e o acordo entre os sócios, se houver, devem 

conter mecanismos para identificação e resolução de casos de conflito de 

interesses nas assembleias. 

 

O conflito de interesse foi identificado nos colapsos repentinos da Enron e da 

WorldCom. A derrocada destas companhias foi traumática para os investidores; com 

ativos de US$ 63 bilhões e US$ 104 bilhões a Enron e a WorldCom respectivamente 

representaram as maiores falências corporativas na história dos Estados Unidos. As 

investigações e ações judiciais reveladas mostraram que os Bancos Universais 

(Citigroup, J.P. Morgan Chase, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche, UBS, 

entre outros) desempenharam papéis centrais no financiamento, o que favoreceu o 

rápido crescimento da Enron e da WorldCom e a promoção da venda de seus títulos 

(WILMARTH, 2006). 

As fraudes da Enron e WorldCom ocasionaram ações de execução contra os 

Bancos Universais em virtude de má conduta relacionada às suas atividades de 
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valores mobiliários, incluindo: conflitos de interesse entre analistas de pesquisa, 

resultando na emissão de relatórios tendenciosos e enganosos aos investidores; 

práticas manipuladoras e abusivas relacionadas a ofertas públicas iniciais (IPOs); 

negociação tardia, tempo de mercado e outros abusos envolvendo fundos mútuos 

(WILMARTH, 2006). 

Após a abordagem de conflito de interesses, na sequência o conceito de 

governança corporativa será explorado como base de conhecimento para os 

capítulos seguintes. 

 

1.1.3 Construindo o conceito de Governança Corporativa 

  

De acordo com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a Governança Corporativa (GC) trata dos direitos e responsabilidades da 

administração de uma empresa, seu conselho, acionistas e diversas partes 

interessadas. O desempenho da empresa, a confiança do mercado e os 

investimentos do setor privado são afetados pela forma de administração praticada 

no negócio (OCDE, 1999).  

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a Governança 

Corporativa é:  

 

O sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 
conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 
demais partes interessadas (IBGC, 2015, p. 20). 
 

Da perspectiva de Oliveira (2015), a GC é o conjunto de práticas 

administrativas para melhorar, fortalecer, aprimorar e aperfeiçoar o desempenho das 

empresas com relação aos seus negócios, produtos e serviços. As práticas 

integrantes da GC buscam também proteger de maneira equitativa todas as partes 

interessadas, acionistas, clientes, fornecedores, credores, funcionários, governos, 

etc., facilitando o acesso às informações básicas da empresa e melhorando o 

modelo de gestão.  

O que chamamos de GC diz respeito à maneira pela qual as organizações, 

sociedades, empresas e os negócios são dirigidos e controlados, incluindo suas 

regras formais, claras, conhecidas e as regras praticadas por costume ou acordos 
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informais, mas que de certa forma regulam o relacionamento entre seus principais 

personagens: diretoria, conselho de administração e acionistas (SILVEIRA, 2015).  

A GC visa criar um ambiente no qual as pessoas procurem voluntariamente 

cumprir as regras e tomar decisões no melhor interesse comum de longo prazo da 

organização. O movimento da GC procura fazer com que as empresas sejam 

transparentes e sustentáveis em relação a seus resultados financeiros e impactos 

não financeiros, bem como assegurar a todos os acionistas o exercício pleno de 

seus direitos (SILVEIRA, 2015). É importante deixar claro que o ambiente 

mencionado pelo autor, em que as pessoas procurarão voluntariamente cumprir as 

regras, é dependente da percepção de importância por todos os integrantes da 

organização, principalmente por parte dos dirigentes e gestores, que tem a 

atribuição de disseminar na organização as boas práticas de Governança 

Corporativa. 

 Apenas boa intenção não é suficiente para as organizações é necessário 

colocar em prática e converter os princípios da GC em recomendações objetivas. As 

boas práticas da GC têm como finalidade preservar e otimizar o valor econômico de 

longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a 

qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum (IBGC, 

2015). 

As organizações que implantam um modelo efetivo de governança corporativa 

geram maior confiança junto aos investidores, fornecedores, credores, clientes, 

governo e a sociedade em geral, porque são percebidas como bem geridas. 

Consequentemente, tendem a se tornar mais atraentes aos investidores, e o 

resultado pode ser percebido com a redução do custo do capital próprio, em virtude 

da aplicação de recursos de terceiros (SILVEIRA, 2015). De acordo com Pound 

(2001, p. 93), “para criar a empresa bem governada, é preciso partir da 

reconsideração do papel dos conselheiros. O conselho de administração deve ser 

proativo e eficaz no processo de elaboração de políticas”.  

O debate sobre a GC há muito tempo gira em torno do poder, e o objetivo tem 

sido aumentar os controles sobre os gerentes que insistem em agir em desacordo 

com as normas e orientações da organização. Em consequência, as recentes 

iniciativas de reforma das práticas de GC abrangem a realização de auditorias 

formais mais frequentes sobre o desempenho dos gerentes; a separação de funções 
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do CEO e do presidente do conselho de administração; a nomeação de conselheiros 

mais atuantes e o aumento das responsabilidades destes perante os acionistas 

minoritários (POUND, 2001). A prática tem demonstrado que  

 

Conselhos de Administração bem estruturados, constituídos por 
conselheiros competentes e cuja atuação seja adequada, representam o 
centro nervoso de otimizadas governanças corporativas (OLIVEIRA, 2015, 
p. 92). 
 

 
 O conselho de administração deve deliberar sobre os assuntos de interesse 

da organização, contribuir para a alavancagem dos resultados e não atuar como 

polícia (OLIVEIRA, 2015). 

Portanto, a GC não tem a ver com poder, e a forma de direcionamento e 

condução nas organizações deve ocorrer visando decisões eficazes. É necessário 

um sistema em que os gerentes seniores e o conselho de administração, de forma 

efetiva, colaborem com o processo decisório, e busquem a regularidade e, em 

conjunto, os inputs dos acionistas. O sistema de GC não pode se limitar a selecionar 

os gerentes mais adequados para a organização, a monitorar seu desempenho e 

substituí-los em casos de retornos e resultados insatisfatórios (POUND, 2001). 

De acordo com John Pound (2001, p. 83), 

 

o primeiro passo para melhorar o sistema de GC é repensar o papel dos 
conselheiros, além disso, conhecimentos e atitudes, são necessários por 
parte destes, e cita: a) eles precisam ter conhecimentos especializados 
sobre o setor em que a organização atua e sobre finanças; b) durante as 
reuniões, devem concentrar-se em novas estratégias, e não apenas analisar 
o desempenho passado; c) necessitam de melhor acesso às informações 
sobre a empresa; d) devem dedicar a ela bastante do seu tempo; e) a 
remuneração deve vincular-se ao desempenho da empresa no mercado de 
ações; f) gerentes, conselheiros e acionistas precisam construir linhas de 
comunicação diretas e regulares.  

 

Muitas empresas já progrediram rumo a um estilo de GC que enfatiza 
menos a competência do CEO e mais a eficácia da organização, mas as 
mudanças serão vagarosas. A promessa de GC consiste em maior 
quantidade de novas ideias, processo decisório mais flexível e maior 
responsabilidade perante os mercados (POUND, 2001, p. 85)  

 

Segundo Silveira (2015), os princípios e as práticas de GC procuram ajudar as 

empresas a alcançar quatro objetivos centrais, sendo dois deles internos à 

organização e dois voltados para seus públicos externos:  
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Tabela 2 - Objetivos da Governança Corporativa 

Fonte: Silveira (2015, p. 5). 
 

Segundo Silva (2012), a GC pode também atingir outras partes interessadas, 

tanto internas (empregados e terceirizados) quanto externas (credores, 

fornecedores, clientes, consumidores, governo, sociedade e meio ambiente), em 

virtude do interesse destes nas ações e nos resultados das corporações. E, de 

acordo com o IBGC (2015, p. 20-21), 

 

a adoção adequada dos princípios básicos de governança corporativa: 
Transparência; Equidade; Prestação de Contas (accountability) e 
Responsabilidade Corporativa resulta em um clima de confiança tanto 
internamente quanto nas relações com terceiros.  

 

No Princípio da Transparência, devem ser disponibilizadas as informações 

para as partes interessadas, e não somente aquelas impostas por disposição de leis 

e regulamentos. As informações não devem ser restritas ao desempenho 

econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 

intangíveis) que norteiam a ação gerencial, e que conduzem à preservação e à 

otimização do valor da organização. 

O Princípio da Equidade aborda a necessidade de tratamento justo, 

uniforme, equivalente e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas 

(stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, 

interesses e expectativas. 

No Princípio da Prestação de Contas (accountability), os agentes de 

governança devem prestar contas de sua atuação, mas esta ação não basta. A 

prestação de contas deve ser realizada de forma clara, concisa, compreensível, 

NATUREZA OBJETIVOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 
 
 

Interno à 
empresa 

 
- Aprimorar continuamente o processo decisório a fim de assegurar que as 

decisões sejam tomadas no melhor interesse de longo prazo da organização. 

 - Reduzir a probabilidade de surpresas negativas decorrentes de ações 
intencionais ou involuntárias por executivos ou colaboradores. 

 
 

Externo à 
empresa 

- Proporcionar elevada transparência para os públicos interno e externo em relação 
a questões financeiras, impactos não financeiros e perspectivas do negócio. 

 
- Promover equidade de tratamento e assegurar o exercício efetivo dos direitos de 

todos os acionistas. 
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tempestiva e os agentes assumindo integralmente as consequências de seus atos e 

omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. 

No Princípio da Responsabilidade Corporativa, os agentes de governança 

devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as 

externalidades negativas de seus negócios e de suas operações e aumentar as 

positivas, levando em consideração o modelo de negócios da organização e os 

diversos capitais correspondentes (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, 

social, ambiental, reputacional entre outros) no curto, médio e longo prazos. 

O Princípio da Responsabilidade Corporativa considera que os agentes de 

governança devem agir pela redução das externalidades negativas dos negócios e o 

aumento das positivas, entre elas a reputação da organização e dos seus dirigentes. 

Desta forma, a Lei Anticorrupção é um instrumento legal que vem ao encontro deste 

princípio, apresentada a seguir. 

 

1.1.3.1 A lei anticorrupção 

 

Em dezembro de 1997, o Brasil, na qualidade de signatário da Convenção 

sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais, firmou com a OCDE o compromisso de 

responsabilizar pessoas jurídicas pela prática de corrupção de funcionários públicos 

estrangeiros, conforme estabelecido no Artigo 2 da referida Convenção.  

A celebração do tratado resultou da mobilização internacional liderada pelos 

Estados Unidos da América, que exigia a adoção de uma legislação uniforme no 

sentido de responsabilização das empresas pela prática de atos de corrupção em 

território estrangeiro. Vale destacar que, desde 1977, os norte-americanos já 

previam norma jurídica nesse sentido. 

A lei dos EUA contra as práticas de corrupção estrangeira, tinha como 

premissa a responsabilização criminal, administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pelo suborno de funcionários públicos, partidos políticos ou políticos estrangeiros. O 

suborno é entendido como a promessa, oferta ou entrega de dinheiro ou item de 

valor com o fim de influenciar qualquer ato ou decisão de tal dirigente estrangeiro em 

sua capacidade oficial, induzir tal dirigente estrangeiro a realizar ou deixar de 

realizar qualquer ação em violação à sua obrigação legal, ou garantir qualquer 
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vantagem indevida, além de regras referentes à lisura dos registros contábeis e dos 

controles internos da empresa (MTFC, 2016). 

Os EUA utilizaram, como forte argumento junto a OCDE, que a capacidade 

competitiva das empresas americanas no mercado mundial era prejudicada, porque 

somente os EUA possuíam uma lei que punia o suborno transnacional, e a sua 

incidência se restringia às empresas americanas ou àquelas que emitem ações nos 

EUA. Por outro lado, as concorrentes estrangeiras continuavam a poder livremente 

subornar funcionários estrangeiros para garantir contratos no exterior, inclusive com 

a possibilidade de dedução dos valores pagos como suborno nas declarações de 

imposto de renda a título de “despesas necessárias do negócio”. Com isso, os 

valores comerciais praticados por empresas localizadas nos países com a livre 

prática de negociações desonestas prejudicava a competição norte-americana no 

mercado mundial (MTFC, 2016). 

A solução encontrada pelo governo norte-americano foi a de pressionar, por 

vias diplomáticas a OCDE, visando convencer os demais membros da organização a 

firmar e assinar um acordo internacional anticorrupção, o que acabou resultando na 

mencionada Convenção contra o Suborno Transnacional (MTFC, 2016). No Brasil, 

somente em janeiro de 2014 entrou em vigor a lei nº 12.846, denominada lei 

anticorrupção, ou lei da empresa limpa, a partir da qual o país passou a contar com 

um mecanismo jurídico para a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira.  

 

A Lei Anticorrupção agrega ao sistema normativo brasileiro uma série de 
importantes ferramentas jurídicas para uma responsabilização mais ágil, 
eficiente e dura daquelas empresas que realizam atos lesivos à 
Administração Pública, demonstrando que a sociedade brasileira não tolera 
mais a impunidade de atos de corrupção (MTFC, 2016, p. 50). 

 

A lei brasileira anticorrupção prevê a imposição das sanções administrativas 

de multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o 

faturamento bruto do último exercício (anterior ao da instauração do processo 

administrativo), para as pessoas jurídicas responsáveis pela prática do ato de 

corrupção. Nas hipóteses de impossibilidade de aferição de faturamento bruto, o 

valor da multa será de R$ 6.000,00 (seis mil) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões 
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de reais). A punição pecuniária imposta pela lei busca desestimular a prática de atos 

lesivos contra a sociedade, carente de recursos básicos para a saúde, educação e 

segurança pública. A lei estabelece a aplicação de multas pesadas para os atos de 

corrupção, e por outro lado possibilita a redução das penalidades, em decorrência 

da adoção de um programa de integridade efetivo, da cooperação nas investigações 

ou da celebração de acordo de leniência (MTFC, 2016). 

A lei anticorrupção brasileira entrou em vigor no ano de 2014, e a Lei Norte 

Americana Sarbanes-Oxley que prevê a aplicação de multas por corrupção foi 

promulgada no ano de 2002, portanto, com mais de uma década de antecedência da 

lei brasileira.  

 

1.1.3.2 A lei Sarbanes-Oxley no conceito de Governança Corporativa 

 

Para Silveira (2015), os escândalos empresarias ocorridos no início da 

década do ano 2000 envolvendo grandes companhias norte-americanas e europeias 

demonstraram que a Governança Corporativa era carente de aprimoramentos em 

todo o mundo, não apenas nos países em desenvolvimento. De acordo com 

Vergueiro (2002), o mercado de capitais dos Estados Unidos foi marcado por 

escândalos financeiros praticados por empresas até então consideradas 

transparentes na divulgação de suas informações contábeis. 

A sequência de fraudes empresariais começou nos Estados Unidos em 

agosto de 2001 com a Enron, sétima maior empresa norte-americana em nível de 

receita da época. Os problemas ocorridos com a empresa não se resumiam a uma 

mera “fraude contábil”; foram identificados indutores internos principais que 

ocasionaram os problemas de governança: a seleção de pessoas inadequadas para 

os cargos; um sistema de incentivos inadequados; a grande rivalidade interna entre 

os executivos; as péssimas decisões decorrentes de problemas no processo 

decisório da alta gestão; a existência de uma atmosfera de soberba e arrogância 

corporativa; a enorme distância entre a retórica para os públicos externos e as 

práticas internas; a presença de um conselho de administração figurativo e passivo 

(SILVEIRA, 2015). 

Mas a publicidade do Caso Enron foi apenas a primeira; na sequência, outras 

companhias renomadas do mercado como WorldCom, Tyco, Dynergy e Xerox 
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também vieram a público reconhecer inconsistências em seus balanços. Em pouco 

tempo, centenas de companhias norte-americanas foram obrigadas a republicar 

suas demonstrações financeiras. Na Europa, o caso de maior destaque foi 

protagonizado pela Parmalat: a empresa revelou dívidas ocultas de 8 bilhões de 

euros, entrando em colapso no ano de 2003 (SILVEIRA, 2015).  

 

Em geral os casos das empresas norte-americanas e europeias, envolviam 
adulteração dos números, empréstimos ocultos para executivos, negociação 
de ações com informações privilegiadas e evasão fiscal (SILVEIRA, 2015, 
p.38). 

 
Os escândalos estiveram calçados na divulgação dolosa de balanços e 
demonstrações contábeis que continham dados incorretos sobre a situação 
patrimonial das empresas; aos olhos dos investidores, empresas não 
lucrativas surgiram como se fossem empreendimentos altamente 
promissores, nos quais investimentos certamente trariam bons dividendos 
(VERGUEIRO, 2002, p. 306). 

 

Como forma de recuperar a confiança de investidores no mercado acionário, 

após a sequência de escândalos contábeis nas suas maiores companhias, o 

Congresso norte-americano aprovou, em julho de 2002, a Lei Sarbanes-Oxley 

(SOX), objetivando a proteção dos investidores, por meio do aprimoramento e da 

confiabilidade das informações divulgadas pelas companhias (SILVEIRA, 2015). A 

lei criou um novo ambiente de governança corporativa, em virtude de um conjunto 

de novas responsabilidades e sanções aos administradores, ao coibir práticas 

lesivas aos acionistas. 

A SOX se aplica a todas as empresas, americanas ou estrangeiras, que 

tenham ações registradas na SEC (Securities and Exchange Comission), 

equivalente à CVM brasileira. Isso inclui as empresas estrangeiras que possuem 

programas de ADRs (American Depositary Receipts), do nível 2 ou 3, nas bolsas de 

valores dos EUA. 

Dividida em onze capítulos com um número variável de seções cada um, 

a Sarbanes-Oxley tem por objetivo fazer com que as empresas reestruturem seus 

processos para aumentar os controles internos; a segurança e a transparência na 

condução dos negócios, na administração financeira dos recursos, na gestão das 

escriturações contábeis e na publicidade das informações corretas (BORGERTH, 

2005). 
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A SOX está dividida em onze capítulos: I - Criação do Órgão de Supervisão 

do Trabalho dos Auditores Independentes; II - Independência do Auditor; III - 

Responsabilidade Corporativa; IV - Aumento do Nível de Divulgação de Informações 

Financeiras; V - Conflito de Interesses de Analistas; VI - Comissão de Recursos e 

Autoridade; VII - Estudos e Relatórios; VIII -Prestação de Contas das Empresas e 

Fraudes Criminais; IX - Aumento das Penalidades para Crimes de Colarinho Branco; 

X - Restituição de Impostos Corporativos; XI - Fraudes Corporativas e Prestação de 

Contas (BORGERTH, 2005). 

A abordagem em detalhes de todos os capítulos e seções da SOX exigiria 

uma pesquisa exclusiva para este tema. Considerando o objetivo desta pesquisa, é 

importante apresentarmos duas seções: a Seção 401, que exige que seja divulgada 

em relatórios periódicos financeiros todas as transações ocorridas que não constem 

no balanço e também demonstre que o relatório está em conformidade com os 

princípios contábeis; e a Seção 802, que refere-se à fraude na contabilidade 

corporativa, prevendo penalidades criminais pela modificação de documentos. A lei 

estabelece multa e/ou prisão por alteração intencional, destruição, mutilação, 

ocultação, dissimulação, disfarce, falsificação ou falsa entrada de dados em 

qualquer relatório ou documento (MARCONDES; PROENÇA, 2006). 

A SOX prevê multa e até 20 anos de prisão a qualquer pessoa que alterar 

conscientemente, destruir, esconder, falsificar, ou realizar uma falsa entrada em 

qualquer registro contábil. Para BORGERTH (2005, p. 95),  

 

a contabilidade é hoje unanimemente reconhecida pelo seu valor de 
provedora de informações, e o que se busca com a SOX é garantir ao 
usuário desta informação a confiabilidade dos dados. 

 

A SOX conspirou a favor das boas práticas de governança corporativa e 

estabeleceu uma nova realidade para os contadores; desta forma, na sequência da 

pesquisa vamos abordar o papel deste profissional no contexto da governança 

corporativa.  
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1.1.3.3 O contador e a governança corporativa  

1.1.3.3.1 A profissão de contador no Brasil 

 

A contextualização da profissão de contador no Brasil apoiará a melhor 

compreensão do próximo tema desta pesquisa, o Contador e a Governança 

Corporativa.  

A profissão de Contador no Brasil foi criada através do Decreto-Lei n°. 9.295 

de 1946, que criou também o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e definiu as 

atribuições do contador. O código de ética dos profissionais de contabilidade foi 

estabelecido em 1996. E, de acordo com o decreto de 1946, são considerados 

trabalhos técnicos de contabilidade: 

 

 Organização e execução de serviços de contabilidade em geral;  

 escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos 

os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos 

respectivos balanços e demonstrações; 

 perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em 

geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, 

regulações judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, 

assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e quaisquer 

outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais 

de contabilidade.  

 

De acordo com a publicação Mensagem ao Futuro Profissional Contábil CFC 

(2015, p. 39), a atuação profissional e a postura no mercado de trabalho do 

profissional deve considerar:  

 

 Qualificação e ética profissional são os atributos básicos que vão garantir 

ao profissional contábil uma remuneração condigna;  

 mesmo a condição de empregado não induz nem justifica a participação ou 

a convivência com o erro ou infrações de normas éticas ou legais que 

regem o exercício profissional; 
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 é vedado ao profissional da contabilidade disputar serviços profissionais 

mediante aviltamento de honorário ou em concorrência desleal. Tal 

procedimento é uma forma de “suicídio” profissional. O preço abaixo do 

custo faz a qualidade ceder à quantidade; 

 o valor que os usuários se dispõem a pagar pelos serviços está na razão 

direta da qualidade dos serviços prestados. Tal valor está agregado, 

portanto, aos conhecimentos e à dedicação ao trabalho do contador; 

 não podemos deixar de considerar, ainda, que o valor do trabalho depende, 

em parte, do grau de complexidade e do tempo necessário para executar o 

serviço. Mas esse valor também está condicionado à imagem que o 

profissional criou para si mesmo; 

 os usuários não hesitam em pagar bem pelos serviços daqueles que 

demonstram ser profissionais de sucesso. É essa imagem que o contador 

precisa passar; 

 é lógico que o valor dos serviços depende, igualmente, do que determinam 

as forças de mercado; 

 a lei da oferta e da demanda está sempre presente, mas é claro que, para 

o contador que oferece bons serviços e se posiciona como profissional de 

valor, a curva da procura lhe será sempre favorável. 

 

O CFC informa em sua publicação Mensagem ao Futuro Profissional da 

Contabilidade, que o mercado de trabalho dos contabilistas no Brasil, em 2015, era 

composto por mais de 500 mil profissionais (contemplando técnicos em 

contabilidade e bacharéis em ciências contábeis). E, com o advento tecnológico ao 

longo das últimas décadas, a área contábil se modernizou, elevando as exigências 

profissionais; o mercado vem buscando, diariamente, profissionais capacitados e 

integrados às mudanças ocorridas no cenário contábil. A profissão tornou-se uma 

das três mais demandadas no mundo. Em anos recentes, um dos cargos mais 

procurados no país foi o de Gerente de Planejamento Financeiro, com formação em 

Ciências Contábeis (CFC, 2015). 

Para o CFC (2015), a evolução tecnológica é responsável pela modernização 

da profissão do contador, mas o CFC não mencionou ou considerou a contribuição 

científica, acadêmica e bibliográfica dos principais pesquisadores da ciência contábil 
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como um propulsor da profissão contábil, demonstrando uma forte ligação da 

tecnologia como meio da realização da atividade. 

 

As formas-pensamento existentes no “inconsciente do grupo da 
Contabilidade” são muito fortes porque vêm incorporando costumes, 
tradições, hábitos e sistemas de pensamento que têm sido aceitos por 
muitos indivíduos há séculos (FREZATTI et al., 2006, p. 18). 

 

“A gênese da contabilidade encontra-se muito ligada aos costumes, leis, 

normas e ditames impostos pela sociedade organizada. Tal proximidade trouxe 

consigo o fardo da influência normativa” (SÁ, 2006, p. 361). A predominância 

normativa, no campo contábil, deixou sequelas e prejuízos ao desenvolvimento da 

Contabilidade. Até os dias atuais, observa-se que alguns contabilistas se preocupam 

excessivamente com o empirismo. “Em última instância, a normatização funciona 

como um mecanismo de controle e de engessamento da ciência contábil” (JOCHEM, 

2010, p. 73). 

Em 2002, o Código Civil foi reformulado e estabeleceu mudanças na 

responsabilidade civil do contador. Para Jochem (2010, p. 75),  

 

a reformulação contém artigos de natureza contábil, buscando estabelecer 
determinados procedimentos que caracterizam clara forma de 
normatização, sem levar em conta os avanços contábeis contemporâneos”.  
 

Para Silva e Vesco (2016, p. 294), “questões pontuais constantes nas 

mudanças do Código Civil e que impactam o exercício da função de contador ainda 

requerem reflexão pelos profissionais contábeis”. Portanto, as alterações legislativas 

trouxeram importantes mudanças na responsabilidade civil do contador, que levará a 

outras alterações comportamentais frente à ética profissional.  

O conhecimento sobre a profissão de contador no Brasil se apoiará no 

entendimento do papel do contador no ambiente de GC.  

 

1.1.3.3.2 O papel do contador no ambiente de governança corporativa 

 

Como indutor da transformação e do crescimento da atividade contábil, a 

Federação Internacional de Contadores (IFAC) é uma organização global da 

profissão de contabilidade dedicada a servir ao interesse público e ao fortalecimento 

da profissão contribuindo para o desenvolvimento da economia mundial. O IFAC é 



39 
 

 

composto por mais de 175 entidades associadas em mais de 130 países, 

representando quase 3 milhões de contadores. Em seu sítio na internet, o IFAC 

deixa claro que, onde a arquitetura de Governança Corporativa é mais forte, o papel 

desempenhado e as contribuições dos contadores em combater a corrupção é mais 

fortalecido. O trabalho dos contadores é crucial para a arquitetura de governança, e 

junto com outros elementos-chave servem para sustentar a transparência, a 

responsabilidade e o estado de direito.  

Para o IFAC (2017), as principais qualidades que tornam a contabilidade uma 

profissão global são: robustos códigos internacionais de ética, requisitos 

educacionais abrangentes e mecanismos de monitoramento e supervisão contínuos. 

A ineficiente gestão financeira do governo e a baixa priorização de competência da 

contabilidade continuam sendo uma questão significativa em muitas regiões, e tem 

impacto negativo na tomada de decisões, prestação de contas e transparência. A 

adoção da contabilidade de competência, e a adesão do setor público às Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público é uma prioridade 

urgente.  

Como porta voz de mais de 3 milhões de contadores, o IFAC tem solicitado 

que as organizações de todos os países avaliem e melhorem os seus mecanismos 

de GC, a fim de alcançar um desempenho social, ambiental e econômico mais 

sustentável. O papel dos contadores não é deixado de lado pelo IFAC, uma vez que, 

nas organizações, o profissional é tipicamente envolvido no planejamento, 

implementação, execução, avaliação e melhoria da governança corporativa. Para 

Marc Palker, diretor da MPP Associates e Presidente do Conselho Mundial de 

Administração, a comunicação clara dentro de uma organização é extremamente 

importante para que as estruturas de GC tenham sucesso e o contador como 

responsável por várias funções de contabilidade e de produção de relatórios precisa 

entender toda a estrutura organizacional dentro da qual está operando (MARC, 

2017). Segundo Stathis Gould, Diretor de Contas e Profissional em Negócios e 

Relatórios Integrados do IFAC, a profissão contábil, em um mundo de total 

transparência de transações, vai se tornar uma profissão muito diferente; o foco do 

contador está deixando de ser nas contas e o rompimento digital irá impactar na 

natureza das demandas e nas expectativas sobre o que um contador é e faz 

(GOULD, 2017). 
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A relação entre os contadores e as organizações tem mudado com o passar 

dos anos em virtude da constante busca das organizações por vantagens 

competitivas e da forte necessidade de utilização de informações contábeis para o 

processo decisório, auxiliado pelo uso intenso da tecnologia da informação 

(CARDOSO, 2006). 

A obrigação do atendimento aos padrões internacionais de contabilidade e a 

participação efetiva do contador na produção de informações corretas e tempestivas 

aos stackholders é uma realidade e novas vertentes têm surgido, como por exemplo 

a contabilidade de responsabilidade social. 

Além disso, as companhias têm admitido que a sua existência e a expansão 

crescente da riqueza dos acionistas dependem da aceitabilidade no ambiente em 

que atuam. Desta forma, as empresas buscam identificar as necessidades e os 

problemas do ambiente onde operam, contribuindo com parte do lucro gerado para o 

bem-estar social e ambiental, dando origem a responsabilidade social corporativa. A 

implicação disso é que a responsabilidade da empresa não é apenas restrita aos 

seus acionistas, mas também a um setor mais amplo, conhecido como partes 

interessadas que abrangem o público em geral (EFFIONG et al., 2012). Com isso, 

os diretores executivos procuram maneiras de combinar lucro com a 

responsabilidade social. Embora seja importante para as organizações embarcarem 

na responsabilidade social, é igualmente necessário produzir evidências de que 

essas atividades foram realizadas. O requisito global para uma maior divulgação de 

informações nos relatórios das empresas incluem a exigência da contabilidade de 

responsabilidade social, que é vista como a forma de mensuração e de relato das 

informações internas e externas sobre o impacto de uma organização na sociedade, 

e até que ponto a empresa está cumprindo seus objetivos sociais específicos 

(EFFIONG et al., 2012). 

Atuação do contador como apoiador e indutor das boas práticas de 

governança corporativa pode proporcionar a mitigação dos casos de fraude contábil, 

desvios financeiros e casos de corrupção. Por outro lado, o aprimoramento da 

gestão das organizações em virtude da implementação de boas práticas de 

governança corporativa, têm exigido cada vez mais competência dos contadores.  
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Portanto, nos capítulos seguintes a revisão de literatura sobre competências 

passa pelo conceito de competências, as competências do contador e as 

competências esperadas pelo contador em um ambiente de governança corporativa. 

 

 

 

1.2 COMPETÊNCIAS  

 

1.2.1 Conceitos de competências  

 

Para Ruzzarin e Simionovschi (2010), o nascimento do conceito de 

competências se deu em virtude de um novo modelo de remuneração (pay for skills). 

Surgido nos anos 60, nos Estados Unidos, com a Procter & Gamble Co. e, a partir 

dos anos 70, com o surgimento e aplicação das teorias relacionadas à maturidade 

profissional, outras empresas começam a utilizar-se desse novo conceito com o 

objetivo de alinhar suas estratégicas organizacionais às suas políticas de 

recompensa de funcionários de acordo com o desempenho individual. Em 1979, a 

Petroquímica Shell, no Canadá, implantou o modelo para todos os seus 

funcionários, colaborando com o crescimento da metodologia de avaliação individual 

(RUZZARIN; SIMIONOVSCHI, 2010). A partir dos anos 80, com a difusão do 

conceito nos setores de manufatura, serviços e comércio, muitas empresas se 

interessaram pelo formato de avaliação de desempenho e remuneração, e nesta 

mesma época com a proliferação de muitos trabalhos abordando as teorias de 

“Gestão por Competências”. Na década de 90, as pesquisas constataram que os 

conceitos eram aplicados exclusivamente com foco na utilização da metodologia 

para a realização de remuneração (RUZZARIN; SIMIONOVSCHI, 2010). A evolução 

do modelo utilizam o conceito de competências como uma ferramenta para 

identificar as características essenciais para que os diferentes tipos de profissionais 

alcancem sucesso nas organizações. As características identificadas são 

transformadas em critérios para todos os processos de recrutamento e seleção, 

gestão de performance, treinamento, desenvolvimento, remuneração, carreira e 

sucesso (RUZZARIN; SIMIONOVSCHI, 2010). 
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De forma mais simplificada, “competência” é o conjunto dos conhecimentos, 
das habilidades e das atitudes requeridas para cada posição dentro da 
organização. Indo mais além, seria o somatório entre as competências 
técnicas (conhecimentos) e as competências comportamentais (habilidades 
e atitudes) requeridas para as entregas de cada função (RUZZARIN; 
SIMIONOVSCHI, 2010, p. 23). 

 

E, segundo Fleury e Fleury (2001), o conceito de competência é melhor 

compreendido quando se observa o conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes do indivíduo que justifiquem um alto desempenho, e os melhores 

desempenhos estão conectados com a inteligência e a personalidade.  

A competência é compreendida por muitos pesquisadores como um conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para que o indivíduo 

desenvolva suas atribuições e responsabilidades. As organizações possuem um 

conjunto próprio de competências, que se originam da sua concepção e do processo 

de desenvolvimento. A interação entre a organização e as pessoas propiciam um 

processo contínuo de troca de competências organizacionais e individuais (DUTRA, 

2001). Portanto, não basta ao indivíduo ter competências de forma isolada que 

atendam somente ao interesse próprio ou com aplicação apenas teórica:   

 

As competências necessariamente devem agregar valor, ou seja, a entrega 
é a marca distintiva da competência. Por isso a competência é expressiva 
por verbos de ação. Verbos como “conhecer”, “entender” ou mesmo “ser 
capaz de” não são adequados para traduzir competências segundo essa 
acepção. (FERNANDES, 2013, p.48). 

 

E a opinião de Fernandes (2013) é compartilhada por Brandão e Guimarães 

(2001); para os autores, a competência individual tem duas dimensões: as 

capacidades (pré-requisitos para uma atuação competente), e as entregas 

(aplicação das capacidades para gerar valor à empresa e a si mesmo). Conhecer, 

ter habilidades, atitudes e valores não é suficiente; fundamentalmente, o indivíduo 

deve aplica-los dentro da empresa. E para Fleury e Fleury (2001, p. 187), “as 

competências devem agregar valor econômico para a organização e valor social 

para o indivíduo”. “É possível associar competência individual a verbos como saber 

agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, 

saber engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão estratégica”. (FLEURY; 

FLEURY, 2001, p. 187) 
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Inspirados na obra de Le Boterf (1995) os autores Fleury e Fleury (2001), 

propõem algumas definições de competências para o profissional (Tabela 3): 

 

Tabela 3 - Competências para o Profissional 
Saber Agir Saber o que e por que faz. Saber julgar, escolher, decidir  

Saber mobilizar 
recursos 

Criar sinergia e mobilizar recursos e competências. 

Saber comunicar Compreender, trabalhar, transmitir informações, conhecimentos. 

 
Saber aprender 

 
Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais; saber 
desenvolver-se. 
 

Saber engajar-se 
e comprometer-se 

 
Saber empreender, assumir riscos. Comprometer-se. 

Saber assumir 
responsabilidades 

Ser responsável, assumindo os riscos e consequências de suas ações e 
sendo por isso reconhecido. 

Ter visão 
estratégica 

Conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, 
identificando oportunidades e alternativas. 

Fonte: Fleury e Fleury (2001, p. 188). 
 
A importância da competência profissional não é questionada pelos autores; 

de fato, é essencial para todas as atividades profissionais, e não seria diferente para 

os contadores. 

 

1.2.2 As competências do contador  

 

De acordo com Lisboa (1997), através de sua competência o contador mostra 

o quanto pode ser hábil e primoroso na produção de informação; através de sua 

produtividade, ele consegue otimizar o tempo disponível, possibilitando mais tempo 

para produzir informações; por meio da sociabilidade, ele mostra como lidar com o 

cliente e como cruzar a fina linha entre relatar a verdade e não perder o cliente. 

 

Pode-se afirmar que uma das qualidades mais observadas em um 
profissional de contabilidade é a honestidade. Quer-se saber se ele é fiel à 
verdade, todo o tempo. É a segurança de que as informações sob seu 
cuidado terão o sigilo preservado. Outros requisitos, no entanto, são 
necessários ao bom exercício da contabilidade: competência, produtividade 
e sociabilidade (LISBOA, 1997, p.129). 

 

A qualidade da contabilidade é de responsabilidade do contador, e as suas 

competências podem contribuir com os insumos necessários. Entretanto, no Brasil, 

comparativamente aos estudos internacionais, Cardoso (2006, p.117) afirma: 
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“constata-se muita carência de pesquisas sobre as competências do contador, seja 

de forma estruturada ou semiestruturada”. A competência profissional, para Aguiar 

(2008), é um valor fundamental da ética profissional na civilização ocidental, e na 

sua raiz etimológica, significa saber fazer bem. O autor reforça que de nada adianta 

praticar todos os princípios éticos se não tivermos a competência necessária para o 

nosso trabalho, e cita como exemplos os mais simples registros contábeis com erros 

graves, prejudicando a organização, a imagem do contador e os cofres públicos em 

virtude do recolhimento inadequado de impostos. 

O contador, no papel de produtor de informação legal (no contexto regulador 

e fiscalizatório governamental), é reconhecido como agente de importância e de 

responsabilidade, mas é preciso avançar a fronteira para o universo organizacional. 

E, para FREZATTI et al. (2006, p.12), “quando as práticas contábeis se tornam 

rotinas institucionalizadas, seus papéis no processo organizacional e na tomada de 

decisões são totalmente aceitos pelos membros da organização”. 

O envolvimento do contador precisa transcender a atribuição de produtor de 

informações para o fisco e de cumpridor de normas, e a sua responsabilidade vai 

além da elaboração de demonstrativos financeiros e contábeis. “O contador precisa 

estar consciente da grande responsabilidade no trato do patrimônio” (JOCHEM, 

2010, p.57). 

A visão míope de profissão legalista e reguladora não é benéfica para os 

contadores:  

 
A predominância normativa, no campo contábil, deixa enormes sequelas e 
prejuízos ao desenvolvimento da Contabilidade. Até os dias atuais observa-
se que alguns contabilistas se preocupam excessivamente com os registros 
e suas formas, não se libertando do empirismo. Excessivamente atrelada à 
legalidade jurídica, a abordagem normativa torna-se muito limitada como 
instrumento de pesquisa cientifica, não conseguindo explicar a realidade 
contábil, ficando muito na artificialidade (JOCHEM, 2010, p. 73).  

 

 

A percepção de Jochem (2010) de que alguns contabilistas não se libertaram 

do empirismo vai ao encontro do relato de Bright et al. (1992 apud Frezatti et al., 

2006, p. 9), “embora mudanças estejam ocorrendo, as empresas, em grande 

extensão, continuam a se apoiar em modelos contábeis desatualizados”.  

 

Percebe-se, pelo estudo da literatura, que o estudo das competências do 
profissional contador, tanto no âmbito nacional como internacional, é 
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carente e confuso, pois nele discutem-se tarefas e funções, quando, na 
verdade, a competência deveria ser o foco, e o outro ponto, seria a carência 
de estudos que procurem basear-se em evidências empíricas (CARDOSO, 
2006, p. 55). 

 

Para Aguiar (2008), os contadores têm se deparado com novos desafios que 

só poderão ser resolvidos ao buscar novas teorias. Mas a atividade contábil, desde o 

início, é realizada em termos de balanço e de previsão, dentro de operações 

racionais, e a ação do contador baseada em cálculos. Não podemos contar como as 

gerações anteriores, ou que os mais velhos de profissão e/ou as empresas “ensinem 

as novas competências”. As palavras do autor alertam para a mudança no perfil dos 

contadores. 

A evolução da profissão de contador no Brasil é influenciada fortemente pela 

formação tributária deste profissional. O direcionamento para esta formação pode 

ser explicado, entre outros fatores, pela inserção, na década de 60, de um grande 

número de acontecimentos regulatórios, como a Lei Orçamentária (Lei 4.320), a Lei 

da reforma bancária (Lei 4.595/64), a Lei do mercado de capitais (Lei 4.728/65) e a 

Reforma Administrativa (Decreto-lei 200/67) que determinou um maior controle e a 

necessidade de mudanças contábeis, gerando consequências maiores e exigências 

para os contadores (CARDOSO, 2006). 

No ano de 2015, o CFC publicou a 8ª edição da Mensagem ao Futuro 

Profissional de Contabilidade; a edição foi atualizada pela Comissão Nacional do 

Projeto Jovens Lideranças Contábeis. O CFC relata na publicação que cabe aos 

Conselhos Regionais de Contabilidade executar programas de educação continuada 

que garantam ao profissional mais uma forma de aprimorar sua competência 

técnico-profissional. 

Para Cardoso (2006), os estudos sobre as competências do contador 

confundem-se um pouco com as funções e atividades do profissional. E, durante o 

processo de revisão dos textos nacionais sobre as funções do contador brasileiro, o 

autor relata que a questão central é a ênfase dada à execução da contabilidade 

financeira e à apuração de impostos, o que não ocorre com tanta constância nos 

textos internacionais.  

A observação de Cardoso (2006) de que nos textos internacionais não é 

comum dar ênfase à execução da contabilidade financeira e à apuração de impostos 

é confirmado por Hassall et al. (2005), em artigo que apresenta e compara as 
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opiniões dos empregadores de contabilistas de gestão na Espanha e no Reino 

Unido. A pesquisa tinha como objetivo estabelecer as prioridades em termos de 

desenvolvimento de habilidades profissionais, de acordo com a percepção dos 

empregadores europeus de contabilistas de gestão. 

O método de pesquisa utilizado por Hassall et al. (2005) foi um levantamento 

de opinião dos empregadores dos contadores de gestão na Espanha e Reino Unido. 

Durante a pesquisa, os autores solicitaram aos empregadores a resposta do 

questionário, com referência a este grupo específico de funcionários, os contabilistas 

de gestão. A pesquisa no Reino Unido foi facilmente compreendida pelos 

empregadores, mas, por outro lado, na Espanha o mesmo não ocorreu, uma vez 

que o conceito do profissional contabilista de gestão não está bem definido, e a 

associação entre os profissionais da contabilidade gerencial e contabilistas de 

gestão não é facilmente identificada. 

A pesquisa apontou que, na opinião dos empregadores do Reino Unido, as 

habilidades mais valiosas eram as relacionadas à comunicação. As habilidades de 

comunicação oral e escrita foram os dois primeiros itens por importância, e a 

capacidade de ouvir efetivamente ocupou a quinta posição; o outro grupo de itens 

altamente valorizado pelos empregadores do Reino Unido foram as habilidades para 

controlar a pressão no trabalho e a gestão de tempo; a habilidade de selecionar e 

atribuir prioridades dentro de cargas de trabalho com horários determinados, foi o 

terceiro item de importância do ranking; a capacidade de "organizar as cargas de 

trabalho para reconhecer e cumprir prazos apertados, rigorosos e coincidentes" é a 

quarta; e "organizar as cargas de trabalho para atender demandas conflitantes" e 

“demandas inesperadas", o sétimo no ranking (HASSAL et al., 2005). 

Para Hassall et al. (2005), os resultados deste estudo são consistentes com 

os resultados de outras pesquisas: foi identificada a necessidade de incorporar um 

conjunto mais abrangente de habilidades no currículo contábil. Os pesquisadores 

identificaram que os empregadores dos contadores de gestão, em ambos os países, 

Espanha e Reino Unido, percebem uma valorização das áreas de habilidades e 

conhecimento não-técnicas, um requisito necessário para que o contador possa 

realizar suas funções, embora os empregadores também deram altos valores à 

importância das habilidades específicas. Para os empregadores do Reino Unido, o 

mais importante eram as habilidades de comunicação (oral e escrita), enquanto os 
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empregadores da Espanha valorizaram o compromisso com a aprendizagem ao 

longo da vida, e a visão global incluindo a organização (HASSAL et al., 2005). 

Continuando nos países da Europa, mas, agora na Holanda, a Royal 

Netherlands Organization of Accountants (NBA), organização responsável, entre 

outros temas, de promover as boas práticas profissionais para os contadores, 

realizou um workshop em 2017 com oitenta membros da NBA para ajudar a 

desenvolver uma perspectiva para o futuro da profissão no país (IFAC, 2017). 

Segundo a pesquisa, para os mais de 21 mil contadores, as regras e 

condutas são temas comuns e primários, e são valores essenciais para estes 

profissionais: a integridade, a objetividade, a perícia, o cuidado, o segredo e a 

conduta profissional (IFAC, 2017). 

A NBA identifica a visão futura da profissão do contador sob o título “apelando 

com o futuro”, e contempla, nas reuniões de trabalho com os grupos, indagações 

aos participantes como motivador para a discussão sobre o futuro da profissão do 

contador, com as seguintes questões:  

 

 Qual será função do contador em dez, quinze anos?  

 Como restaurar a confiança da sociedade no contador, e criar valor social 

para a profissão?  

 Os robôs assumirão o trabalho dos contadores?  

 Que desenvolvimentos terão um impacto adicional no futuro da profissão?  

 

E como resultado do workshop promovido pela NBA com os 80 participantes, 

foram manifestadas e produzidas as seguintes questões:  

 

 “Como um contador que atua no negócio, o que você vê como os 

desenvolvimentos mais importantes que afetam a nossa profissão nos 

próximos 10 anos?” 

 “O que nos une como uma profissão multidimensional?” 

 “Que novas competências se tornarão mais importantes nos próximos 

anos?“ 

 “Qual é o impacto da tecnologia, sustentabilidade e da economia circular 

em nosso negócio?” 
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Os organizadores do workshop verificam se novas competências se tornarão 

mais importantes nos próximos anos para os contadores. Para Howieson (2003), as 

competências necessárias para os contadores serão mais amplas, abrangendo não 

só todos os tipos de informações que possam ser relevantes para um problema de 

negócios, mas também todos os tipos de decisões. E para um mundo de competição 

intensa, os contadores precisarão posicionar-se efetivamente como os gurus do 

gerenciamento do conhecimento, pensando globalmente e de forma a oferecer aos 

clientes serviços de valor agregado. De acordo com Howieson (2003), a 

contabilidade sempre foi um sistema de informação projetado para coletar, analisar e 

divulgar o conhecimento de uma forma que seja útil para vários tomadores de 

decisão e, portanto, os contadores devem considerar que a informação tempestiva e 

de qualidade será ainda mais valorizada.  

A análise de futuro de Howieson (2003) contempla os escritórios de 

contabilidade, que segundo o autor deixarão de ter função no futuro porque a 

expectativa é que os clientes concentrem as suas necessidades, tanto a nível local 

como internacional, além do atendimento realizado, em um conjunto de 

profissionais, a chamada loja profissional de "one-stop". Este balcão único terá que 

ser multidisciplinar para atender às necessidades completas de uma empresa. Os 

contadores deverão rever os modelos tradicionais e criar alianças com uma grande 

variedade de profissionais, como advogados, arquitetos, atuários e engenheiros. 

Segundo Howieson (2003), a literatura recente do Reino Unido, Estados 

Unidos e Austrália sugerem que o chamado trabalho de "conformidade" formará uma 

pequena parcela das receitas de contabilidade, uma vez que a tecnologia tem 

possibilitado que até mesmo as pequenas empresas se tornem mais capacitadas em 

suprir às suas necessidades de registros e informações. 

Por outro lado, as principais áreas de crescimento da prática contábil parecem 

estar nas áreas de serviços de consultoria empresarial, e os contadores do futuro 

assumirão o papel de trabalhadores do "conhecimento". Embora a tecnologia seja 

um componente importante do conjunto de habilidades de um contador, as 

habilidades de análise serão mais significativas, além da resolução de problemas de 

forma inovadora indispensáveis, a comunicação e as relações com clientes 

primordiais (HOWIESON, 2003). 
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Retornando para o Brasil, Cardoso (2006), em sua tese de doutorado com o 

título Competências do Contador: Um Estudo Empírico, identificou na literatura 22 

competências do Contador, que foram somadas por referência encontrada, com 

destaque para: contabilidade e finanças (19); comunicação interpessoal (18); legal 

(15); liderança (12); visão estratégica (12); gestão da informação (12), conforme 

apresentado nas Tabelas 4.1 e 4.2.  

Para a construção do modelo de competências do contador, Cardoso utilizou 

o método de Spencer (1993, apud Cardoso 2006, p.91) que trabalham com três 

métodos básicos: 

 

 Método clássico que utiliza funcionários com desempenho superior; 

 Painel de especialistas com a reunião e discussão sobre o cargo a ser 

modelado; 

 Estudos de cargos singulares ou futuros. “Este último é mais 

complicado, uma vez que faltam parâmetros para a elaboração do 

modelo” (CARDOSO, 2006, p. 91).  

Após a análise da característica de cada um dos métodos Cardoso (2006) 

escolheu o método do painel de especialista de acordo com os passos da Tabela 4, 

para a construção do modelo de competências do contador, mediante pesquisa 

exploratória. 

 

“Esta escolha justifica-se em razão do objetivo de buscar um modelo 
genérico que possa explicar as competências do contador de uma 
forma ampla e não singularmente o contador de determinada 
empresa. O alvo é o profissional de contabilidade visto 
institucionalmente” (CARDOSO, 2006, p. 94). 
 
 

Tabela 4 – Passos para o Painel de Especialistas 
Passo Descrição 

1 Convocação de especialistas que devem identificar competências fundamentais e 

necessárias para um desempenho superior do cargo e, questão. 

2 Condução de entrevistas sobre eventos comportamentais eventualmente para 

verificação de detalhes. 

3 Análise dos dados e desenvolvimento do modelo de competência. 

4 Validação do modelo de competência. 

Fonte: Spencer; Spencer (1993, apud Cardoso 2006, p.92)   



50 
 

 

Tabela 4.1 - Sumário da Literatura sobre Competências do Contador 
 

REFERÊNCIA

1.
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TO

2.
 C
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Ç
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5.
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V
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EM

PR
E

EN
D

ED
O

R
A

11
. Q

U
A

N
TI

TA
TI

V
A

KESTER (1928) 1 1 1

WIXON, KELL E BEDFORD (1943) 1 1 1 1 1 1

BOWER (1957) 1 1 1 1

MURPHY (1958) 1 1 1

CAMPFIELD (1963) 1

HENNING E MOSELEY (1970) 1

RICCIO E PETERS (1993) 1 1 1

HARDEN (1995) 1 1 1 1 1 1 1

LAURIE (1995) 1 1 1

MEDLEY (1996) 1 1

MORGAN (1997) 1 1 1 1

SAKAGAMI, YOSHIMI E OKANO (1999) 1 1

NEEDLES, CASCINI, KRYLOVA E 
MOUSTAFA (2001) 1 1 1 1 1 1 1

ESSELSTEIN (2001) 1 1 1 1

MORAMED E LASHINE (2003) 1 1 1 1 1

ABDOLMOHAMMADI, SEARSON E 
SHANTEAU (2004) 1 1 1 1 1

BRUNDO, MACKE E GHEDINE (2004) 1 1 1 1 1

CALIJURI (2004) 1 1 1 1 1

WHITE PAPER - BIG EIGHT KULLBERG E 
GLADSTONE (1989) AAA 1 1 1 1 1 1

FRANCIS, MULDER E STARK (1995) IMA 1 1 1 1 1 1

SIEGEL E SORENSEN (1999) 1 1 1 1 1 1 1 1

AICPA (1999) 1 1 1 1 1 1 1

IFAC (2003) 1 1 1 1 1 1 1

SOMA POR COMPETÊNCIA 5 18 5 6 11 12 8 12 15 3 9  
Fonte: Cardoso (2006, p. 122-124). 
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Tabela 4.2 - Sumário da Literatura sobre Competências do Contador 

REFERÊNCIA

12
. A

U
TO

C
O

N
TR

O
L

E

13
. F

O
C

O
 N

O
 C

L
IE

N
TE

14
. F

E
R

R
A

M
E

N
T

A
S

 D
E

 
C

O
N

T
R

O
LE

15
. I

N
TE

G
R

ID
A

D
E

 E
 

C
O

N
F

IA
N

Ç
A

16
. M

E
N

S
U

R
A

Ç
Ã

O

17
. T

É
C

N
IC

A
S

 D
E

 
G

E
S

T
Ã

O

18
. C

U
S

T
O

S
 E

 P
R

E
Ç

O
S

19
. P

L
A

N
E

JA
M

E
N

T
O

20
. R

E
L

A
C

IO
N

A
M

E
N

T
O

 
E

X
T

E
R

N
O

21
. C
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Ç
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22
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Ç
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KESTER (1928) 1 1 1 1

WIXON, KELL E BEDFORD (1943) 1 1 1 1 1 1

BOWER (1957) 1 1 1 1 1

MURPHY (1958) 1 1

CAMPFIELD (1963) 1 1 1 1

HENNING E MOSELEY (1970) 1 1 1 1 1

RICCIO E PETERS (1993) 1 1 1

HARDEN (1995) 1 1 1 1

LAURIE (1995) 1 1 1

MEDLEY (1996) 1 1

MORGAN (1997) 1

SAKAGAMI, YOSHIMI E OKANO (1999) 1 1 1 1

NEEDLES, CASCINI, KRYLOVA E 
MOUSTAFA (2001) 1 1 1 1 1

ESSELSTEIN (2001) 1 1

MORAMED E LASHINE (2003) 1 1 1 1 1

ABDOLMOHAMMADI, SEARSON E 
SHANTEAU (2004) 1 1 1 1 1

BRUNDO, MACKE E GHEDINE (2004) 1 1

CALIJURI (2004) 1 1 1 1 1

WHITE PAPER - BIG EIGHT KULLBERG E 
GLADSTONE (1989) AAA 1 1 1 1 1

FRANCIS, MULDER E STARK (1995) IMA 1 1 1 1 1 1 1

SIEGEL E SORENSEN (1999) 1 1 1 1 1 1 1 1

AICPA (1999) 1 1 1

IFAC (2003) 1 1 1 1 1

SOMA POR COMPETÊNCIA 7 2 11 8 6 6 8 9 7 19 12  
Fonte: Cardoso (2006, p.122-124). 
 

E, de acordo com a pesquisa de Cardoso (2006, p. 120), partindo da revisão 

da literatura sobre as competências do contador, foram identificados alguns 

aspectos na grande maioria dos casos que merecem a abordagem, conforme 

descrito a seguir:  

 



52 
 

 

 A maior parte dos estudos sobre competências do contador trata da função 

do profissional e não das competências; 

 a quase totalidade dos estudos não realiza testes empíricos e sequer trata 

do aspecto da competência pelo enfoque da psicologia e recursos 

humanos; 

 os estudos das entidades reguladoras demonstram uma maior estruturação 

conceitual e a preocupação em evoluir a discussão que propõe. 

 

A partir do Sumário da Literatura sobre Competências do Contador (Tabelas 

4.1 e 4.2), Cardoso (2006, p.108) considerou que:  

 

 Nos artigos da década de 40 e 50, a comunicação pessoal constava como 

uma caraterística importante para o contador. E também nas décadas de 

40, 50 e 60, além dos conhecimentos técnicos de contabilidade e da parte 

legal, já eram bastante requeridos: aspectos técnicos de custos e preços; 

planejamento e ferramentas de controle;  

 na década de 70 e 80 foram localizados poucos estudos sobre as 

competências dos contadores. Como destaque apenas um estudo, dando 

ênfase à habilidade informática e de gestão da informação, destacado pelo 

autor como um fato muito raro de ser encontrado em estudos anteriores; 

 nos anos 90, grande parte dos estudos destacaram a questão 

comportamental do autocontrole e comunicação interpessoal.  

 

Um dos resultados da pesquisa de Cardoso (2006), Competências do 

Contador: Um Estudo Empírico, foi a disponibilização de um dicionário de 

competências do contador. O autor constituiu o dicionário mediante a identificação, 

junto à literatura, das principais competências citadas sobre o contador, mas alerta 

que, antes de utilizar o dicionário, é preciso efetuar a sua validação com os 

profissionais da área, ou mesmo em empresas com o objetivo de referendar os 

achados na literatura. 

Para a preparação do Dicionário de Competências do Contador, Cardoso 

(2006, p. 108-109) seguiu as etapas de: análise das principais competências do 

contador citados na literatura; análise da possibilidade de agregação de 
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competências considerando o significado para o cargo; as competências básicas 

que não requerem aptidões exclusivas (por exemplo: ler, escrever, calcular) para o 

cargo foram desconsideradas; montagem de quadro-resumo das principais 

competências citada na literatura; montagem da descrição de cada uma das 

competências. 

O dicionário resultante da pesquisa de Cardoso (2006) foi composto com as 

competências demonstradas da Tabela 5 Dicionário de Competências do Contador: 

 

Tabela 5 - Dicionário de Competências do Contador 

CAPACIDADES
ANALÍTICA E DE COMUNICAÇÃO

HABILIDADES
ESTRATÉGICA - INFORMÁTICA - NEGOCIAÇÃO - OUVIR 

EFICAZMENTE - ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO EXTERNO

CONHECIMENTOS
FERRAMENTAS DE CONTROLE - LEGAL - CONTABILIDADE E 

FINANÇAS - PLANEJAMENTO - TÉCNICAS DE GESTÃO - GESTÃO 
DA INFORMAÇÃO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 
AUTOCONTROLE - EMPREENDEDOR - INTEGRIDADE E 

CONFIANÇA - TRABALHO EM EQUIPE

 
        Fonte: Cardoso (2006, p.110). 
 
 
 

A Tabela 6 Dicionário Descritivo das Competências do Contador de Cardoso 

(2006) apresenta o respectivo dicionário de competências do contador e a 

fundamentação preponderante utilizada para alocação de cada uma das 

competências. 
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Tabela 6 - Dicionário Descritivo das Competências do Contador 

ANALÍTICA
Saber analisar as partes de um problema ou situação estabelecendo suas relações 
para formular diversas soluções e o valor de cada uma. Moramed e Lashine (2003) e 
AICPA (1999)

AUTOCONTROLE 
Mantém o desempenho sob condições estressantes e hostis. Respondendo 
positivamente aos problemas sem impulsividade e permanece calmo. Spencer & 
Spencer (1993) e Laurie (1995)

COMUNICAÇÃO

Estabelece sintonia nas comunicações com as pessoas ou grupos, estabelecendo 
mensagens e é entendido. Demonstra boa articulação ao comunicar ideias por 
escrito e verbalmente. Boyatzis, Stubbs e Taylor (2002), IFAC (2003) e 
Abdolmohammadi, Searson e Shanteau (2004)

EMPREENDEDOR
Desenvolve soluções criativas aos problemas da empresa e dos clientes; procura 
inovar diante das restrições da empresa. Assume riscos calculados. Spencer & 
Spencer (1993), Harden (1995) e Laurie (1995)

VISÃO 
ESTRATÉGICA 

Compreende o que está acontecendo no mercado e na sua empresa. Entende, 
antecipa e procura responder além das necessidades dos comsumidores no longo 
prazo. Bower (1957) e Hardern (1995)

FERRAMENTAS DE 
CONTROLE 

Conhece e utiliza as ferramentas de controle e gestão como: orçamento, controle 
interno, custos, fluxo de caixa, entre outros. Henning and Moseley (1970) e IMA - 
Siegel e Sorensen (1999)

LEGAL
Conhece e acompanha as tarefas obrigatórias como: planejamento tributário e 
atendimento às exigências fiscais. Kester (1928) e Henning and Moseley (1970)

INFORMÁTICA
Conhece e utiliza a informática como ferramenta na identificação, seleção e 
formatação de informações gerenciais para o processo decisório. Needles, Cascini, 
Krylova e Moustafa (2001) e Moramed e Lashine (2003)

INTEGRIDADE E 
CONFIANÇA

Tem integridade e exprime positivamente seus valores e crenças pessoais de 
maneira consistente com os padrões éticos de sua empresa. Inspira confiança pelo 
cumprimento dos compromissos assumidos. Bower (1957) e White Paper - Big Eight - 
Kullberg e Gladstone (1989)

CONTABILIDADE E 
FINANÇAS

Domina e interpreta os conceitos relacionados à área de contabilidade e finanças 
empresariais atendendo os interesses dos usuários internos e externos desta 
informação e das normas vigentes no ambiente nacional como internacional. Bower 
(1957) e Henning e Moseley (1970)

NEGOCIAÇÃO

Realiza acordos com as várias áreas envolvidas com o sistema de informação e 
mensuração de desempenho, adicionando valor e vantagens competitivas às 
negociações. Busca opções para atender os interesses dos envolvidos e da 
empresa. Boterf (1999) e Esselstein (2001)

OUVIR 
EFICAZMENTE

Desenvolve diálogos interativos com as pessoas, pergunta por mais detalhes sobre 
os assuntos, avalia as mensagens e fornece feedback. Morgan (1997) e AAA - 
Francis, Mulder e Stark (1995)

ATENDIMENTO

Sabe atender e dialogar demonstrando corretamente os conceitos e critérios 
utilizados no sistema de informação, tanto para usuários internos à empresa, como 
para auditores externos, fornecedores, mercado de capital e instituições financeiras. 
Morgan (1997) e Boyatzis, Stubbs e Taylor (2002)

PLANEJAMENTO
Estuda e aplica conceitos de planejamento e acompanhamentos estratégico, 
operacional e financeiro auxiliando a alta administração no alcance dos seus 
objetivos. Hardern (1995) e Needles, Cascini, Krylova e Moustafa (2001)

TÉCNICAS DE 
GESTÃO

Demonstra estar atualizado com as técnicas, dados e novos conhecimentos por meio 
da leitura, cursos, viagens, congressos, etc... Laurie (1995) e IMA - Siegel e 
Sorensen (1999)

TRABALHO EM 
EQUIPE

Coopera com os demais membros da equipe e é comprometido com as metas e 
objetivos da equipe. Compreende e se esforça para o bem da equipe, ao invés de 
servir a seus próprios interesses. Boyatzis, Stubbs and Taylor (2002) e IMA - Siegel e 
Sorensen (1999)

GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO

Capacidade de gerenciar todas as informações necessárias para o bom andamento 
dos negócios, efetuando melhorias e supervisão no sistema de processamento de 
dados interagindo com as áreas correlatas como: TI - Tecnologia da Informação. 
Esselstein (2001) e Laurie (1995)

RELACIONAMENTO 
EXTERNO 

Realiza acordos e negociação com instituições financeiras, órgãos governamentais, 
fornecedores, acionistas, clientes e empregados buscando atender os interesses da 
empresa. Henning and Moseley (1970) e Morgan (1997)

COMPETÊNCIA 

 
           Fonte: Cardoso (2006, p. 110-113). 
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1.2.3 As competências necessárias para o contador de acordo com os 

princípios da Governança Corporativa 

 

Vamos a uma reflexão sobre as competências necessárias para os 

contadores em um ambiente de Governança Corporativa, a partir dos princípios 

estabelecidos pelo IBGC: Transparência; Equidade; Prestação de Contas 

(accountability) e Responsabilidade Corporativa (IBGC, 2015).  

No Princípio da Transparência, devem ser disponibilizadas as informações 

para as partes interessadas de seu interesse, e não somente aquelas impostas por 

disposição de leis e regulamentos. As informações não devem ser restritas ao 

desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores 

(inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial, e que conduzem à 

preservação e à otimização do valor da organização. 

Os demonstrativos financeiros e contábeis produzidos pelos contadores tem 

por objetivo, em primeiro plano, atender aos princípios e normas contábeis e, 

consequentemente, estes relatórios são utilizados para divulgação dos resultados 

das companhias aos públicos externos. O princípio da transparência trata 

exatamente deste ponto: as informações para as partes interessadas não devem 

contemplar somente aquelas previstas em leis e regulamentos, porque as partes 

interessadas têm interesse na obtenção de informações claras e acessíveis.  

Neste sentido, o contador precisa desenvolver e praticar algumas 

competências identificadas por Cardoso (2006) para o exercício da profissão, que 

foram selecionadas por este pesquisador como necessárias para o atendimento do 

Princípio da Transparência: capacidades - analítica e de comunicação; habilidades - 

atendimento e relacionamento externo; conhecimentos - gestão da informação.  

Cabe, portanto, ao contador, produzir uma versão dos demonstrativos 

financeiros e contábeis com informações com didática acessível e de fácil 

interpretação.  

No Princípio da Prestação de Contas (accountability), os agentes de 

governança devem prestar contas de sua atuação, mas está ação não basta. A 

prestação de contas deve ser realizada de forma clara, concisa, compreensível, 

tempestiva, e os agentes assumindo integralmente as consequências de seus atos e 

omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. 
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A formação do contador possibilita e contribui com a interpretação de dados e 

números executivos de uma companhia, e o mesmo não ocorre com todos os 

demais interessados em receber estas informações. E o princípio da prestação de 

contas destaca a necessidade da divulgação de informações claras, compreensíveis 

e tempestivas. O contador precisa assumir e compartilhar a responsabilidade da 

prestação de contas com os executivos, e não agir passivamente atuando apenas 

como o produtor de informação padronizada.  

Tomando como base o dicionário de competências do contador Cardoso 

(2006), foram selecionadas como competências necessárias para o atendimento do 

Princípio da Prestação de Contas: capacidades - analítica e de comunicação; 

Habilidades - ouvir eficazmente, atendimento e relacionamento externo; 

conhecimento - gestão da informação; outras características pessoais - integridade e 

confiança.  

No Princípio da Responsabilidade Corporativa, os agentes de governança 

devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as 

externalidades negativas de seus negócios e de suas operações e aumentar as 

positivas, levando em consideração o modelo de negócio da organização e os 

diversos capitais correspondentes (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, 

social, ambiental, reputacional, entre outros) no curto, médio e longo prazos. 

Conforme relatado anteriormente, o contador durante a sua formação adquire 

habilidades para análise e interpretação de números, e a viabilidade econômico-

financeira das organizações é um mecanismo indispensável para o desenvolvimento 

e a continuidade dos negócios.  

E, novamente tomando como base o dicionário de competências do contador 

Cardoso (2006), foram selecionadas por este pesquisador como competências 

necessárias para o atendimento do Princípio da Responsabilidade Corporativa: 

habilidade - estratégica e negociação; conhecimentos - ferramentas de controle, 

planejamento e técnicas de gestão; outras características pessoais - empreendedor 

e trabalho em Equipe.  
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2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa com a utilização de Grupo Focal, e de 

acordo com CRESWELL (2010, p.206), “a investigação qualitativa emprega 

diferentes concepções filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, 

análise e interpretação de dados”. Em pesquisa qualitativa, o pesquisador apresenta 

as questões da pesquisa, que assumem duas formas: uma questão central e as 

subquestões associadas. O foco do pesquisador são as experiências e contribuições 

que os participantes dão ao problema ou questão. 

A opção pela pesquisa qualitativa ocorreu em virtude da liberdade dos 

entrevistados de apontar seus pontos de vista, da interação, troca de experiências e 

conhecimentos sobre o tema pesquisado. O pesquisador pode observar e coletar 

informações importantes a partir do comportamento e atitudes durante a realização 

da pesquisa. 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas com um grupo 

focal, e os secundários por meio da literatura em triangulação com o grupo focal. 

 

  

2.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

2.1.1 Especificação da pergunta de pesquisa  

 

 Quais as competências do contador no modelo tradicional?  

 Quais as responsabilidades e atribuições do contador com o advento da 

governança corporativa? 

 Como os contadores percebem o seu papel nas estruturas de governança 

corporativa? 

 Quais as competências esperadas para o contador em uma organização 

com boas práticas de governança corporativa? 
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2.1.2 Categorias de análise: definições  

 

Neste trabalho, as principais categorias previstas são as de Governança Corporativa 

e Competências. 

 

Quadro 1 – Unidade de Análise Governança Corporativa 
DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA 

A Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 
administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas (IBGC, 2015 
p.20). 

DEFINIÇÃO OPERACIONAL 

Será investigada por meio da percepção e conhecimento dos participantes do grupo focal utilizando-
se de um roteiro de perguntas semiestruturado; as perguntas foram realizadas de acordo com o 
roteiro e de forma aleatória durante a atividade com o grupo focal, contemplando as seguintes 
abordagens: 

Quais são as responsabilidades do Contador em 
uma organização com práticas de Governança 
Corporativa? 
 
 
 

O objetivo desta pergunta é de identificar se os 
contadores participantes do grupo focal 
identificam responsabilidades profissionais 
especificas em empresas com práticas de 
governança corporativa, ou se acreditam que o 
exercício da atividade do profissional contábil é 
interdependente.  

E quais são as competências necessárias para o 
contador atuar em uma organização com 
práticas de governança corporativa? 
 

A pergunta em questão tem por objetivo 
identificar se os contadores percebem que as 
empresas com práticas de governança 
necessitam de competências especificas do 
profissional contábil.  
 

De que forma os contadores podem contribuir 
com as boas práticas de Governança 
Corporativa, e a reduzir os índices de corrupção 
nas organizações? 
 
 
 
  

Os escândalos contábeis de grandes 
companhias nos últimos anos fortaleceram e 
valorizaram os princípios e práticas da 
governança corporativa, e muitos destes 
acontecimentos estavam vinculados a ações de 
corrupção nas empresas.  
 
O contador atua profissionalmente em atividades 
transversais nas empresas, portanto, esta 
questão tem por objetivo verificar se o 
profissional identifica formas ativas de redução 
da corrupção nas atividades empresariais. 

Quais são as responsabilidades e atribuições do 
contador com o advento da governança 
corporativa? 
 

A profissão contábil foi regulamentada no Brasil 
em 1946, e as primeiras publicações e 
movimentos importantes da GC no país 
ocorreram a partir dos anos de 1999 e 2000. 
Desta forma, o exercício da atividade profissional 
do contador ocorre há muito mais tempo. Por 
este motivo, a pergunta busca identificar se o 
contador reconhece mudanças em suas 
responsabilidades e atribuições, ou se a 
atividade profissional era e continua deslocada 
das práticas de GC.  
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Partindo do pressuposto de que a função da 
contabilidade no contexto da Teoria da Agência 
exige do contador uma postura de isenção, 
nunca tomando partido nem do principal 
(acionistas), nem do agente (executivos/CEO), e 
de que informação contábil é fundamental para a 
análise de performance dos gestores, para 
redução dos conflitos de agência e da assimetria 
informacional entre principal e agente, na sua 
opinião: qual é a posição adequada da 
contabilidade na estrutura organizacional, 
comente a sua resposta? 
 
Qual a sua opinião e percepção em relação à 
possível ascendência dos executivos sobre os 
contadores, em virtude da publicação de 
demonstrativos em desacordo com as normas 
contábeis, objetivando a distribuição de bônus? 
 

A subordinação hierárquica da área contábil na 
maioria das organizações está vinculada a 
Diretoria Executiva. As informações contábeis e 
financeiras produzidas pelo contador são 
utilizadas para análise dos resultados e 
performance das companhias, por sua vez, 
balizador para a distribuição de lucros e/ou 
pagamento de bônus para os executivos. 
Considerando este cenário a questão posta 
objetiva conhecer a opinião dos contadores 
sobre a possível necessidade de modificação da 
subordinação hierárquica da área contábil, em 
virtude da possível pressão por parte dos 
executivos para a adequação ou alteração dos 
registros contábeis, visando a publicação de 
resultados positivos ou melhores do que a 
realidade, e o consequente recebimento de 
bônus pelos executivos.  

Qual a sua opinião sobre a correlação entre a 
governança ineficiente e as fraudes contábeis?  
 

Historicamente os fracassos, falências, casos de 
corrupção e derrocada de grandes companhias 
foram noticiados em muitos casos com o título 
de “escândalos contábeis”. Mas, efetivamente, o 
que os contadores pensam sobre isso? A 
governança ineficiente contribui e leva aos casos 
de fraudes contábeis?  
O contador pode ser responsabilizado 
criminalmente se comprovada a sua participação 
ou negligência em casos de fraudes contábeis, 
portanto, naturalmente se a sua percepção for 
positiva no que se refere a governança eficiente 
e a redução de fraudes contábeis, o olhar e a 
participação do contador na GC das empresas 
será mais efetivo.  
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Quadro 2 – Unidade de Análise Competência 
DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA 

Competências é o somatório de competências técnicas (conhecimentos) e as competências 
comportamentais (habilidades e atitudes) requeridas para as entregas de cada função. (RUZZARIN; 
SIMIONOVSCHI, 2010, p. 23). 

DEFINIÇÃO OPERACIONAL 

Foi investigado por meio da percepção e conhecimento dos participantes do grupo focal utilizando-se 
de um roteiro de perguntas semiestruturado. As perguntas foram realizadas de acordo com o roteiro 
e de forma aleatória durante a atividade com o grupo focal.  
Como forma de motivar e incentivar os contadores a refletir sobre as competências, a situação atual 
e perspectivas de futuro para a profissão contábil, foram introduzidas antes de algumas perguntas, 
informações, opiniões e publicações de autores sobre o tema abordado.  

Segundo Arthur Igreja e Allan Costa (2017), dez 
profissões vão acabar até no máximo no ano de 
2030, entre elas a profissão de contador e 
auditor. Qual será a função do contador no ano 
de 2030? 
 
Comente se concorda ou discorda dos autores 
apresentando os seus argumentos. 

A questão inicial buscou provocar os 
participantes do grupo focal para que refletissem, 
e na sequência para compartilharem a opinião 
sobre o futuro da profissão de contador, e da 
mesma forma perceber se vislumbravam a 
necessidade de adquirir novas competências 
para a continuidade ou até mesmo a melhoria do 
exercício profissional.  
 
Os participantes foram instigados a apresentar 
argumentos sobre a sua resposta.  

Que novas competências se tornarão mais 
importantes nos próximos quinze anos para os 
contadores, para que este profissional mantenha 
a percepção de que continua agregando valor 
para as organizações? 

Antes do início das discussões sobre esta 
questão, uma breve definição teórica foi 
apresentada sobre o tema competências, porque 
o objetivo não foi identificar se sabiam o que é 
competências, mas sim verificar as 
competências do contador segundo a percepção 
do grupo, para que nos próximos quinze anos o 
profissional continue agregando valor para as 
organizações.  

“Os métodos de formação dos profissionais de 
contabilidade devem ser revisados, e contemplar 
a inclusão de outras habilidades, atitudes e 
conhecimentos. (HOWIESON, 2003).  
 
Qual a sua opinião sobre esta afirmação?  

Os profissionais selecionados para o grupo focal 
obrigatoriamente exercem a atividade de 
contador como responsáveis técnicos pela 
produção e assinatura de demonstrativos 
financeiros e contábeis nas empresas em que 
atuam. O objetivo dessa questão foi verificar se 
os contadores identificaram que durante o 
exercício profissional sentiram a necessidade ou 
a carência de competências, em virtude da 
formação escolar que receberam ou pelo avanço 
das tecnologias e das organizações.  

A chegada de novas tecnologias está alterando a 
antiga profissão de contador, e quem não 
acompanhar esse ritmo acabará ficando para 
trás. (SALOTTI, 2017).  
 
O que você pensa sobre isso e quais serão os 
impactos sobre a profissão de contador?  

A internet começou a ser explorada 
comercialmente no Brasil em 1996; daquela 
época até os dias de hoje, muitas coisas 
mudaram e continuam avançando muito 
rapidamente, a exemplo disso, o surgimento das 
criptomoedas e o registro de operações em 
Blockchain.  
Historicamente, o contador exerce a sua 
atividade profissional atrás de uma mesa com 
seu computador, recebendo documentos e 
informações muitas vezes de forma manual sem 
integração, e os registros contábeis se referem 
aos atos e fatos do passado.  
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Neste momento, os contadores foram 
convidados a manifestar a sua opinião sobre a 
forma antiga do exercício da profissão, o impacto 
negativo na carreira daqueles que não 
acompanharem a chegada das novas 
tecnologias.  
 

As principais áreas de crescimento da prática 
contábil parecem estar nas áreas de serviços de 
consultoria empresarial, e os contadores do 
futuro assumirão o papel de trabalhadores de 
"conhecimento". (HOWIESON, 2003).  
 
Você percebe este movimento profissional, e de 
que forma? 

Em virtude da automatização e modernização 
dos processos, o aumento da concorrência 
comercial, a necessidade de conquista de novos 
mercados, a busca por produção mais eficiente e 
de baixo custo e a pressão dos acionistas pela 
obtenção de lucros cada vez maiores, tem feito 
com que as empresas busquem profissionais 
com capacidade de identificar formas de atender 
todas essas necessidades.  
 
A tendência é que as empresas exijam muito 
mais dos contadores do que somente a 
realização do fechamento contábil do mês e a 
produção e entrega dos relatórios financeiros e 
contábeis para a Diretoria Executiva.  
 
Considerando que os contadores convidados a 
participar do grupo focal atuam em grandes 
empresas, a questão buscou identificar se 
percebem este movimento e a quebra de 
paradigma no que se refere as atribuições do 
contador no futuro. 

 

 

2.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

 

Os pesquisadores qualitativos geralmente coletam múltiplas formas de dados, 

tais como entrevistas, observações e documentos, em vez de confiarem em uma 

única fonte (CRESWELL, 2010, p. 208). Para a realização desta pesquisa, o 

pesquisador utilizou como mecanismo central a realização de um grupo focal com 

profissionais contadores em virtude da expectativa de identificar e coletar, de forma 

colaborativa com os participantes, as competências esperadas para o contador em 

ambientes de governança corporativa. De acordo com CRESWELL (2010, p. 209), o 

pesquisador qualitativo mantém o foco na aprendizagem do significado que os 

participantes dão ao problema ou questão, e não ao significado que os 

pesquisadores ou a literatura trazem para a pesquisa. 
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2.2.1 Etapas da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada de acordo com as etapas descritas no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Descrição das Etapas da Pesquisa 

ETAPAS DE ESTUDO DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 
Etapa 1: início da 
pesquisa. 

Realizada a definição do problema de pesquisa, dos objetivos geral e 
específicos e do título da dissertação. 

Etapa 2: Justificativa 
teórica e prática. 

Elaboração da justificativa teórica e prática. 

Etapa 3: Conceitos 
teóricos. 

Realização de pesquisa sobre os conceitos teóricos pertinentes ao 
profissional contador; governança corporativa e competências. Para 
esta etapa, o pesquisador utilizou, como instrumento para a busca dos 
conceitos, livros, artigos publicados, teses e dissertações aprovadas, 
sítios de Institutos, Conselhos de Classe, Organizações ligadas à 
Governança Corporativa e aos Profissionais de Contabilidade.  

Etapa 4: ambiente de 
pesquisa. 

Foi utilizado como instrumento de pesquisa um grupo focal com 
contadores selecionados de acordo com os seguintes critérios: com 
registro profissional ativo no Conselho Regional de Contabilidade; 
atuação profissional na área contábil de empresas privadas, públicas, 
economia mista, paraestatal e multinacionais e profissionais 
responsáveis pela emissão e assinatura de demonstrativos contábeis. 
No que se refere ao nível de Governança Corporativa das empresas 
em que atuam estes profissionais, foram selecionadas com os 
seguintes critérios: a estrutura de governança corporativa consolidada 
ou implementada ou em fase de implementação.  

Etapa 5: Preparação e 
revisão do roteiro de 
perguntas 
semiestruturado. 

Preparação do roteiro de perguntas semiestruturado para utilização 
com o grupo focal. 
 

Etapa 6: Realização de 
entrevistas de acordo 
com o roteiro revisado.  

Realizada as entrevistas presenciais com a utilização do método 
grupo focal. O pesquisador contou com o apoio de duas mediadoras 
especialistas em grupo focal, e as atividades foram gravadas em 
vídeo e som. Objetivando complementar as gravações, o pesquisador 
realizou anotações sobre as respostas e a forma de atuação dos 
participantes. 

Etapa 7: Transcrição da 
gravação. 

Nesta etapa, o áudio coletado nas gravações foi transcrito literalmente 
pelo pesquisador. 

Etapa 8: Avaliação das 
transcrições e 
contribuições dos 
participantes. 

Avaliação das informações e dados coletados a partir das transcrições 
realizadas.  

Etapa 9: Finalização da 
pesquisa. 

Apresentação dos resultados da pesquisa, considerando a coleta de 
informações do trabalho realizado com o grupo focal. 
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2.2.2 Procedimentos para formação do Grupo Focal 

 

Objetivando identificar e convidar os contadores para a participação do grupo 

focal de acordo com os critérios de escolha dos participantes previamente definidos, 

o pesquisador elaborou um convite em forma de texto e o enviou por e-mail e 

aplicativo de celular para os contadores, professores e gerentes de áreas diversas, 

solicitando apoio para a divulgação do convite.  

Após o envio do convite por e-mail e aplicativo de celular, o pesquisador 

entrou em contato com os contadores por telefone objetivando esclarecer as 

eventuais dúvidas, para contextualizar sobre a importância da pesquisa e também 

para confirmar a participação na atividade com o grupo focal. 

O envio dos convites resultou em 13 contatos efetivos com a confirmação de 

recebimento do convite por e-mail, aplicativo de celular e, na sequência, por 

telefone; o universo destes convites contemplou contadores de empresas dos 

seguintes seguimentos: 2 de empresas de economia mista; 4 empresas 

multinacionais; 2 entidades do terceiro setor; 1 paraestatal; 1 entidade de conselho 

de classe; 1 empresa pública; 1 fundação e 1 empresa da iniciativa privada. Dos 13 

contatos efetivos, 7 confirmaram a participação e 3 compareceram, sendo 1 de 

empresa pública, 1 de empresa privada e 1 de empresa paraestatal.  

 

 

2.2.2.1 Critérios de escolha dos participantes do Grupo Focal 

 

Os participantes do grupo focal deveriam atender aos seguintes critérios: 

possuir o registro profissional de contador ativo no Conselho Regional de 

Contabilidade; realizar atividades profissionais na área contábil de empresas 

privadas, públicas ou de economia mista, contemplando a emissão e assinatura de 

demonstrativos contábeis. No que se refere a Governança Corporativa as empresas 

em que atuam estes profissionais poderiam apresentar a estrutura de Governança 

Corporativa consolidada ou implementada ou em fase de implementação. Na 

sequência será contextualizado os critérios de escolha dos participantes do Grupo 

Focal.  
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Quadro 4 – Critérios de Escolha dos Participantes do Grupo Focal 
 Descrição dos Critérios de Escolha dos Participantes do Grupo Focal 

Os contadores deveriam possuir registro ativo no conselho de classe, pois, de acordo com a 
Resolução n. º 1.494 de 20 de novembro de 2015 do Conselho Federal de Contabilidade, artigo 1º: 
somente poderá exercer a profissão contábil, em qualquer modalidade de serviço ou atividade, 
segundo normas vigentes, o contador ou o técnico em contabilidade registrado em CRC.  
O profissional contabilista se enquadra em duas categorias profissionais: técnico em Contabilidade, 
que se refere ao profissional com formação em curso de nível médio. A partir de 01/06/2015 não 
houve mais registros de técnicos nos Conselhos Regionais de contabilidade, por força da Lei n. º 
12.249/2010, os profissionais registrados no Conselho até a referida data puderam manter os seus 
registros. E o Contador é o profissional formado em curso de nível superior Bacharel em Ciências 
Contábeis. (CFC, 2015). 
No ano de 2013, o Conselho Federal de Contabilidade publicou a pesquisa sobre o perfil do 
profissional de contabilidade no país. A pesquisa apontou que 16,5% dos Contadores atuavam na 
área de análise e gestão, e nesta mesma área atuavam apenas 8,7% dos Técnicos em 
Contabilidade. (CFC, 2013, p.30).  
A área de análise e gestão considerada pelo CFC contempla: análise e acompanhamento projetos de 
investimento; análise/consultoria financeira; análise/consultoria tributária; gerencia de áreas 
operacionais; elaboração ou análise informação de custos; planejamento estratégico ou orçamentário; 
analista de órgão regulador de atividade econômica; analista de banco ou agência de fomento; 
ordenador de despesas e empenhador de despesa.  
Desta forma, a opção por profissionais Contadores se deve ao fato da representatividade na atuação 
de análise e gestão, bem como em virtude da descontinuidade de novos registros profissionais para 
técnicos em contabilidade; 
A opção por contadores que atuam em atividades profissionais na área contábil de empresas 
privadas, públicas ou economia mista, foi levado em consideração porque, como em qualquer outra 
profissão, existem profissionais formados em determinadas áreas, que profissionalmente exercem 
atividades distintas da área desta. Portanto, a formação em ciências contábeis não habilitava 
automaticamente o indivíduo para a participação da entrevista, devendo, portanto, além da formação, 
atuar na área contábil.  
A seleção de contadores que emitem e assinam demonstrativos contábeis foi considerado em virtude 
da utilização das informações constantes nos demonstrativos pelos stakeholders, como instrumento 
de apoio para a tomada de decisão em relação às organizações, considerando as informações 
patrimoniais e financeiras expressas nos relatórios. E conforme resolução do CFC n.º 560/83 em seu 
artigo 3º, são atribuições privativas dos profissionais da contabilidade: o levantamento de balanços de 
qualquer tipo ou natureza e para quaisquer finalidades, como balanços patrimoniais, balanços de 
resultados, balanços de resultados acumulados, balanços de origens e aplicações de recursos, 
balanços de fundos, balanços financeiros, balanços de capitais, e outros.  
Considerando que o objetivo desta pesquisa não é medir ou avaliar o nível de governança das 
empresas onde atuam estes contadores, o fator de seleção utilizado contemplou empresas com 
estrutura de governança corporativa consolidada, implementada ou em fase de implementação.  
Não foram selecionados contadores de empresas sem estrutura de governança corporativa, porque o 
objetivo da pesquisa é propor um modelo de competências esperadas para o contador em uma 
estrutura de governança corporativa independentemente do nível em que se encontra. 
Como critério balizador foi considerado que em estrutura de governança corporativa implementada, a 
empresa constituiu e implementou os Conselhos, Comitês, Diretoria, Comissões, Códigos de 
Conduta, Normas e Procedimentos Internos de acordo com as boas práticas de Governança 
Corporativa, mas, está em fase de consolidação, aperfeiçoamento e melhorias.  
Para o critério de estrutura de governança corporativa consolidada a empresa constituiu, 
implementou e consolidou os Conselhos, Comitês, Diretoria, Comissões, Códigos de Conduta, 
Normas e Procedimentos Internos e atua fortemente na busca das boas práticas de governança 
corporativa.  
Com uma estrutura de governança corporativa em fase de implementação, a empresa está em fase 
de estudo, análise, mudanças internas e preparação para aderir as boas práticas, buscando a 
formação e constituição de Conselhos, Comitês, Diretoria, Comissões, Códigos de Conduta, Normas 
e Procedimentos Internos. 
No momento em que os participantes do grupo focal faziam a sua apresentação, foi perguntado pela 
moderadora se a empresa onde atuavam possuía estrutura de governança corporativa e em qual o 
estágio se encontrava a empresa. 
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2.2.2.2 Perfil dos participantes do Grupo Focal 

 

Quadro 5 – Perfil dos participantes do Grupo Focal 

PARTICIPANTE SEXO GRADUAÇÃO
TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
CONTÁBIL

TIPO
ESTÁGIO DA 

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

J MASCULINO
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 30 ANOS PRIVADA CONSOLIDADA PREPARA ASSINA

C FEMININO
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 40 ANOS PÚBLICA
EM 

IMPLEMENTAÇÃO
PREPARA ASSINA

E MASCULINO
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 20 ANOS PARAESTATAL IMPLEMENTADA PREPARA ASSINA

INFORMAÇÕES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO 
FOCAL EMPRESA ONDE TRABALHA

DEMONSTRATIVOS 
CONTÁBEIS 

 

 

 

2.2.3 Contextualização do Grupo Focal 

Para a definição de grupo focal, cabe a utilização de alguns termos, como 

“entrevista de grupo”, “entrevista de grupo focal” e “discussões de grupo focal”; 

algumas vezes, a mistura destes termos pode vir a criar um outro. O termo 

“entrevista de grupo focal” aparece de forma mais frequente em grandes publicações 

e em revistas com foco nesta prática (BARBOUR, 2009). E o exercício promovido 

com as “discussões de grupo focal” visa a entrevistar um grupo, que é visto como 

detendo uma visão consensual, em vez de ser o processo de criar consenso pela 

interação em uma “discussão de grupo focal” (BARBOUR, 2009, p. 21). 

Em um grupo focal, o pesquisador precisa estar atento e de forma proativa 

encorajando o grupo a interagir. Não é possível afirmar que exista um modelo ou um 

padrão de grupo focal que se aplique a todas as disciplinas, porque cada uma 

realizará as atividades de acordo com suas particularidades; os tipos de questões 

escolhidas, o conteúdo dos roteiros e a abordagem dos dados está conectado com a 

matéria em questão. O moderador atua transmitindo e conduzindo as questões 

durante as atividades para os participantes do grupo focal, e, portanto, a sua 

conexão e alinhamento prévio com o pesquisador é essencial para que o objetivo da 

pesquisa não se perca no caminho (BARBOUR, 2009). 

Não existe uma receita de bolo para a condução de grupos focais, o método 

permite ao pesquisador explorar a sua criatividade, mas, as questões utilizadas 
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precisam estar conectadas com os objetivos da pesquisa, correndo o risco de não 

aproveitamentos dos dados obtidos.  

 

Não há um jeito certo ou errado de se fazer pesquisa com grupos focais: o 
pesquisador é livre para adaptar, tomar emprestado e combinar quaisquer 
abordagens que deseje, e o desenvolvimento de híbridos é inteiramente 
aceitável – desde que a abordagem possa ser justificada no contexto 
específico do estudo (KITZINGER; BARBOUR, 1999, p. 20 apud 
BARBOUR, 1999, p. 31). 

 

A preparação e o desenvolvimento de um roteiro de perguntas, a seleção de 

materiais de estímulo à interação, e a forma de composição do grupo focal devem 

ser analisadas e decididas em conjunto pesquisador e moderador, de forma a 

garantir que os participantes tenham características em comum. As experiências 

profissionais e de vida contribuem para que ocorram debates e diferenças de 

opinião, Morgan (1998, apud BARBOUR, 1999, p.87) lembra que os grupos focais 

devem ser homogêneos em termos de contexto de vida, não de atitudes. Além 

disso, os participantes do grupo focal devem ser estimulados a interagir entre si para 

que ocorram troca de ideias e de experiências, sem o objetivo de entrar em 

consenso; a interação somente com o pesquisador ou moderador pode não 

contribuir efetivamente com a pesquisa (BARBOUR, 2009). 

Mas a escolha de grupo focais não é aconselhada, por exemplo, quando o 

objetivo é obter narrativas individuais; a questão não se refere aos indivíduos que 

têm dificuldade de dividir as suas histórias em um ambiente com outras pessoas, e 

sim do possível ruído ocasionado pela competição inconsciente dos participantes, 

em contar as suas histórias ao mesmo tempo, tornando difícil a missão do 

pesquisador de coletar e ordenar todas as falas (BARBOUR, 2009). E Morgan 

(1998, apud BARBOUR, 2009) defende o uso de grupos focais em detrimento de 

entrevistas individuais, porque o cara a cara pode fazer com que o indivíduo se sinta 

intimidado e fique pouco à vontade para falar sobre os temas abordados. 

É importante salientar que a utilização do método grupo focal nesta pesquisa 

se deu pelo fato da possibilidade de o pesquisador coletar informações, 

experiências, opiniões e percepções diferentes de forma espontânea e colaborativa 

dos contadores, sem o objetivo de generalização dos achados.  

 



67 
 

 

Se você quer fazer generalizações estatísticas a partir de seus dados, o 
grupo focal não é o método de escolha. “Amostras de grupos focais em 
geral são perigosamente pequenas e não representativas” (MORGAN E 
KRUEGER, 1993, p.44 apud BARBOUR, 2009, p. 42). 

 

Segundo Barbour (1999), o pesquisador deve tomar cuidado para não 

enfatizar demais as considerações que detalhem as respostas e sentimentos que 

aliviem as suas inseguranças e desconfortos, deixando em segundo plano as 

contribuições para uma análise fundamentada teoricamente; o entusiasmo sem 

medida do pesquisador pode enviesar as respostas dos participantes do grupo focal, 

e o resultado da pesquisa ficaria empobrecida por falta de atenção nesse quesito.  

Os pesquisadores iniciantes geralmente ficam na dúvida sobre o perfil 

adequado dos convidados para a composição do grupo focal. Barbour (2009) relata 

que misturar as características dos participantes pode trazer discussões 

interessantes, inclusive trazer à tona para o pesquisador e para o demais do grupo 

outras formas de entender e observar as suas próprias perspectivas. Juntar pessoas 

que entrem em “acordo com tudo” tornaria as conversas desinteressantes e pouco 

produtivas, mas esta situação é pouco provável em virtude das diferenças de 

mentalidades. 

No que se refere ao tamanho dos grupos focais, para Barbour (2009) não 

existe um número mágico – ele depende do objetivo do pesquisador. Considerando 

também que cada participante individualmente possui um conjunto de características 

diferentes, tais como idade, sexo, nível socioeconômico e educacional, o autor 

informa que muitos textos antigos sobre grupos focais repetiam a orientação dada 

pela pesquisa de marketing de que o tamanho ideal é de 10 a 12 pessoas. Mas este 

número deve estar alinhado à habilidade do moderador e da complexidade desejada 

para o tema a ser discutido. “Em termos de número mínimo, é perfeitamente 

possível fazer um grupo focal com três ou quatro participantes” (1999, KITZINGER; 

BARBOUR, 2001, BLOOR et al. apud BARBOUR (1999, p. 89). 

De acordo com Barbour (1999), o local onde será realizada a atividade com o 

grupo focal deve ser visitado previamente, para evitar constrangimentos, como por 

exemplo a falta de acesso a pessoas com necessidades especiais. O tamanho da 

sala não deve comportar exatamente o número de convidados que confirmaram 

presença, em virtude de eventual comparecimento adicional pessoas. Servir 

alimentos é uma boa prática, mas é preciso cuidado com o tipo de público e 



68 
 

 

eventuais costumes religiosos e alimentares. Outro ponto que deve ser considerado 

são os eventuais ruídos que prejudiquem a gravação, ou até mesmo o risco de que 

os participantes não concordem com a gravação, fazendo com o pesquisador tenha 

que anotar todas as falas; de qualquer forma, é aconselhável que a falas principais 

sejam anotadas (BARBOUR, 1999). 

Barbour (1999) recomenda que o pesquisador novato faça ele mesmo parte 

da transcrição das falas, porque isso fará do pesquisador um moderador muito mais 

atento no futuro, já que poderá perceber que deixou de aproveitar deixas 

interessantes, reconhecendo inclusive que perdeu oportunidades de explorar 

algumas falas dos participantes. Mas, a transcrição literal das falas não confere 

automaticamente maior rigor do que se basear em notas, ou ouvir diversas vezes as 

gravações. 

Para a realização da atividade com os participantes do Grupo Focal, o 

pesquisador buscou orientação e apoio técnico de duas especialistas para a 

moderação da atividade com os contadores. Foram realizadas duas reuniões, 

obtendo as seguintes orientações: a atividade com o grupo focal deveria durar no 

máximo duas horas e meia; dez deverá ser o número máximo de participantes; para 

garantir a coleta das informações é importante a realização de filmagem em vídeo e 

a gravação de voz. Como prática de interação e “quebra gelo” entre os participantes, 

foi sugerida a disponibilização de coffee break durante a atividade; a organização 

das mesas deve possibilitar que os participantes fiquem próximos, e com contato 

visual, possibilitando que fiquem à vontade para compartilhar o coffee break, o que 

torna a atividade informal e descontraída.  

As especialistas alertaram ao pesquisador que a atividade com os 

participantes do grupo focal não deve parecer um interrogatório, teste de 

conhecimentos, busca de respostas certas ou erradas. Em momento algum os 

participantes devem se sentir intimidados ou coagidos, os comentários e a 

participação nas respostas deverão ocorrer de forma natural e espontânea, 

demonstrando que a entrevista tem como objetivo a realização de pesquisa 

acadêmica. 

Ficou estabelecido que o pesquisador realizaria as anotações e observações 

da atividade com o grupo focal pessoalmente, em conexão com Creswell (2010). Os 

pesquisadores, em uma pesquisa qualitativa, coletam pessoalmente os dados por 
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meio de exame de documentos, realizam entrevistas com os participantes ou 

observa o comportamento do entrevistado.  

Para a realização das entrevistas, o pesquisador apresentou para as 

especialistas moderadoras de grupo focal o Roteiro de Perguntas Semiestruturado 

(ver apêndice), contemplando dez perguntas; após a análise do roteiro, as 

moderadoras apresentaram uma proposta de roteiro (ver apêndice) contemplando a 

programação de horário e nova ordem para as perguntas, além da inclusão de 

algumas atividades para o desenvolvimento com os contadores. O novo roteiro foi 

aceito pelo pesquisador considerando a experiência e conhecimento das 

moderadoras, além do entendimento e compreensão da metodologia proposta.  

O grupo focal foi realizado no dia 20 de março de 2018 na Cidade de Curitiba, 

com a duração de três horas e a transcrição das falas foi realizada pelo pesquisador. 

 

2.2.4 Procedimentos de tratamento e análise dos dados 

 

O objetivo da análise dos dados é fazer interpretações dos resultados e 

inferências que possibilitem, ao final, estabelecer conclusões sobre a pesquisa. 

De acordo com Faria (2015, p.54): 

 

em toda a pesquisa que se vale da técnica de coleta de dados através da 
entrevista qualitativa e que aplica a análise dos discursos se produz uma 
inevitável interação entre o sujeito pesquisador e o sujeito do objeto da 
pesquisa.  

 

Nesta pesquisa, a interação entre o pesquisador e os entrevistados foi 

superficial, porque, durante a realização do grupo focal, o pesquisador permaneceu 

no mesmo ambiente realizando anotações sobre a fala dos participantes, mas não 

participou das atividades.  

De qualquer forma, nos resultados da pesquisa em que ocorre a interação 

entre o pesquisador e o pesquisado pode existir a subjetividade, e conforme Vergara 

(2006, p. 257), “as pesquisas qualitativas, por seu turno contemplam a subjetividade, 

a descoberta, a valorização da visão de mundo dos sujeitos”.  

 
A triangulação, também chamada de abordagem multimétodos, pode ser 
discutida com base em dois pontos de vista: como uma estratégia para o 
alcance da viabilidade do estudo e como uma alternativa para a obtenção 
de novas perspectivas, novos conhecimentos VERGARA (2006, p. 258). 
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Para a preparação dos resultados e discussões a opção realizada foi a 

divisão em três tópicos, sendo no primeiro 1) as responsabilidades e atribuições do 

contador no contexto da governança corporativa; 2) segundo a percepção dos 

contadores acerca do seu papel em uma estrutura de governança corporativa; 3) a 

percepção dos contadores sobre as competências esperadas em uma estrutura de 

governança corporativa. 

 

No primeiro tópico foi realizada a triangulação dos resultados do grupo focal 

com os achados da literatura, e nos demais tópicos foram utilizados os 

conhecimentos e contribuições dos participantes do grupo focal.  

 

2.2.5 Limitações e dificuldades da pesquisa 

 

Uma das principais dificuldades desta pesquisa foi a identificação de literatura 

que aborde a profissão de contador em conexão com os ambientes e estruturas de 

governança corporativa, além de bibliografias que abordem a temática de 

competências do profissional contábil. As publicações, em sua grande maioria, 

contemplam a ética do profissional contábil, teorias da contabilidade, informações 

fiscais e tributárias que envolvem o exercício da profissão, normas e procedimentos 

contábeis, entre outros.  

Mas, a maior dificuldade de todas foi de convencer os profissionais sobre a 

importância, para a classe contábil, da participação dos contadores em pesquisas e 

atividades acadêmicas; durante a conversa com os contadores, foi perceptível o 

desinteresse por atividades de pesquisa na área contábil. Para Jochem (2010, p.73), 

“até os dias atuais observa-se que alguns contabilistas se preocupam 

excessivamente com os registros e suas formas, não se libertando do empirismo.” E, 

de acordo com a Pesquisa do Perfil Profissional da Contabilidade 2012/2013, dos 

respondentes da pesquisa, a maior parte dos respondentes (56,1%) tinha, no 

máximo, curso de Bacharel (em Contabilidade ou em qualquer outra área), sendo, 

13,4% com titulação máxima equivalente ao 2º Grau Técnico e 42,7% com titulação 

máxima equivalente ao curso de graduação. Apenas 0,6% dos respondentes era 

Doutor (em qualquer área) e 5,1% era Mestre (em qualquer área) (CFC, 2013).  
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Para a realização desta pesquisa foram realizados vários contatos e pedidos 

de indicação de profissionais, resultando em 13 contatos efetivos com contadores; 

destes, 4 informaram que a participação na pesquisa não seria possível em virtude 

de agendas comprometidas com a prestação de contas anual aos respectivos 

conselhos das empresas, fechamento contábil do exercício anterior, e preparação de 

declarações ao fisco, e 2 contadores não informaram o motivo da impossibilidade de 

participação. A confirmação de presença contemplou 7 contadores, mas apenas 3 

compareceram, sendo 1 de empresa pública, 1 de empresa privada e 1 de empresa 

paraestatal.  

A participação de apenas 3 contadores é um limitador desta pesquisa; por 

outro lado, “em termos de número mínimo, é perfeitamente possível fazer um grupo 

focal com três ou quatro participantes” (1999, KITZINGER; BARBOUR, 2001; 

BLOOR et al. apud BARBOUR, 1999, p.89).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.1 Responsabilidades e atribuições do contador no contexto da governança 

corporativa.  

 

Quando perguntado aos participantes o que entendiam por governança 

corporativa, eles relataram que trata-se da transparência nas informações, o 

planejamento; é a operação da empresa sem o caixa dois, é a disponibilização de 

informações para os fornecedores e para o público. 

O exemplo dado pelo participante de que a governança corporativa é “a 

operação da empresa sem o caixa dois”, está ligado com o que diz a OCDE (1999), 

que a governança corporativa “trata dos direitos e responsabilidades da 

administração de uma empresa, seu conselho, acionistas e diversas partes 

interessadas.” 

O participante J relatou também que “o conselho de administração, a diretoria 

executiva, gerentes e o grupo gestor da empresa, precisam ter a estrutura do 

compliance disseminada dentro da organização, se não tem isso, desfigura a 

informação e não tem a transparência.” “O compliance representa a conformidade 

da companhia com as normas externas e internas, tais como leis, regulamentações 

e políticas corporativas” (SILVEIRA, 2015, p. 175).  

A afirmação dos participantes sobre a importância da disseminação do 

compliance dentro da organização é confirmada por Silveira (2015, p.178) “nenhum 

programa de compliance será efetivo, portanto, sem o comprometimento pessoal da 

alta gestão, particularmente do conselho de administração e da diretoria executiva. ” 

E relataram ainda que, na administração pública, as mudanças demoram 

mais para acontecer se comparado com administração privada, e só ocorrem em 

virtude de legislação que determine. Se as mudanças dependerem apenas do gestor 

público elas não acontecem, com o agravante de que normalmente o gerenciamento 

público é realizado por pessoas indicadas que atuam em cargos políticos com pouco 

conhecimento de gestão. 

 

Mas a governança corporativa na administração pública está mudando, 
porque existe uma exigência legal do TCU que determina que não se 
trabalhe com hierarquia e sim em rede. O bom exemplo deve partir dos 
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dirigentes, e não adianta cobrar dos demais níveis hierárquicos ética e 
transparência se o próprio Diretor não pratica (Participante C).  

 

Reconhecem que a criação e a operação dos comitês estão fazendo a 

diferença, porque envolvem pessoas de todas as áreas da organização para discutir 

sobre temas diversos, mas que a mentalidade do servidor público precisa mudar. O 

conforto gerado pela estabilidade do cargo faz com que exista uma inércia no que se 

refere às práticas de gestão; além disso, falta treinamento. “Deve demorar mais para 

mudar do que na iniciativa privada. ” (Participante C) 

A criação dos comitês mencionado pelo participante refere-se à nomeação de 

colaboradores de diversas áreas para composição dos comitês de TI, RH, Vendas, 

Finanças, entre outros. Os participantes dos comitês têm a atribuição de propor e 

discutir temas do interesse da organização e dos colaboradores, propondo melhorias 

e rumos para a empresa. É uma forma de possibilitar a descentralização e a 

participação dos colaboradores nas decisões da empresa. A prática dos comitês 

está em consonância com o princípio da Responsabilidade Corporativa, “que resulta 

em um clima de confiança tanto internamente quanto nas relações com terceiros” 

(IBGC, 2015). 

O participante chama a atenção para a importância da transparência até 

mesmo em situações de falhas internas, e da necessidade de consciência 

empresarial na busca do lucro a qualquer custo.  

 

É importante a empresa ter a consciência de que ela não é perfeita cem por 
cento e que tem as suas mazelas, o importante é não esconder isso, e o 
erro não deve se transformar em um problema e sim em uma oportunidade 
de melhoria. A empresa não deve pensar somente em lucro, querendo 
matar o concorrente, e sim pensar no bem-estar dela e da sociedade 
(Participante C). 

 

Um dos participantes contribuiu com o grupo falando que, quando iniciou suas 

atividades profissionais na empresa onde trabalha, os processos internos eram 

realizados em sua grande maioria como se fosse em uma empresa familiar, apesar 

do seu grande porte, mas isso foi mudando aos poucos e hoje a empresa está bem 

estruturada em virtude de melhorias tecnológicas e de gestão; o participante atribui 

este amadurecimento de gestão à figura do líder.  
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Tivemos um líder que iniciou este movimento, constituindo os comitês, 
abrindo a estrutura organizacional, realizou mudanças estratégicas na 
gestão, o que ajudou muito na tomada de decisão e na transparência; o 
resultado não foi para o empresário e sim para a sociedade (Participante E). 

 

E afirma ainda que, “em virtude do aprimoramento da gestão e do papel do 

líder, a visão dos empresários sobre a organização melhorou muito, porque a 

estrutura organizacional ficou mais clara para a sociedade” (Participante E). A 

percepção do participante de que a imagem da empresa mudou junto aos 

empresários vai ao encontro do que diz a OCDE (1999), “o desempenho da 

empresa, a confiança do mercado e os investimentos do setor privado são afetados 

pela forma de administração praticada no negócio.” 

Durante o grupo focal, os participantes relataram algumas situações de 

práticas organizacionais, como a importância e a necessidade da transparência e do 

controle interno, mas não foi possível identificar todos os elementos que compõem a 

Governança Corporativa.  

Na sequência das atividades, foi abordado com os participantes a atual 

localização da área contábil na estrutura organizacional das empresas, e se a 

subordinação do contador ao CEO (Diretor Executivo) pode gerar uma situação de 

conflito de interesses, e como o contador pode lidar com esta situação. Os 

participantes foram convidados a opinar também sobre a possível ascendência dos 

executivos sobre os contadores, em virtude da publicação de demonstrativos em 

desacordo com as normas contábeis, objetivando a distribuição de bônus. 

O participante E iniciou a sua resposta dizendo que 

 

existe um certo deslocamento da área contábil na estrutura organizacional 
porque a responsabilização do contador é igual ao do representante legal 
da empresa, então responde na mesma proporção que o presidente. 

 

Para ele, a área contábil hierarquicamente é subordinada a outra gerência, e 

em algumas empresas é gerenciada pela área de riscos e compliance. Destaca que 

muitas decisões importantes nas organizações são tomadas a partir das 

informações contábeis, mas a subordinação hierárquica não reflete a importância da 

área contábil. 

A auditoria e uma contabilidade forte foram citados como formas de evitar as 

situações de publicação de balanços em desacordo com as normas, objetivando a 
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distribuição indevida de lucros. E que existem meios de mitigar a publicação de 

balanços fraudados através dos controles internos, e o compliance e a ética em 

todas as empresas é fundamental.  

 

No fundo é o compliance e a ética, não adianta você ter as melhores 
ferramentas e os melhores funcionários do mundo se o diretor e o contador 
não forem pessoas éticas e honestas porque as instituições sempre serão 
fragilizadas pelas pessoas (Participante C). 

 

E para os participantes, a transferência de toda a gestão da empresa para as 

mãos do executivo pode representar um risco, na medida em que poderá exercer 

influência para a publicação de demonstrativos contábeis que favoreça o 

recebimento de bônus.  

 

É possível que os números sejam maquiados para demonstrar uma 
realidade muitas vezes inexistente para o pagamento de bônus, 
principalmente em empresas de capital aberto onde o dono transfere toda a 
gestão para as mãos de um executivo que é remunerado pelo resultado, 
então ele vai trabalhar isso (Participante J). 

 

E como exemplo de boa gestão, o participante citou duas instituições 

bancárias: o Banco Bradesco e Banco Itaú, que, segundo ele, são fortes na prática 

do compliance, “eles compraram outros bancos e instituições que desmoronaram em 

virtude de situações de fraude a preços muito baixos. ” 

 

Estes dois bancos, com a orientação dos seus conselhos e suas diretorias, 
tornaram suas estruturas de controle mais sólidas com boas empresas de 
auditoria externa e com a sua própria auditoria interna, fazendo com que os 
números sejam sólidos (Participante J). 

 

O papel exercido pelos conselhos dos bancos mencionado pelo participante 

ratifica o relato de Steinberg (2008, p.31): 

 

O Conselho de Administração tem como missão proteger e valorizar o 
patrimônio, bem como maximizar o retorno do investimento. Cabe ao 
conselho prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou 
divergência de opiniões.  

 

Quando da realização das perguntas que tratou da possível ascendência dos 

executivos sobre a área contábil, bem como do eventual conflito de interesse dos 

executivos para o recebimento de bônus, os participantes destacaram a importância 
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das áreas de auditoria, compliance e da própria contabilidade tendo que atuar como 

uma área forte.  

 
Em empresas de capital aberto onde o dono transfere toda a gestão para as 
mãos de um executivo, que é remunerado pelo resultado, [...] então ele vai 
trabalhar isso, para a obtenção de resultados financeiros e contábeis, 
objetivando o recebimento de bônus (Participante J). 

 
 
A prática da ética surgiu como algo importante na relação dos contadores 

com os executivos, bem como o desconforto com a subordinação hierárquica da 

contabilidade a uma gerência, considerando que legalmente o contador poderá ter 

as mesmas sanções legais que o presidente da empresa. 

Após a discussão sobre a possível ascendência dos executivos sobre os 

contadores para o recebimento de bônus, foi abordado com o grupo focal o papel do 

contador no combate à corrupção, porque o contador frequentemente se depara 

com situações que envolvem práticas ilegais, e para Aguiar (2008, p.160), 

 

Poucas profissões se expõem tanto à corrupção quanto essa, pois seu 
profissional é portador de informações privilegiadas que compõem toda a 
movimentação financeira de uma empresa. 

 

Para a participante C, o contador precisa ser ético e não concordar com 

determinados tipos de comportamento, e cita que  

 

o empresário não quer registrar a receita com venda de mercadorias e quer 
comprar por fora, então a corrupção é maior por parte do empresário que 
não quer pagar imposto, e espera que o contabilista resolva o problema 
dele de sonegação. 

 

 E, “por circunstância da profissão, os contadores estão obrigados a relatar a 

verdade e a resistir às propostas de comportamento profissional antiéticos” (LISBOA 

1997, p. 131). 

De fato, os contadores se deparam com estas situações quase todos os dias. 

Os empresários se utilizam da justificativa da alta carga tributária do país para tentar 

convencer que é preciso ocultar o faturamento da empresa e, consequentemente, 

reduzir o valor dos impostos; mas, segundo Oliveira (2005, p. 120), 

 

O novo código civil prevê que o contador e o técnico em contabilidade são 
considerados prepostos dos seus clientes, e como tal, são pessoalmente 
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responsáveis perante os proponentes pelos atos culposos no exercício de 
suas funções.  

 

Diante deste cenário o “jeitinho” para a sonegação de impostos solicitada pelo 

empresário poderá trazer implicações legais também para o contador.  

 

Infelizmente no Brasil, desenvolveu-se a cultura do privilégio, do “jeitinho”, 
do pensamento de que os impostos não devem ser pagos, de que é 
possível lesar o erário público, da fraude às concorrências públicas, entre 
outros males (AGUIAR, 2008, p.165). 

 

Um participante atribuiu ao Estado (Prefeituras, Governo Estadual e Federal) 

uma grande responsabilidade pela corrupção. 

 

Enquanto tivermos um estado contratante as empresas têm que pagar 
propina para colocar um paralelepípedo”. Para os Municípios longínquos 
não é possível vender merenda para escolas e alimento para os presídios 
sem que a empresa tenha que pagar alguém, e enquanto o estado for o 
grande contratante isso vai ocorrer (Participante J). 

 

Um dos participantes afirmou que não cabe ao contador a função de inibir a 

corrupção nas empresas, porque esta é uma atividade para as áreas de controle 

interno. Para Lisboa (1997, p.119): 

 

Os controles internos devem atuar para manter tolerável a margem de 
desvio dos princípios comportamentais éticos adotados pela empresa, uma 
vez que sempre surgirão situações em que várias alternativas são 
possíveis. 

 

Por outro lado, o participante acredita que o contador pode atuar e apoiar os 

observatórios sociais com o seu conhecimento técnico, “é uma forma da sociedade 

fiscalizar o governo.” Relatou também que um determinado observatório propôs a 

criação de uma lei em que as pessoas que trabalham com licitação e estabelecem 

preços abusivos objetivando beneficiar alguns fornecedores fiquem sujeitas à prisão 

e respondam por seus atos.  

 

Os observatórios sociais integram um conjunto de iniciativas que vem 
surgindo no Brasil, voltadas à fiscalização da administração pública, à 
coprodução de bens e serviços públicos e à qualidade de vida nas cidades 
(SCHOMMER, 2010, p. 310). 
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Ainda no tema da corrupção, os registros contábeis realizados pela 

contabilidade, na maioria dos casos, se referem a atos e fatos que já ocorreram, 

cabendo ao contador reconhecer nos registros contábeis as despesas e receitas, os 

pagamentos, as provisões dos contratos firmados, a receita com a venda de 

produtos, o registro do ativo imobilizado em virtude da compra de um bem, entre 

outros; além disso, as poucas evidências disponibilizadas não permitem aferir que a 

operação está vinculada a um ato de corrupção. 

 

A corrupção só vai diminuir com a punição; existem mecanismos, mas o 
contador não vai descobrir porque ele é o fim do processo, quando chega 
para ele a empresa já pagou, a despesa foi consumada (Participante C). 

 

Para o participante, denunciar a corrupção não é tarefa fácil, “se o contador 

denúncia atos de corrupção acaba demitido e sofrerá represálias, e como ele precisa 

do emprego, acaba cedendo.” Segundo ele, as iniciativas populares de lei para 

endurecer a questão da corrupção são alteradas pela classe política, permitindo que 

a situação atual permaneça.  

 

Nós, contadores, denunciamos e recebemos represálias, eu fiz isso uma 
vez e fui demitido, porque descobriram quem delatou. Ou você denuncia e 
está fora ou é conivente. Precisamos de leis mais duras e sem as vírgulas 
para proteger os denunciantes e prisão em segunda instância para os 
corruptos (Participante J). 

 

Para Lisboa (1997, p. 118), 

 

Quando surge um conflito ético cuja solução não é identificada no código de 
ética da classe contábil, o contador deve primeiramente discutir a questão 
com o superior hierárquico não envolvido no caso, e se o conflito persistir, é 
melhor submeter a um órgão representativo da organização. 

 

Os contadores foram abordados sobre o tema corrupção com o objetivo de 

identificarmos quais as contribuições possíveis do profissional para o combate a esta 

prática, que prejudica as empresas, o crescimento e o desenvolvimento do país. Em 

um primeiro momento, a resposta de um dos participantes foi de que não cabe a 

responsabilidade do combate a corrupção ao contador e sim aos controles internos, 

mas, na medida em que as conversas foram evoluindo, surgiu a necessidade da 

maior participação do profissional contábil nos observatórios sociais, apoiando a 

sociedade na fiscalização da utilização dos recursos públicos. Por outro lado, surgiu 
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também a preocupação sobre o comportamento e a visão dos empresários de que é 

possível sonegar, e cabe ao contador encontrar a forma, reforçando a necessidade 

da prática da ética profissional. É possível notar que a palavra ética surgiu em vários 

momentos, “demonstrando como essa questão está naturalmente na mentalidade do 

contador”, mesmo em situações em que o profissional é instigado a realizar práticas 

para a redução do pagamento de impostos. 

 

Como vivemos numa sociedade que dirige nossa ação pela prática do 
“jeitinho” de buscar vantagens, e não pelo cumprimento do dever, quase 
sempre o contador que pode obter vantagens para as pessoas se encontra 
dentro dos dilemas éticos (AGUIAR, 2008, p.157). 

 

Outra contribuição importante dos participantes se refere à necessidade da 

melhoria dos controles internos e do treinamento dos colaboradores que atuam nas 

demais áreas da empresa que de alguma forma têm interface com a área contábil. A 

contabilidade registra atos e fatos que, na maioria das vezes, já ocorreu, e portanto, 

se forem realizados de forma errada na origem, inevitavelmente os registros e 

informações contábeis serão prejudicados. 

 

3.2 Percepção dos contadores acerca do seu papel em uma estrutura de 

governança corporativa.  

 

Quando perguntado qual é o papel do contador nas estruturas de governança 

corporativa, os participantes informaram que é prestar informações financeiras e 

atuar com a área de estratégia e de governança da empresa para a tomada de 

decisão; é atuar como parte do planejamento estratégico da empresa, é o 

“planejador estratégico da diretoria.” 

Em continuidade com o tema sobre o papel do contador nas estruturas de 

GC, a questão foi complementada: e se pensarmos que existem vários níveis de 

governança em uma organização, onde está o contador. Se ele está em todos os 

níveis, ele conversa com quem? 

A questão abordou o presente, mas, os participantes apresentaram a sua 

visão de futuro sobre o profissional. 

 

Eu vejo que o contador do futuro terá que conversar com todo mundo, a 
relação dele terá que ser interpessoal, terá que transitar desde o chão de 
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fábrica até o diretor da empresa, profissional polivalente, terá que dar 
informação para o pessoal do fabril até a instância superior. No fabril ser o 
disseminador da informação e na instância superior atuar como gestor 
estratégico (Participante C). 

 

O participante vislumbra que o profissional atuará como orientador e 

fornecedor de informações estratégicas para a alta direção, deixando de realizar 

somente as suas atividades profissionais inerentes à responsabilidade técnica de 

contador. Em virtude da ampliação das atividades, denominou a função de 

controller, conhecedor da legislação fiscal, com bom relacionamento interpessoal, 

com formação em consultoria e boa oratória para se comunicar bem com toda a 

organização.  

Conforme figura 1, o participante demonstrou que a área contábil em uma 

estrutura de governança corporativa deveria estar posicionada entre o núcleo da alta 

direção e as demais gerencias e coordenações da empresa, “atuando como um 

staff” objetivando atender “o público mais operacional e também os gestores e 

coordenadores da empresa”. Reconhece a subordinação hierárquica ao Diretor da 

empresa, mas o acesso ao Conselho de Administração permitiria que o contador 

reportasse os resultados financeiros e contábeis diretamente a ele. 

 

Figura 1 – A localização hierárquica da Área Contábil  

 
                                       Fonte: Participante J. 

 

“O contador vai atuar como gestor, e para isso precisará conhecer a parte de 

baixo da empresa”, se referindo às áreas de coordenação e de execução das 

atividades operacionais. Neste momento, o participante reforça as responsabilidades 
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do contador dizendo que caberá a ele produzir todas as informações contábeis e 

financeiras da organização para a sociedade, e com isso reforça a necessidade de 

interação com as demais áreas que produzem insumos para os registros e execução 

das informações financeiras e contábil. “O contador vai se comportar como o 

administrador e assessor da empresa, no centro (fluxograma) assessorando a 

todos”, buscando orientar os colaboradores e gestores sobre a forma adequada e 

segura de atuar com os processos administrativos, fiscais, financeiros e outros que 

possam afetar a qualidade das informações da organização reportadas aos 

acionistas e ao stakeholder. 

Quando sinalizou na figura que o contador deverá ter um canal de acesso 

direto ao Conselho de Administração, o participante aborda a ascendência dos 

Diretores Executivos sobre os contadores, não permitindo que o profissional reporte 

ao Conselho eventuais situações que poderiam afetar a organização e que, por 

algum motivo, não são devidamente reportadas pelo diretor ao conselho. 

Conforme é possível observar na Figura 2, a participante identificou o 

contador atuando no centro da estrutura de governança se reportando 

hierarquicamente ao presidente, e a sua relação com as demais divisões gerenciais 

e operacionais de fornecedor de informações e de orientações para a adequada 

gestão financeira e contábil da organização. Sinalizou também o contador como 

responsável pela relação de transparência das operações e ações da empresa junto 

a sociedade. 

 

O papel do contador nas estruturas de governança corporativa é trabalhar 
por produção sem rotina quadrada, a atividade do profissional deve ser 
dinâmica em linha com a visão dos demais participantes permeando toda a 
empresa (Participante E). 
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                                     Figura 2 – A localização hierárquica da Área Contábil 

 
                                  Fonte: Participante C. 

 

 

Considerando o que foi apresentado, os participantes foram questionados se 

a disponibilização do contador e da área contábil permeando toda a empresa 

acontece de fato. Em um primeiro momento, apenas um participante confirmou que 

a área contábil não atua permeando todas as áreas da empresa, mas de forma 

espontânea os demais participantes sinalizaram positivamente concordando com o 

posicionamento. 

Para os participantes, o papel atual do contador nas estruturas de governança 

corporativa é prestar informações financeiras e atuar como integrante da área de 

planejamento estratégico, apoiando a governança na tomada de decisão. 

E na visão de futuro em uma estrutura de governança corporativa, o contador 

precisará interagir com todas as áreas da empresa, do chão de fábrica até o diretor. 

Nas áreas de produção (chão de fábrica), deverá ser o disseminador de 

informações, e com as outras áreas de hierarquia superior atuar como gestor 

estratégico, deixando de realizar somente as atividades profissionais inerentes à 

responsabilidade técnica de contador. 

E quando solicitado que demonstrassem a posição hierárquica do contador 

em uma estrutura de GC levando em conta a visão de futuro relatada por eles, 

conforme Figura 1, o contador estaria subordinado a uma diretoria com um canal de 

comunicação direto com o conselho de administração e com as demais áreas, 

conectado com objetivo de fornecer informações e qualificação. A Figura 2 

demonstra o contador conectado diretamente com o presidente da empresa, no 

centro da estrutura, atuando como administrador e assessor da empresa, 
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fornecendo informações para a sociedade e atendendo ao princípio da 

transparência.  

Alinhado à boa governança corporativa, a subordinação hierárquica da 

contabilidade à diretoria executiva da empresa não é o melhor arranjo, em virtude do 

constante potencial conflito de interesse do CFO e do CEO, ocasionado pela 

subordinação hierárquica da área contábil a esses Diretores. A contabilidade é a 

área responsável pela disponibilização de informações contábeis e financeiras, que 

também são utilizadas para a avaliação de performance dos executivos, e 

consequentemente balizador para o pagamento de bônus (MACHADO et al., 2016). 

A sugestão dos pesquisadores deste estudo (MACHADO et al. 2016, p.52) é 

que “a contabilidade passe a ser subordinada diretamente ao conselho de 

administração”. 

 

3.3 Percepção dos contadores sobre as competências esperadas em uma 

organização com práticas de governança corporativa.  

Em continuidade à pesquisa com o grupo focal, foi perguntado aos 

participantes qual é a função e as atividades do contador, para então na sequência 

ocorrer a abordagem das competências do profissional.  

Para o participante J, o contador precisa entender muito bem de legislação e 

de ferramentas de informática, porque muitas informações são digitais, as notas 

fiscais, as declarações fisco contábeis e os livros contábeis.  

 

Os livros contábeis antigamente eram impressos e hoje é tudo digital, e as 
obrigações acessórias atendidas e transmitidas de forma eletrônica, então o 
contador precisa entender de ferramentas eletrônicas. 

 

O participante relata que, na administração pública, a realidade é diferente da 

área privada porque, em virtude da imunidade tributária, não ocorre a mesma 

interferência fiscal do estado. Com isso, o contador público não precisa conhecer 

tanto de informática e tributos, mas por outro lado, “temos que convencer as 

pessoas sobre a obrigatoriedade e a necessidade da realização de licitações para a 

aquisição de produtos e serviços”. Os demonstrativos contábeis das empresas 

públicas em breve serão preparados de acordo com normas internacionais de 
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contabilidade, muito próximo das práticas do IFRS, o que exigirá novos 

conhecimentos do contador.  

As mudanças tecnológicas e tributárias constantes têm desafiado os 

contadores a conhecer outras especialidades e a enfrentar desafios; “o contador, 

além de fazer a contabilidade, precisa ter a especialidade em todos os segmentos 

da empresa; hoje ele é um gestor e não apenas o contador.”  

O participante afirma que é uma competência do contador estar preparado 

para as mudanças e a capacidade de encontrar alternativas, “porque o profissional 

contábil atual não pode se limitar a ser o contador, ele precisa ter uma visão mais 

aberta porque no dia a dia ele é o controller, o advogado, e tudo mais.” 

As dificuldades e a necessidade de conhecimento na temática tributária são 

evidentes nas falas dos participantes E, C e F: “o sistema tributário é muito 

complexo e parece feito para o contribuinte errar, com o agravante de que o 

contador responde junto com o dono da empresa”. E, como exemplo, o participante 

L cita o processo de importação no Brasil, que é diferente em cada estado com 

obrigações e licenças regulamentadas por cada um deles. 

E quando perguntado qual é o perfil do contador atual que poderia atuar em 

uma empresa pública ou privada, o participante afirmou que o “contador precisa ter 

conhecimento tributário”. E especificamente quando solicitado que relacionasse os 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o profissional contábil, o 

participante respondeu que “o contador precisa ser atento, focado, precisa ter o 

domínio de TI, ser um controller”. 

Foi relatado pelos participantes que o conhecimento contábil e tributário pode 

ser unificado e considerado como único, sem separação, e surge como 

indispensável também ao contador ter uma boa redação. Por outro lado, 

reconhecem que o conhecimento fiscal e tributário pode ser adquirido por 

profissionais de outras áreas, e se o contador não possuir “estará fadado ao 

fracasso profissional”. 

 

Pessoal, mas, o que nós estamos falando até o momento é tudo tributário e 
fiscal, e não necessariamente precisa ser contador. Hoje a contabilidade é 
muito maior do que as pessoas imaginam, ela é o fim do processo 
(Participante C). 
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A necessidade de se ter boa redação foi abordada novamente, e o 

participante afirmou que, além disso, o contador tem a dificuldade de expor suas 

ideias e de “traduzir” as questões técnicas para uma linguagem amigável para que 

as pessoas de outras áreas entendam. “O contador precisa ter a competência de 

transpor as informações técnicas em linguagem acessível, e tem as notas 

explicativas como forma de praticar”.  

Historicamente o contador atuava focado em questões técnicas com pouca 

interação com as demais áreas da empresa, mas atualmente é demandado por 

essas áreas para a contribuição em outros temas, exigindo que o profissional tenha 

que apresentar o seu trabalho e propor soluções, o que não ocorria a alguns anos 

atrás.  

 
A contabilidade é a área fim dos registros de atos e fatos da empresa, 
fazendo com que o contador tenha que conversar com todas as áreas da 
empresa para obter as informações, no passado ele ficava sentado e 
recebia os documentos para o registro (Participante C). 

 
 

A necessidade de maior interação com as demais áreas da empresa tem 

forçado o contador a mudar a sua postura, “ele precisa ter a competência do 

relacionamento interpessoal, que é essencial nos dias de hoje porque lida com toda 

uma cadeia de funcionários”. Com a automatização e a integração dos sistemas, as 

operações comerciais e operacionais das empresas são registradas em várias 

áreas, estabelecendo uma relação direta com a qualidade dos registros contábeis, 

“então o contador precisa saber treinar as pessoas na base para que tenha uma boa 

informação contábil no fim.”  

Os participantes foram convidados a abordar outras competências não 

faladas até o momento, e a necessidade de se ter conhecimentos gerais e não 

somente tributário que foi considerado uma competência. 

 

Outra competência é a organização e o planejamento, todas as obrigações 
que tínhamos em papel organizado em pastas, atualmente são todas 
organizadas em pastas eletrônicas (Participante J). 
 
E não basta para o contador saber operar com o sistema da empresa onde 
trabalha, ele precisa conhecer os softwares externos da Receita Federal, do 
Município, da Receita Estadual, porque ele é um funcionário da união, 
estados e munícipios, produz todas as informações para o fisco. Em virtude 
da utilização de todos estes softwares o contador precisa ter conhecimentos 
da área de TI (Participante C). 
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Dando continuidade às atividades com o grupo focal, os participantes foram 

questionados sobre como será o contador no ano de 2030, quais as características, 

as atividades e funções que estará desempenhando, e quais competências 

precisará ter. 

 

Recentemente participei de um curso sobre tecnologia. A forma da 
contabilidade atual deixará de existir, e os escritórios de contabilidade 
deixarão de existir, porque 90% das atividades serão realizadas por TI 
(Participante C). 

 

Durante as atividades foi compartilhado que alguns estudos afirmam que até 

2030 as funções de contador e auditor não existirão, devido, entre outros fatores, à 

digitalização e ao aumento do uso de blockchain. Após a leitura, os participantes 

foram instigados a falar sobre o que pensam sobre isso. 

Segundo o participante C,  

 

Tudo o que o contador faz é para o governo, então, se o governo se 
preparar tecnologicamente para que o próprio contribuinte possa fazer [suas 
declarações], a profissão vai acabar, mas alguém terá que consolidar os 
dados, então deixar de existir pode ser que não.  

 

Neste momento, o participante fica em dúvida sobre o futuro da profissão. 

Para outro participante, a profissão não deixará de existir, mas a forma do 

profissional atuar vai mudar; existirá o contador especialista da mesma forma que já 

ocorre com as áreas da medicina. E cita, como exemplo, o contador especialista em 

tributos, em controles, e em desenvolvimento e gestão.  

 

Dentro do que estamos discutindo aqui o que está bem claro é 
principalmente na área de governança, o contador precisa estar atento a 
isso, seja a empresa com ou sem fins lucrativos a tendência é que contador 
traga bons resultados para o negócio. Deixar de existir a carreira não vai, 
mas, haverá um redesenho da profissão (Participante E). 

 

“Em 2030, vejo um estado mais limpo, o poder público menos burocrático, e 

com isso o sistema tributário será mais eficiente”. Para o participante, a 

desburocratização trará ganhos para a profissão, porque o contador deixará de 

trabalhar exclusivamente para o governo, e terá condições de se dedicar mais à 

empresa; ele cita como exemplo áreas de atuação para o profissional: compliance, 
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gestão, e a controladoria, que auxiliará a alta administração no desenvolvimento e 

perenidade da empresa - mas com isso as áreas contábeis serão menores. 

E com todos os movimentos de modernização tecnológica pública e privada, é 

preciso que haja uma melhoria na profissão contábil. 

 

Precisamos entender hoje qual é a essência do contador, e o mercado 
apresentar alternativas para que a profissão contábil não seja extinta, mas, 
é difícil extinguir a profissão pensando no nicho de mercado que tem hoje. 
Precisamos criar uma linha do tempo para a profissão, onde estamos e para 
onde estamos indo (Participante E).  

 

Como exemplos, citam que existem softwares inovadores que fazem o 

diagnóstico do paciente a partir de informações previamente parametrizadas, e 

softwares jurídicos que compilam e organizam as decisões históricas de 

determinado juiz apoiando o advogado para uma linha de defesa; para a área 

contábil, afirmam, não será diferente: até o ano de 2030, muitas iniciativas como 

essas devem surgir. Algumas empresas da área contábil já caminham neste sentido, 

e com uma plataforma de trabalho conseguem atender seus clientes de forma 

eficiente.  

Com as inovações, “o mercado de trabalho do contador vai mudar, teremos 

poucos trabalhando, bem remunerados, e altamente qualificados, mas com o 

mercado de trabalho reduzido”.  

Novamente, os participantes foram convidados a imaginar o futuro no ano de 

2030, e qual será o papel do contador, levando em conta as novas tecnologias, 

como por exemplo, o big data, os softwares inteligentes e a robótica. 

Para os participantes, o conhecimento do contador não poderá ser limitado a 

questões fiscais e tributárias, porque ele será muito exigido, “e ao invés de ser o 

executor no ano de 2030, o contador será o orientador e apresentará propostas de 

melhorarias para as empresas”. 

 

Mas, para o funcionamento dos robôs, e dos supercomputadores teremos 
que ter por trás a mente brilhante que desenvolveu e opera tudo isso, então 
essa terá que ser a função do contador, deverá ser a cabeça pensante que 
desenvolverá a tecnologia e a atividade de acordo com as normas e os 
procedimentos (Participante E). 
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Um dos participantes questiona os demais se o ano de 2030 não está muito 

próximo, se toda a virada burocrática, as reformas fiscais e tributárias acontecerão 

até lá, possibilitando as mudanças para a profissão que estão prevendo.  

 

Será que isso não vai ocorrer lá por 2050? O contador precisará se 
aperfeiçoar de forma constante, precisará ler bastante, participar de cursos, 
eventos, seminários e ficar atento as novas tecnologias (Participante J).  

 
Eu acho que um dos principais diferenciais do contador será o 
relacionamento interpessoal, se ele não conseguir se relacionar bem dentro 
da instituição o resto é bobagem, se atentando inclusive para forma de se 
vestir. E o modelo de formação dos contadores precisará ser adequado em 
virtude dessa nova realidade (Participante C). 

 

E, na sequencia do comentário do participante C sobre a necessidade de 

adequar o modelo de formação dos contadores, o assunto seguinte abordou os 

métodos de formação utilizados pelas Instituições de Ensino atualmente, e o que 

elas precisam fazer para formar o perfil de profissional do ano de 2030. 

 

Segundo o participante C, os professores precisam de atualização, porque 

não possuem os conhecimentos necessários para formar o contador com as 

características do profissional do ano de 2030. O modelo de formação dos 

contadores é muito teórico, e os participantes citam, por exemplo, uma aula sobre as 

obrigações acessórias; o professor explica toda a fundamentação teórica, mas, se 

solicitado a ensinar o aluno a forma de gerar e transmitir o arquivo eletrônico, ele 

não saberá. O que “precisamos é de professores teóricos e na prática, utilizando 

laboratórios para aulas práticas.” 

 

Os quatro anos de formação em ciências contábeis não é o suficiente, 
deveria ser de oito anos, contemplando dois anos de teoria, dois anos de 
tributário, dois de planejamento e dois anos de prática, para que o contador 
deixe a faculdade seguro. O mercado atual exige um trabalho 
multidisciplinar, muitos contadores estão estudando TI e Direito 
(Participante E). 

 

Relataram, também, que alguns contadores voltaram à sala de aula buscando 

a formação em cursos de engenharia, porque algumas áreas demandam deste tipo 

de profissional, “o que demonstra que a atividade contábil será utilizada em muitas 

funções”.  
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De acordo com o participante C, no exame de suficiência do ano passado no 

Brasil, exigido para o registro profissional de contador, apenas 29% dos 

participantes foram aprovados, “então vejam o quanto é ruim o nosso ensino”.  

 

Se não tivermos o ensino de qualidade como teremos bons profissionais, 
vamos continuar reclamando que ganhamos pouco e que precisamos do 
advogado, é preciso melhorar na base (Participante C). 

 

Foi solicitado aos participantes que fornecessem três competências-chaves, 

considerando o impacto das tecnologias que facilitarão o trabalho dos contadores. 

De acordo com o participante J, com o avanço tecnológico das empresas e do 

governo, “a informação para o contador estará pronta, portanto, caberá a ele 

apresentar os caminhos para o planejamento estratégico”.  

“O contador precisará se preocupar com a segurança dos dados e ser o 

planejador estratégico para fazer a transformação da empresa”.  

 

As empresas precisarão de contador de gestão de TI, porque ele é 
corresponsável pelas informações da empresa, se recebe uma informação 
errada e simplesmente contabiliza poderá ser responsabilizado por isso, 
portanto, precisará de conhecimentos para o gerenciamento e 
armazenagem dos dados (Participante C). 

 

Segundo o participante, “com a utilização do ERP, o contador tem a sua 

disposição muitas informações, mas precisa ter a competência para construir 

relatórios, analisar os números e produzir informações úteis”.  

 

De forma geral os participantes do grupo focal relataram que as competências 

para os contadores em ambientes com práticas de governança corporativa passam 

por uma formação adequada nas Universidades. O método de formação dos 

contadores é analítico e ultrapassado, muito teórico em consequência do ensino 

praticado nas Universidades. O profissional contábil atua focado em questões 

técnicas, mas, nas organizações é demandado para contribuir sobre outros temas 

que colabore com os administradores na tomada decisão estratégica e assertiva. As 

competências dos contadores devem possibilitar também a produção de 

informações contábeis e financeiras em linguagem amigável e acessível, para que 

os profissionais de outras áreas possam tomar as melhores decisões possíveis.  
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3.4 Proposta de um Modelo de competências para os contadores em uma 

estrutura de governança corporativa.  

 

A proposta do modelo de competências para os contadores em uma estrutura 

de Governança Corporativa apresentada na Tabela 7, é composta por três colunas: 

coluna 1: considera a contribuição dos participantes do grupo focal da percepção 

dos contadores sobre as competências esperadas em uma organização com 

práticas de governança corporativa; coluna 2: contempla as competências 

necessárias para o contador identificadas na literatura e a coluna 3: apresenta uma 

proposta competências para os contadores elaborada a partir da compatibilização 

das competências identificadas na literatura com as competências apresentadas 

pelos participantes do grupo focal. 

          O grupo focal propõe para os contadores que atuam em empresas com 

estrutura de governança corporativa as competências que possibilitem ao 

profissional ser reconhecido por sua capacidade de ser um bom gestor, expondo 

suas orientações e propostas de solução de problemas suportado por uma boa 

redação, foi incluído pelo grupo a capacidade de produzir análises gerenciais que 

contribuam com os gestores na tomada de decisão. 

 

           As habilidades contemplaram a construção de relatórios gerenciais para o 

acompanhamento dos resultados financeiros e econômicos da empresa, 

possibilitando ao gestor novos direcionamentos ou a readequação das estratégias. 

Para a construção destes relatórios, bem como, objetivando o acompanhamento do 

avanço das tecnologias e do aprimoramento na gestão dos negócios foi abordada a 

necessidade do contador ter domínio de TI, e habilidades com ferramentas de 

informática que dão suporte aos processos de gestão, e atendimento as obrigações 

fiscais e tributárias. 

 

            Os conhecimentos fiscal e tributário tiveram grande destaque, em virtude da 

complexidade imposta pelos governos fazendo com que as empresas e os 

contadores disponham de recursos e tempo para o atendimento das obrigações 

fiscais, tributárias a acessórias. E com o aprimoramento tecnológico os governos 

têm exigido cada vez mais controles e gestão fiscal das empresas, com o agravante 
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da realização de fiscalizações eletrônicas sem a necessidade de visita presencial 

aos contribuintes, portanto, a falta de preparo e atenção do contador poderá 

inviabilizar o negócio. O conhecimento para a realização de planejamento 

estratégico surgiu como uma necessidade para o contador em ambientes de 

governança corporativa, demonstrando que o profissional precisa se envolver com a 

estratégia e a gestão das empresas deixando de atuar somente com as atribuições 

técnicas da profissão. E de forma natural e lógica o contador deve possuir 

conhecimentos de contabilidade adequados as normas contábeis do segmento que 

atua a empresa, e os conhecimentos gerais surgiram como uma forma de suporte ao 

profissional. 

 

            Os participantes do grupo focal identificaram também outras características 

pessoais para o contador em virtude principalmente da visão do grupo, de que o 

profissional deve deixar de exercer as suas atividades focadas exclusivamente no 

atendimento as questões legais e fiscais, passando a interagir com toda a 

organização dando suporte, orientações e consultoria envolvendo temas 

estratégicos e simples como por exemplo, a compra adequada de produtos, a 

gestão de custos, a adequada aplicação de recursos financeiros, a verificação da 

viabilidade de produtos entre outros. Para tanto o contador dever ser atento, focado, 

organizado e principalmente ter bom relacionamento interpessoal com a equipe do 

chão de fábrica permeando toda a empresa chegando aos diretores, presidentes e 

conselheiros.  

 

            A compatibilização das competências apresentada na tabela 7 Proposta de 

modelo de competências para os contadores em uma estrutura de Governança 

Corporativa (coluna Proposto) contempla quinze competências divididas em 

capacidades, habilidades, conhecimentos e outras características pessoais. As 

competências citadas pelo grupo focal foram conciliadas e combinadas com as 

competências identificadas na literatura, e informadas na coluna proposto 

considerando a similaridade. As competências que não apresentaram similaridade 

também foram informadas na coluna Proposto, desta forma, a coluna Proposto 

objetivou apresentar o agrupamento das competências identificadas na literatura e 

as competências citadas pelos participantes do grupo focal. 
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Tabela 7 - Proposta de modelo de competências aos contadores em uma estrutura de Governança 
Corporativa 

ORIGEM 1. GRUPO FOCAL 2. LITERATURA 3. PROPOSTO 

BOM GESTOR -

ORIENTADOR -

- GESTÃO DO TEMPO (HASSAL, 2005)

COM BOA REDAÇÃO COMUNICAÇÃO (HASSAL, 2005)
BOA COMUNICAÇÃO VERBAL E 

ESCRITA

VISÃO SISTÊMICA VISÃO GLOBAL (HASSAL, 2005)

-
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE 

FORMA INOVADORA (HOWIESON, 2003)

REALIZAÇÃO DE ANÁLISES 
GERENCIAIS 

PRODUTOR DE INFORMAÇÕES 
TEMPESTIVAS (HOWIESON, 2003)

PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES 
ESTRATÉGICAS

DOMÍNIO DE TI -

FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA -

CONSTRUÇÃO DE RELATÓRIOS 
GERENCIAIS 

-

- CONSULTOR EMPRESARIAL 
(HOWIESON, 2003)

- PRODUTIVIDADE (LISBOA, 1997)

- OUVIR EFETIVAMENTE (HASSAL, 2005) OUVIR EFETIVAMENTE 

- OBJETIVIDADE (IFAC, 2017) OBJETIVIDADE 

FISCAL E TRIBUTÁRIO - FISCAL E TRIBUTÁRIO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CONTABILIDADE -

-
CONHECIMENTOS GERAIS (HASSAL, 

2005)

-
GERENCIAMENTO DO CONHECIMENTO 

(HOWIESON, 2003)

- PERÍCIA PROFISSIONAL (IFAC, 2017)

ATENTO -

FOCADO -

ORGANIZADO -

BOM RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL

-

- SOCIABILIDADE (LISBOA, 1997)

ÉTICO ÉTICO (AGUIAR, 2008)

- HONESTO (LISBOA, 1997)

- INTEGRIDADE (IFAC, 2017)

- DISCRETO (IFAC, 2017)

- CONTROLE DE PRESSÃO NO 
TRABALHO (HASSAL, 2005)

CONTROLE DE PRESSÃO NO 
TRABALHO

BOM GESTOR 

CAPACIDADES

VISÃO SISTÊMICA 

DOMÍNIO DE TI

PRODUTIVIDADEHABILIDADES

CONTABILIDADE GERAL

CONHECIMENTOS

ORGANIZADO

BOM RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL

OUTRAS 
CARACTERÍSTICAS 

PESSOAIS 

ÉTICO

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no grupo focal realizado em 19 de março de 
2018 e com base nos autores Hassal (2005); Howieson (2003); Lisboa (1997); IFAC 
(2017); Aguiar (2008). 
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A tese de doutorado de Cardoso (2006), constituiu o dicionário de 

competências do contador mediante a identificação junto à literatura, das principais 

competências citadas sobre o contador. A coluna Cardoso (2006) da Tabela 8 

Reflexões sobre o modelo de competências proposto aos contadores em uma 

estrutura de Governança Corporativa, apresenta 17 competências identificadas pelo 

autor. A coluna Proposto (2018) da tabela 8 contempla uma proposta de 15 

competências aos contadores em uma estrutura de governança corporativa.  

 

Tabela 8 – Reflexões sobre o modelo de competências proposta aos contadores em uma estrutura de 
Governança Corporativa 

ORIGEM CARDOSO (2006) PROPOSTO (2018)

- BOM GESTOR 

ANALÍTICA E DE COMUNICAÇÃO
BOA COMUNICAÇÃO VERBAL E 

ESCRITA

- VISÃO SISTÊMICA 

-
PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES 

ESTRATÉGICAS

INFORMÁTICA DOMÍNIO DE TI

ESTRATÉGIA

NEGOCIAÇÃO

OUVIR EFICAZMENTE OUVIR EFETIVAMENTE 

- OBJETIVIDADE 

ATENDIMENTO -

RELACIONAMENTO EXTERNO -

LEGAL FISCAL E TRIBUTÁRIO

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

CONTABILIDADE E FINANÇAS CONTABILIDADE GERAL

TÉCNICAS DE GESTÃO -

GESTÃO DA INFORMAÇÃO -

FERRAMENTAS DE CONTROLE -

- ORGANIZADO

-
BOM RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL

INTEGRIDADE E CONFIANÇA ÉTICO

EMPREENDEDOR -

TRABALHO EM EQUIPE -

AUTOCONTROLE
CONTROLE DE PRESSÃO NO 

TRABALHO

CONHECIMENTOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS 
PESSOAIS 

CAPACIDADES

HABILIDADES

PRODUTIVIDADE

 

A coluna Cardoso (2006) refere-se ao dicionário de competências para o contador 
proposto por Cardoso (2006); 
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Quando comparamos as competências para os contadores identificadas por 

Cardoso (2006) X o Proposto (2018) as competências necessárias para os 

contadores em uma estrutura de governança corporativa, foi possível correlacionar 9 

competências: 

 

 Capacidade:  

Analítica e de Comunicação (Cardoso 2006) X Boa Comunicação Verbal e Escrita 

(Proposto 2018). 

 Habilidade:  

Informática (Cardoso 2006) X Domínio de TI (Proposto 2018) 

Estratégia e Negociação (Cardoso 2006) X Produtividade (Proposto 2018) 

Ouvir Eficazmente (Cardoso 2006) X Ouvir Efetivamente (Proposto 2018) 

 Conhecimentos:  

Legal (Cardoso 2006) X Fiscal e Tributário (Proposto 2018) 

Planejamento (Cardoso 2006) X Planejamento Estratégico (Proposto 2018) 

Contabilidade e Finanças (Cardoso 2006) X Contabilidade Geral (Proposto 2018) 

 Outras Características Pessoais:  

Integridade e Confiança (Cardoso 2006) X Ético (Proposto 2018) 

Autocontrole (Cardoso 2006) X Controle de Pressão no Trabalho (Proposto 2018)        

  

       Do total de 15 competências do Proposto de (2018) voltada para as 

competências em uma estrutura de governança corporativa 9, portanto, 60%) das 

competências foram identificadas no estudo de Cardoso (2006) que abordou 

especificamente as competências do contador.  

       As competências para o contador (Proposto 2018) em organizações com 

práticas de governança corporativa resultou em quatro capacidades (bom gestor; 
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boa comunicação verbal e escrita; visão sistêmica e produção de informações 

estratégicas), podendo estabelecer a necessidade da conexão do profissional 

contador com a gestão e o planejamento estratégico das organizações, deixando de 

atuar somente nos bastidores como responsável pela legalidade fiscal e tributária da 

empresa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi propor um modelo de competências esperadas 

do contador em uma estrutura de governança corporativa, o qual foi possível a partir 

do modelo de competência para o contador proposto por Cardoso (2006), da 

contribuição dos contadores que participaram das atividades com o grupo focal e de 

pesquisas bibliográficas nacionais e internacionais sobre o tema.  

Com o primeiro objetivo específico desta pesquisa de descrever as competências 

do contador no modelo tradicional foi possível constatar que existe uma carência de 

estudos sobre as competências do contador, discute-se as funções e 

responsabilidades do profissional, que é visto como um cumpridor de normas e 

produtor de demonstrativos financeiros e contábeis.  A formação tributária e fiscal no 

Brasil é muito forte sendo replicada até os dias de hoje. 

Com relação ao segundo objetivo específico, identificar as responsabilidades 

e atribuições do contador no contexto da governança corporativa, foi possível 

evidenciar na fala dos participantes do grupo focal, o entendimento de governança 

corporativa como práticas isoladas, e não a compreensão da missão em uma 

estrutura de governança corporativa. Para os contadores, a responsabilidade do 

profissional no contexto da governança corporativa é agir de forma ética. A prática 

da ética surgiu como algo importante na relação dos contadores com os executivos, 

bem como, o desconforto com a subordinação hierárquica da contabilidade a uma 

gerência, considerando que legalmente o contador poderá ter as mesmas sanções 

legais que o presidente da empresa. 

 

Com relação ao terceiro objetivo especifico, identificar como os contadores 

percebem o seu papel nas estruturas de governança corporativa, foi possível 

verificar a partir do grupo focal que os contadores consideram que o seu papel é 

prestar informações financeiras e atuar com a área de estratégia e de governança 

da empresa para a tomada de decisão. Mas os participantes relataram o papel do 

contador apresentando uma visão de futuro, não reconhecendo as 

responsabilidades nas estruturas atuais de governança corporativa. Neste sentido, o 

profissional atuará como orientador e fornecedor de informações estratégicas para a 
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alta direção, deixando de realizar somente as suas atividades profissionais inerentes 

a responsabilidade técnica de contador. 

E com a Tabela 7 Proposta de Modelo de Competências para os Contadores 

em uma Estrutura de Governança Corporativa foi atingido o quarto e último objetivo 

específico de mapear as competências esperadas do contador em uma organização 

com práticas de governança corporativa.  

 

Historicamente o contador atua focado em questões técnicas com pouca 

interação com as demais áreas da empresa, mas atualmente é demandado por 

outras áreas com o objetivo de contribuir com outros temas, exigindo que o 

profissional tenha que apresentar o seu trabalho e propor soluções, o que não 

ocorria a alguns anos atrás. Mas o modelo de formação dos contadores é muito 

teórico, deixando de contemplar as mudanças organizacionais trazidas pelas boas 

práticas de governança corporativa, e como agravante de tudo isso o futuro da 

profissão é incerto, cabendo a estes profissionais e as entidades que os representa 

repensar a formação e o papel do contador.  

E como ampliação deste estudo sugere-se que o mesmo seja realizado em 

um grupo focal contemplando um número maior de contadores, estabelecendo uma 

variedade de tipos e tamanhos de empresa, bem como, com Diretores Executivos 

objetivando identificar as opiniões sobre o papel dos contadores em um ambiente de 

governança corporativa.  Como sugestão de estudos futuros também a utilização da 

técnica Delphi.  

 

 

 



98 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, Regina Meira. Ética Profissional Para Contabilistas do Século XXI. 1ª 
ed. São Paulo: Editora Baraúna, 2008. 

ANDRADE, Adriana; ROSSETTI, José Paschoal. Governança Corporativa 
Fundamentos, Desenvolvimento e Tendência. 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2016. 

BARBOUR, Rosaline. Grupos Focais. 1ª ed. Porto Alegre: Editora Armed, 2009. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2006. 

BERLE, Adolf Augustus; MEANS, Gardiner C.A Moderna Sociedade Anônima e a 
Propriedade Privada. 1ª ed. São Paulo: Brasil Cultural, 1984. 

BORGERTH, Vania Maria da Costa. A lei Sarbanes-Oxley: um caminho para a 
informação transparente. 141 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdades IBMEC, 
Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e Economia, Rio de 
Janeiro, 2005 

BRANDÃO, Hugo Pena; GUIMARÃES, Tomás Aquino. Gestão de Competências e 
Gestão de Desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo 
construto? RAE - Revista de Administração de Empresas, São Paulo, p. 8-15, jan-
mar 2001. 

CARDOSO, Ricardo Lopes. Competências do contador: um estudo empírico. Tese 
(Doutorado em Controladoria e Contabilidade: Contabilidade) - Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2006.  

CARNEGIE, Garry D.; CONNELL, Brendan T. A longitudinal study of the interaction 
of corporate collapse, accounting failure, and governance change in Australia: 
Beginning of the 1890s to the early 2000s. Critical Perspectives on Accounting, n. 
25, p.446–468. 

CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa. 3ª ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 
2010. 

DUTRA, Joel Souza. Gestão por Competências. 2ª ed. São Paulo: Editora Gente, 
2010. 

EFFIONG, Sunday A; AKPAN, Emmanuel I; OTI, Peter A. Corporate Governance, 
Wealth Creation and Social Responsibility Accounting, Management Science, Vol. 
6, n. 4, p. 110-114, 2012. 

 
EISENHARDT, Kathleen M. Teoria da Agência: Uma Avaliação e Revisão. Revista 
de Governança Corporativa, São Paulo, v.2, n.1, 2015, p. 1-36, 2015. 
 



99 
 

 

______. Teoria da Agência: Uma Avaliação e Revisão. Academy of Management 
Review, v.14, n.1, p.57-74, 1989. 
 
FARIA, Henrique José. Análise de Discurso em Estudos Organizacionais: as 
Concepções de Pêcheux e Bakhtin. Teoria e Prática em Administração, v. 5, n. 2, 
p. 51-71, 2015. 

FEDERAÇÃO Internacional de Contadores (IFAC). The Accountancy Profession: 
Playing a Positive Role in Fighting Corruption. Disponível em: 
<http://www.ifac.org/about-ifac/accountancy-profession-playing-positive-role-fighting-
corruption>. Acesso em: 24 set. 2017. 

FEDERAÇÃO Internacional de Contadores (IFAC). Governance. Disponível em: 
<http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/governance?overview>. Acesso em: 
24 set. 2017.  

FEDERAÇÃO Internacional de Contadores (IFAC). Media centre. Disponível em: 
<https://www.cpacanada.ca/en/the-cpa-profession/about-cpa-canada/media-
centre?utm_medium=email&utm_source=ifac&utm_campaign=com_public_interest_
1718&utm_content=oth_> Acesso em: 24 set. 2017.  

FEDERAÇÃO Internacional de Contadores (IFAC). Dutch Accountants in 
Business Develop Vision for the Future of Their Profession. Disponível em: 
<http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/finance-leadership-
development/discussion/dutch-accountants-business>. Acesso em: 24 set. 2017. 

FEDERAÇÃO Internacional de Contadores (IFAC). Disrupting the Accountancy 
Profession. Disponível em: <http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/finance-
leadership-development/discussion/disrupting-accountancy-profession>. Acesso em: 
24 set. 2017. 

FEDERAÇÃO Internacional de Contadores (IFAC). Future of Accounting 
Profession: Three Major Changes and Implications for Teaching and Research. 
Disponível em: <http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-
reporting/discussion/future-accounting-profession-three-major>. Acesso em: 24 set. 
2017. 

FERNANDES, Bruno Rocha. Gestão Estratégica de Pessoas com Foco em 
Competências. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

FLEURY, Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o Conceito de 
Competências. RAC, Edição Especial, p. 183-196, 2001. 

FREZATTI, Fábio; GUERREIRO, Reinaldo; CASADO, Tânia. Em busca de um 
melhor entendimento da contabilidade gerencial, através da integração de conceitos 
da psicologia, cultura organizacional e teoria institucional. Revista de Contabilidade 
e Finanças USP, Edição Comemorativa, p.7-21, setembro, 2006. 

FUNDAÇÃO Brasileira de Contabilidade FBC. Proposta Nacional de Conteúdo 
para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis. 2ª ed. Brasília: FBC, 2009. 



100 
 

 

GOULD, Stathis. Federação Internacional de Contadores (IFAC). Disponível em: 
<http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/finance-leadership-
development/discussion/disrupting-accountancy-profession>. Acesso em: 24 mai. 
2017.  

HASSALL, T.; JOYCE, J.; ARQUERO MONTAÑO, J. L; DONOSO ANES, J. A. 
Priorities for the development of vocational skills in management accountants: A 
European perspective. Accounting Forum, vol. 29, no. 4, p. 379-394. Elsevier, 
2005.  

HOWIESON, Bryan. Accounting practice in the new millennium: is accounting 
education ready to meet the challenge? The British Accounting Review, n. 35, p. 
69-103, 2003  

HUTCHINSON, Marion R. Problems of Governance in Accounting, Accounting 
Research Journal, 22(2), p. 89-92, 2009.  
 
IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa. 5ª ed. São Paulo, 2015.  
 
JACQUES, Flávia Verônica; RASIA, Kátia Arpino; QUINTANA, Cristiane Gularte. 
Contabilidade e a sua relevância nas boas práticas de Governança Corporativa. 
Revista Contemporânea de Contabilidade UFSC, n° 16, p. 37-64, janeiro/abril, 
2011. 

JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Teoria da Firma: Comportamento dos 
Administradores, Custos de Agência e Estrutura de Propriedade, Revista RAC, 
Abril/Junho, p. 87-1, 2011.  

JOCHEM, Laudelino. Contabilidade Uma Visão Crítica da Evolução Histórica. 1ª 
ed. Curitiba: Juruá Editora, 2010. 

LISBOA, Lázaro Plácido. Ética Geral e Profissional em Contabilidade. 2ª ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 1997. 

MACHADO, Débora Gomes; FERNANDES, Francisco Carlos; BIANCHI, Márcia. 
Teoria da Agência e a Governança Corporativa: Reflexão Acerca da Subordinação 
da Contabilidade à Administração. RAGC, v.4, n.10, p. 39-55, 2016. 

MARCONDES, Maria Lucia Souza; PROENÇA, Fernando. X Encontro Latino 
Americano de Iniciação Científica – Sarbanes Oxley: Seção 404 e a Importância 
dos Controles Internos para o Sucesso Empresarial, Universidade da Paraíba, 
2006. 

MAY, Yduan Oliveira. Governança Corporativa Eficiente. 2ª ed. Curitiba: Editora 
Íthala. 

MTFC Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria. Geral da União - 
Manual de Responsabilização Administrativa da Pessoa Jurídica – Lei 
Anticorrupção. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-
de-empresas/lei-anticorrupcao>. Acesso em: 24 out. 2017.  



101 
 

 

NBA Royal Netherlands Organization of Accountants. Missie, beleid en taken. 
Disponível em: <https://www.nba.nl/over-de-nba/missie-beleid-en-taken/>. Acesso 
em: 22 out. 2017. 

NBA Royal Netherlands Organization of Accountants. Visie document NBA-
bestuur. Disponível em: 
 <ww
w.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2017/oktober/visie-document-nba-bestuur-
grotere-focus-op-maatschappij-kwaliteit-en-innovatie2/>. Acesso em: 22 out. 2017. 

NBA Royal Netherlands Organization of Accountants,. Disponível em: 
http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/finance-leadership-
development/discussion/dutch-accountants-business> Acesso em: 22 out. 2017.  

OCDE. Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Disponível 
em: <http://www.oecd.org/corporate/ca/#d.en.192763>. Acesso em: 14. Nov. 2017.  

OLIVEIRA, Alexandre Queiroz; SANTOS, Neusa Maria Bastos Fernandes. Rodízio 
de firmas de auditoria: a experiência brasileira e as conclusões do mercado. Revista 
Contabilidade & Finanças, 2007, p. 91-200. 

OLIVEIRA, Celso Marcelo. Responsabilidade Civil e Penal do Profissional de 
Contabilidade. 1ª ed. São Paulo: IOB Thomson, 2005. 

OLIVEIRA, Djalma Pinho Rebouças. Governança Corporativa na prática. 2ª ed. 
São Paulo: Editora Atlas, 2015. 

PARLKER, Marc. Communication Is Key in Corporate Governance. Disponível em: 
<http://www.ifac.org/global-knowledge-
gateway/governance/discussion/communication-key-corporate-governance>. Acesso 
em: 24 mai. 2017.  

PASQUALI, Ketlyn Silva; VESCO, Delci Grapegia Dal. Responsabilidade Civil do 
Contador: Estudo sob Enfoque do Novo Código Civil de 2002 na Perspectiva da 
Ética Profissional. Revista Contabilidade, Gestão e Governança, n° 2, p. 292-316, 
maio/agosto, 2016. 

PC CIVIL Presidência da República Casa Civil. Lei nº 9.613, de 3 de março de 
1998, Lei nº 12.683, de 9 de junho de 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm>. Acesso em: 29 out. 2017.  

PEREIRA, Antônio Gualberto; BRUNI, Adriano Leal; ROCHA, Joséilon Silveira; 
Lima; NONATO FILHO, Raimundo; FARIA, Juliano Almeida. Teoria dos Contratos, 
Governança Corporativa e Auditoria: Delineamentos para a Discussão em Teoria da 
Contabilidade. Revista Brasileira de Contabilidade, Edição Especial Artigos, 
n.189, p. 79-93, 2012. 

PEREIRA, Antônio N.; VILASCHI, Augusto. Governança Corporativa e 
Contabilidade: Explorando Noções e Conexões. In: 4° Simpósio FUCAPE de 
Produção Cientifica, Espirito Santo, 2006. 



102 
 

 

POUND, John. Experiências de Governança Corporativa, Harvard Business 
Review. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2001. 

RUZZARIN, Ricardo; SIMIONOVSCHI, Marcelo. Competências: Uma Base para a 
Governança Corporativa. 1ª ed. Porto Alegre: AGE Editora, 2010. 

SÁ, Antônio Lopes. A Evolução da Contabilidade. 1ª ed. São Paulo: IOB, 2006. 

SALOTTI, Bruno. O Novo Perfil de Uma das Profissões mas Estáveis do Brasil. 
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/o-novo-perfil-de-uma-das-
profissoes-mais-estaveis-do-brasil/>. Acesso em: 26 set. 2017.  

SCHOMMER, Paula Chies; MORAES, Rubens Lima. Observatórios Sociais como 
Promotores de Controle Social e Accountability Reflexões a Partir da Experiência do 
Observatório Social de Itajaí. 
Revista Eletrônica de Gestão Organizacional PROPAD/UFPE, Set/Dez, p. 298-
326, 2010. 

SHIL, Nikhil Chandra. Accounting for Good Corporate Governance. Journal Of 
Administration & Governance - JOAAG, Bangladesh, vol. 3, n.1, 2008. 

SILVA, Edson Cordeiro. Governança Corporativa nas empresas. 3ª ed. Atlas, São 
Paulo, 2012.. 

SILVEIRA, Alexandre Di Miceli. Governança Corporativa no Brasil e no Mundo. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

SMAILI, Nadia; LABELLE, Réal. Prevent and Detect Accounting Irregularities: 
The Role of Corporate Governance. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1324143>. Acesso em: 22 
nov. 2017. 

STEINBERG, Herbert. Governança Corporativa: conselhos que perpetuam 
empresas. São Paulo: Genet, 2008. 

WILMARTH JUNIOR, A. E. CONFLICTS OF INTEREST AND CORPORATE 
GOVERNANCE FAILURES AT UNIVERSAL BANKS DURING THE STOCK 
MARKET BOOM OF THE 1990s, In: Corporate Governance in Banking: A Global 
Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007.  

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de Pesquisa em Administração. São Paulo: 
Atlas, 2006.  

VERGUEIRO, Carlos Eduardo. A Lei Sarbanes-Oxley e as inovações para a 
proteção do Mercado de Capitais. Revista da Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, v. 97, p. 305-310, jan. 2002. 

 



103 
 

 

APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMIESTRUTURADO 

 

APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

NOME – ANO DE FORMAÇÃO - TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA 

CONTÁBIL – FORMAÇÕES – CARGO EXERCIDO NA EMPRESA – PORTE DA 

EMPRESA - A EMPRESA POSSUI UMA ESTRUTURA FORMAL DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA? 

 

P1.  

 

Segundo Arthur Igreja e Allan Costa (2017), dez profissões vão acabar até, no 

máximo, o ano de 2030, entre elas a profissão de contador e auditor: 

“De acordo com Igreja e Costa, dois movimentos complementares devem 

impactar estas profissões: a digitalização dos processos e o aumento no uso de 

blockchain. Os contadores ainda estão envolvidos com tarefas que podem ser 

automatizadas. Além disso, com as criptomoedas e o registro de operações em 

blockchain, o conceito de contabilidade desaparece, visto que todas as transações 

são públicas e tecnicamente impossíveis de serem fraudadas. O mesmo vale para 

os auditores”. 

Qual será a função do contador no ano de 2030? Comente se concorda ou 

discorda dos autores apresentando os seus argumentos. 

 

 

P2.  

 

Que novas competências se tornarão mais importantes nos próximos quinze 

anos para os contadores, para que este profissional mantenha a percepção de que 

continua agregando valor às organizações? (IFAC/NBA, 2017) 

 

De forma mais simplificada, competências é o conjunto dos conhecimentos, 
das habilidades e das atitudes requeridas para cada posição dentro da 
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organização. Indo mais além, seria o somatório entre as competências 
técnicas (conhecimentos) e as competências comportamentais (habilidades 
e atitudes) requeridas para as entregas de cada função. (RUZZARIN; 
SIMIONOVSCHI, 2010, p. 23). 

 

 

P.3  

 

Quais são as responsabilidades do contador em uma organização com 

práticas de Governança Corporativa? 

E quais são as competências necessárias para o contador atuar em uma 

organização com práticas de Governança Corporativa? 

 

 

P.4  

Para o IFAC (International Federation of Accountants, 2017), onde a 

arquitetura de Governança Corporativa é mais forte, o papel desempenhado e as 

contribuições dos contadores em combater a corrupção é mais fortalecido.  

De que forma os contadores podem contribuir com as boas práticas de 

Governança Corporativa para reduzir os índices de corrupção nas organizações? 

 

P.5  

“Os métodos de formação dos profissionais de contabilidade devem ser 

revisados, e contemplar a inclusão de outras habilidades, atitudes e conhecimentos” 

(HOWIESON, 2003).  

Qual a sua opinião sobre esta afirmação?  

 

P.6  

A chegada de novas tecnologias está alterando a antiga profissão de 

contador, e quem não acompanhar esse ritmo acabará ficando para trás (SALOTTI, 

2017). 

O que você pensa sobre isso e quais serão os impactos sobre a profissão de 

contador?  
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P.7  

As principais áreas de crescimento da prática contábil parecem estar nas 

áreas de serviços de consultoria empresarial, e os contadores do futuro assumirão o 

papel de trabalhadores de "conhecimento" (HOWIESON, 2003). 

Você percebe este movimento profissional? De que forma? 

 

P.8  

Os escândalos contábeis que envolveram a Enron e a WorldCom, nos EUA, e 

a Parmalat, na Europa, estiveram calcados na divulgação dolosa de balanços e 

demonstrações contábeis, que continham dados incorretos sobre a situação 

patrimonial das empresas; aos olhos dos investidores, empresas não lucrativas 

surgiram como se fossem empreendimentos altamente promissores, nos quais 

investimentos certamente trariam bons dividendos (VERGUEIRO, 2002). 

Quais são as responsabilidades e atribuições do contador com o advento da 

governança corporativa? 

 

P.9  

Partindo do pressuposto de que a função da contabilidade no contexto da 

Teoria da Agência exige do contador uma postura de isenção, nunca tomando 

partido nem do principal (acionistas), nem do agente (executivos/CEO), e de que 

informação contábil é fundamental para a análise de performance dos gestores, para 

redução dos conflitos de agência e da assimetria informacional entre principal e 

agente, na sua opinião, qual é a posição adequada da contabilidade na estrutura 

organizacional? Comente a sua resposta. 

 

P.10 

A história mostra que o colapso corporativo protagonizado no início dos anos 

2000 por grandes companhias, como a Enron e a WorldCom, nos EUA, a Parmalat, 

na Europa, A Equitable Life Assurance Society, no Reino Unido, e a HIH Insurance, 

na Austrália, ocorreram em virtude de fraudes contábeis e de falhas de auditoria 

(doravante denominado de “falha contábil”), e estavam relacionados com uma 

governança ineficiente. 
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Qual a sua opinião sobre a correlação entre a governança ineficiente e as 

fraudes contábeis?  

Qual a sua opinião e percepção em relação à possível ascendência dos 

executivos sobre os contadores, em virtude da publicação de demonstrativos em 

desacordo com as normas contábeis, objetivando a distribuição de bônus? 
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APÊNDICE B 

 

FLIPCHART

FLIPCHART

GRUPO

APRESENTAR 
REFERÊNCIA 

NO FLIPCHART

APRESENTAR 
REFERÊNCIA 

NO FLIPCHART

10:40 - 11:00

PLANO DE TRABALHO- GRUPO FOCAL

8:35 - 8:50

8:50 - 9:00

Data de realização 
do trabalho

19 de março de 
2018.

Recurso necessário 

Projetor Multimídia, computador, 
flipchart, arquivo de música, 
material a ser entregue aos 
participantes, lista de presença, 
avaliação.

Avaliação: Como cheguei aqui?  Como estou indo embora? 
ENCERRAMENTO

P.7 

De que forma o contador pode contribuir com as práticas de governança e a reduzir os índices
de corrupção nas organizações?
 

Além das funções e responsabilidades já discutidas, quais as funções e competências do
contador em uma organização com práticas de governança corporativa? 

P.6 

A história mostra que o colapso corporativo protagonizado no início dos anos 2000 por grandes
companhias, como a Enron e a WorldCom nos EUA, a Parmalat na Europa, Equitable Life
Assurance Society no Reino Unido e a HIH Insurance na Austrália, ocorreram em virtude de fraudes
contábeis e de falhas de auditoria (doravante denominado de “falha contábil”), e estavam
relacionados com uma governança ineficiente. 

Qual a sua opinião e percepção em relação a possível ascendência dos executivos sobre os
contadores, em virtude da publicação de demonstrativos em desacordo com as normas contábeis,
objetivando a distribuição de bônus?

P.4 

As principais áreas de crescimento da prática contábil parecem estar nas áreas de serviços de 
consultoria empresarial, e os contadores do futuro assumirão o papel de trabalhadores de 
"conhecimento". (HOWIESON, 2003). 

 O que vocês pensam sobre isso?
GOVERNANÇA CORPORATIVA

P.5

Conversamos bastante sobre funções e competências do contador, agora entraremos em um bloco
específico de governança.

      O que vocês entendem por governança corporativa? 

IMPACTOS DA TECNOLOGIA

Depois que se posicionarem sobre as competências do contador do futuro, comentar que alguns
ESTUDOS afirmam que até 2030 as funções de contador e auditor não existirão devido, entre
outras coisas, a digitalização e aumento do uso de blockchain.

 Vocês concordam com o que os estudos apresentam? Já leram algo sobre o assunto? 
Posicionem-se.

Como as tecnologias impactarão na profissão do contador?

P.3 

Vocês acham que os métodos de formação do profissional de contabilidade precisam ser 
revisados e adaptados para novas demandas? O que e como precisa ser feito?

No horizonte de 15 anos, quais serão as competências necessárias para o contador se 
manter atuante e agregando valor nas organizações?

CONTADOR NOS DIAS ATUAIS E CONTADOR NO HORIZONTE 2030

P1. 
  Qual a função (ATIVIDADES) do contador atualmente?

 Quais as competências (CHA) atuais de um contador? 

P2. 
Como será o contador no ano de 2030? Onde ele irá trabalhar, o que irá fazer, quanto ganhará.... 
(Desenhem, escrevam, reflitam.... Vocês terão 10 minutos).

É possível que nessa parte eles trabalhem em grupo, identificando as funções e competências. 
Após 10 minutos de trabalho em grupo, pedir para que apresentem. Com base na apresentação, 
conversar sobre as questões propostas.

Como vocês imaginam a função do contador em 15 anos? 

Apresentação do grupo (equipe técnica e participantes): nome – ano de formação - tempo de 
experiência na área contábil – formações – cargo exercido na empresa – porte da empresa - a 
empresa possui uma estrutura formal de governança corporativa?

Temas do dia: As competências esperadas 
para o contador em uma estrutura de 
governança corporativa.

8h30 às 11h00

Facilitadores: Juliana e Raquel

Trabalharemos para favorecer uma conversa e informações sobre:

·       Contador nos dias atuais e contador no horizonte 2030
·       Impactos da tecnologia
·       Governança corporativa

Boas-vindas. Bom dia, sejam bem-vindos....obrigada pela presença. Vocês foram convidados para 
contribuir com o trabalho de mestrado do Rogério, com tema “As Competências Esperadas Para O 
Contador Em Uma Estrutura De Governança Corporativa”. “

Apresentação da proposta do grupo focal. O grupo focal exploratório ajuda na confirmação de 
hipóteses e na avaliação da teoria... todas as informações serão confidenciais. Estamos filmando 
para garantir todas as informações..., na dissertação vocês não serão identificados...

Contrato (sigilo, horários, celular, comprometimento...). Vocês conversarão sobre os temas 
apresentados. Importante: respeitar a opinião dos outros; não se espera convencimento, consenso 
do grupo; este é um convite a um diálogo. 
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APÊNDICE C 

 

PLANO DE TRABALHO – GRUPO FOCAL 

 

Convite para participação de Pesquisa de Mestrado 

 

Gostaria de convidá-lo para participar de uma pesquisa sobre o tema: AS COMPETÊNCIAS 

ESPERADAS PARA O CONTADOR EM UMA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA. 

  

Esta pesquisa foi motivada pela onda de escândalos contábeis nas últimas décadas que colaboraram 

para que as Entidades que regulamentam a profissão contábil concentrassem esforços para adequação, 

padronização e a melhoria das normas internacionais de contabilidade. Neste contexto, a padronização 

contábil somada às boas práticas de Governança Corporativa, têm exigido novas competências dos 

contadores, onde até então o profissional era qualificado e focado no atendimento de questões 

burocráticas e tributárias.  

  

A atividade será conduzida por um moderador e contará com a participação de um grupo de 

contadores, que terão suas identidades preservadas.  

 

Os resultados desta pesquisa pretendem contribuir com um “novo olhar” sobre o profissional de 

contabilidade, e apoiar na formação das competências necessárias aos ambientes complexos que 

vivemos na atualidade.  

 

Vale destacar que a pesquisa é acadêmica e não tem fins comerciais. A sua participação é muito 

importante, e com toda certeza contribuirá muito com a classe contábil e acadêmica.  

 

Data e Local: 
20/03/2018 das 08:30 às 11:00. 
Local: Campus da Indústria – Sistema Federação das Indústrias do Paraná – Sala 5 
Av. Comendador Franco, 1341- Jardim Botânico – Curitiba  
Aguardo sua confirmação e espero contar com a sua presença. 
 
Qualquer dúvida, estou à disposição.  
 
Rogério Fagundes de Almeida 
(41)xxxxx-xxxx (41)xxxx-xxxx 


