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A IMAGEM DOS CONTABILISTAS:
DIFERENÇAS E FACTORES QUE AS DETERMINAM

Resumo
Dada a importância da imagem dos grupos sociais na sociedade em geral, este estudo
visa compreender e identificar os factores que estão na origem de percepções
diferentes em relação à profissão de contabilista. Para fazer face a este objectivo
analisámos os diversos estudos realizados anteriormente sobre esta temática.
Complementarmente analisámos também artigos sobre o papel/função dos
contabilistas inclusive na estratégia empresarial, o sexo feminino na contabilidade e a
utilidade da informação contabilística. Concluímos que é impossível catalogar a
imagem dos contabilistas em positiva ou em negativa e que os factores para a sua
catalogação são: a evolução histórica, o grupo social que é inquirido, a natureza do
trabalho contabilístico e a influência dos media.

Abstract
Giving the importance of social groups’ image in society, this study aims to understand
and identify the factors that are at the origin of different perceptions related with the
accounting profession.

To achieve this goal we analysed many previous studies

related with this subject. Besides that, we also analysed articles about the role of the
accounting and the accountant function in the enterprise strategic environment, the
feminine sex in accounting and the utility of the accounting information. We concluded
that it is impossible to classify the accounting’s image as positive or negative and that
the factors used to classify this image are: the historical evolution, the social group that
is inquired, the nature of the accounting work and the media’s influence in the
profession.
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1. INTRODUÇÃO

Este estudo pretende compreender a imagem que o contabilista possui em diferentes
grupos na sociedade, quer em termos de personalidade, quer em termos profissionais.
Mais especificamente, pretende analisar quais os factores que contribuem para a
existência de divergências ao nível de percepções diferentes quanto ao entendimento
da profissão de contabilista. Para dar resposta a este objectivo específico, foi
efectuada uma revisão de literatura dos estudos efectuados sobre esta temática e
também sobre as alterações ao nível do papel dos contabilistas, a sua participação na
estratégia empresarial, o sexo feminino na contabilidade e a utilização da informação
contabilística.
A abordagem deste tema justifica-se pela importância da imagem dos grupos sociais
no ambiente empresarial, parte integrante da sociedade em geral. O valor da
profissão, assim como a sua credibilidade e desenvolvimento futuro, dependem da
correspondente imagem pública. Mais especificamente, a importância da imagem das
profissões manifesta-se também aquando da escolha da carreira profissional por parte
dos alunos em geral. Os indivíduos normalmente seleccionam a sua carreira
atendendo ao estereótipo que têm das pessoas de cada profissão.
Este artigo é composto, no total, por 3 secções. Para além da secção 1, que introduz o
tema, na secção 2 apresentamos a revisão bibliográfica dos estudos relativos à
imagem dos contabilistas e ao papel/ funções desempenhadas por estes profissionais.
E na secção 3 apresentamos as conclusões do trabalho, fazendo referência às
limitações do estudo e sugestões para futuras investigações.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. A imagem dos contabilistas: positiva e negativa
Dada a importância da imagem dos grupos socais, os investigadores da contabilidade
têm dedicado alguma atenção a estudar a imagem pública da profissão de contabilista.
Este interesse intensificou-se desde que estudos comportamentais sugeriram que os
indivíduos seleccionam as suas carreiras atendendo aos estereótipos das profissões
(Holland, 1973).
Na revisão de literatura, devemos ter em consideração que o desenvolvimento de
qualquer estereótipo é um processo histórico. A imagem dos contabilistas, descrita
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pelos investigadores antigos, tem vindo a alterar ao longo do tempo, de qualquer
forma esta evolução é um processo lento.
Vários estudos examinaram a imagem dos contabilistas pelos estudantes, contabilistas
profissionais, gestores e outros segmentos da sociedade. A maior parte destes
estudos iniciaram com a assumpção de que a imagem dos contabilistas era negativa
(Cobb, 1976; Cory, 1992; DeCoster e Rhode, 1971; Yeager, 1991). Maslow (1965) faz
uma caracterização dos contabilistas relacionada apenas com exactidão, controlo e
ordem, referindo que se trata do grupo profissional mais obsessivo, orientado para os
números e para a tradição e detentor do oposto a uma personalidade criativa.
Parker (2000) refere que, usualmente, o estereótipo comum dos contabilistas pode ser
descrito da seguinte forma: masculinos, introvertidos, cautelosos , metódicos,
sistemáticos, anti-sociais e, acima de tudo, aborrecidos. Pouca alteração se verificou
desde que DeCoster (1971) indicou que os contabilistas eram encarados como
impessoais, quantitativos, inflexíveis, organizados e introvertidos.
Bougen (1994) referiu que estes estereótipos não eram totalmente negativos, e que
podiam ser incoerentes com as expectativas, à data do estudo, dos contabilistas. Por
seu lado, Imada et al. (1980) descobriram que os contabilistas práticos tinham
percepções diferentes dos contabilistas face às dos estudantes de matérias não
ligadas à contabilidade.
Por outro lado, outros estudos sugerem que existem aspectos positivos na imagem
dos contabilistas. Dois dos primeiros estudos apoiados pelo American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA, 1957; Roper, 1963) concluíram que os gestores
encaram os contabilistas como honestos, eficientes, profissionais, inteligentes e
competentes.
Cory (1992) reporta que, embora os estudantes do primeiro ano da universidade
considerem os contabilistas mais aborrecidos do que os advogados, bancários e os
gestores de marketing, eles tendem, de qualquer forma, a descrevê-los em termos
positivos.
Vários outros estudos concluem que, os contabilistas são usualmente encarados como
honestos e éticos. Um inquérito conduzido nacionalmente nos USA, pelo Pinnacle
Group (1989), demonstrou que os homens de negócios consideraram a profissão de
contabilista como a mais honesta e, os estudantes dos níveis mais graduados
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classificaram os contabilistas em terceiro lugar, em termos de honestidade, face a
outras profissões. Holt (1994) reportou que a sua amostra de estudantes acreditava
que os contabilistas eram competentes para pronunciar uma opinião de auditoria
honesta. O grupo dos homens de negócios e o público catalogaram os contabilistas de
profissionais objectivos, íntegros, competentes, responsáveis, encarando-os de forma
mais favorável do que os médicos, professores e bancários (Yeager, 1991).
Similarmente, Augus Reid (1994) através de um inquérito, conduzido pelo Canadian
Institute of Chartered Accountants, reportou que o público classificava os contabilistas,
em primeiro lugar, em termos de integridade, face a outras profissões de negócios.
Os diversos estudos anteriores sugerem que é impossível catalogar a imagem dos
contabilistas de forma simples, em positiva ou em negativa. De facto, vários
investigadores concluíram que existe mais do que um estereótipo da profissão de
contabilista. Através de testes dirigidos a contabilistas, profissionais que se
encarregam do recrutamento e estudantes, Hakel et al. (1970) e Imada et al. (1980),
detectaram dois claros estereótipos distintos. Os estudantes, os contabilistas mais
antigos e alguns profissionais do recrutamento encaram os contabilistas como
conservadores, tímidos e interessados em detalhes do negócio requerendo baixos
níveis de execução prática. Os contabilistas mais novos e alguns profissionais do
recrutamento encaram os contabilistas como expressivos, aventurosos, com amplo
conhecimento e extrovertidos. Taylor e Dixon (1979) reportam que os estudantes de
contabilidade encaram a profissão como algo desafiador e que requer iniciativa,
enquanto que os alunos que não estudam contabilidade encaram a profissão como
aborrecida, metódica, rígida, autoritária e distante.
As investigações anteriormente discutidas sugerem que o estereótipo dos contabilistas
pode variar consoante o grupo que é inquirido para expressar a sua opinião.
Adicionalmente, outras investigações indicam que o estereótipo pode variar consoante
a natureza do trabalho desempenhado pelo contabilista. Por exemplo, Friedman e
Lyne (2000) sugerem que os contabilistas que trabalham nas empresas têm uma
imagem mais negativa do que os contabilistas do sector público. Esta conclusão,
justifica-se pela relação que existe entre os contabilistas e os outros grupos, em
diferentes sentidos. Os contabilistas internos são mais facilmente encarados de forma
negativa pelos grupos competidores, como por exemplo, os gestores comerciais ou de
produção que se encontrem ressentidos com a autoridade dos contabilistas ou com a
aplicação de sanções ou de reparos dentro da organização. Deste modo, enquanto os
contabilistas do sector público podem ser admirados pela sua confiança e precisão
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metódica, os contabilistas internos podem ser estereotipados de rígidos e sufocantes
na criatividade (Friedman e Lyne, 2000).
Bougen (1994) coloca como hipótese que a complexidade da imagem dos
contabilistas deriva da interdependência entre a contabilidade e o bookkeeping 1.
Enquanto que muito do trabalho contabilístico requer julgamento, imaginação e
criatividade, o bookkeeping é aborrecido e rotineiro. Bougen sugere que,
historicamente, os contabilistas estiveram dispostos a aceitar a imagem negativa em
relação à profissão, porque era do seu próprio interesse profissional actuarem desse
modo. A partir do momento em que, o bookkeeping começa a ser identificado com
características positivas, tais como, objectividade, correcto e conservador, o
estereotipo baseado na falta de criatividade, inseguro, focado nos números e metódico
alterou a reputação dos contabilistas atribuindo à profissão maior credibilidade perante
o público.
Sintetizando, a imagem dos contabilistas dificilmente pode ser catalogada em positiva
ou em negativa. A catalogação depende do grupo social que é solicitado para facultar
a sua opinião, da própria natureza do trabalho do contabilista e, ainda, do facto do
trabalho contabilístico se aproximar ou não da escrituração e registo.

2.2. A imagem dos contabilistas na perspectiva dos estudantes
Daidone (1991) detectou que, nos USA, a contabilidade era a carreira menos
escolhida pelos estudantes quando comparada com engenharia, direito, medicina,
ensino e planeamento financeiro. Outros estudos realizados no mesmo País, mas em
colégios diferentes reportaram que, os alunos que não estudavam contabilidade
percepcionavam a profissão como aborrecida e o tipo de carreira que não
providenciava satisfação em termos profissionais (Cohen e Hanno, 1993; Francisco et
al, 2003).
Nos anos recentes, o decréscimo no número de estudantes em contabilidade tem
causado preocupação à profissão dos contabilistas. De acordo com o estudo de Taylor
(2000), suportado pelo AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), a
percentagem dos alunos de colégios a estudar contabilidade, diminuiu de 4% em 1990
1

Contabilidade em sentido pejorativo, orientada para questões monetárias e para o registo e escrituração
de gastos e rendimentos.
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para 2% em 2000, e a percentagem dos estudantes universitários a planear
diplomarem-se em contabilidade diminuiu de 4% em 1990 para 1% em 2000. A
gravidade do problema pode ser visualizada no recente anúncio do AICPA que lançou
uma maior campanha publicitária, no sentido de atrair novos estudantes para a
profissão.
Albrecht

e

Sack

(2000)

indicaram

várias

causas

para

este

decréscimo,

nomeadamente, maior atractividade por carreiras alternativas, informação incorrecta e
falta de informação sobre as carreiras de contabilidade. Os principais responsáveis
pela informação incorrecta foram os professores de contabilidade dos colégios e das
universidades que se focaram nos aspectos da contabilidade relacionados com a
escrituração. Esta ênfase pode causar programas das disciplinas de contabilidade que
aliciem os tipos errados de estudantes, ou seja, aqueles que acreditam que a
contabilidade é uma rotina e uma profissão orientada para os números (Albrech e
Sack, 2000; Davidson e Etherington, 1995). Quem ingressa na profissão de
contabilista tem de ter consciência de que muitas outras qualidades são cruciais para
o sucesso do negócio.
É importante examinar as percepções dos estudantes em relação aos profissionais da
contabilidade porque os indivíduos normalmente seleccionam a sua carreira
atendendo ao estereótipo que têm das pessoas de cada profissão (DeCoster, 1971).
Os estudantes consideram se pretendem ou não trabalhar com essas pessoas e se, o
facto de se tornarem contabilistas irá alterar a sua imagem.
Um questionário de estudantes no primeiro ano da universidade demonstrou que,
embora a imagem dos contabilistas fosse pior do que dos advogados, banqueiros e
gestores de marketing, ela não é negativa na generalidade (Cory, 1992).
Hunt et al. (2004), através de questionários aos estudantes, detectaram que estes
possuem impressões positivas quanto ao profissionalismo dos contabilistas, no
entanto as suas impressões são consideravelmente mais negativas na área da
personalidade dos contabilistas. Estes autores detectaram evidência do estereótipo
negativo dos contabilistas, no sentido em que os inquiridos caracterizaram os
contabilistas de inflexíveis, desinteressantes e orientados para o detalhe. Hunt et al.
(2004) também constataram que, os alunos graduados em contabilidade encaram a
profissão mais favoravelmente do que os alunos graduados em gestão, encarando os
contabilistas como líderes e conselheiros de valor da gestão.
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Estas impressões relativamente negativas dos contabilistas são influenciadas pelas
representações negativas dos filmes e televisão. Relativamente a este aspecto, os
autores referem que se tratam de boas noticias para a profissão, uma vez que, seria
mais difícil alterar imagens negativas formadas a partir dos cursos de contabilidade ou
do conhecimento pessoal da personalidade dos contabilistas. Hunt et al. (2004)
acrescentam ainda que, as impressões formadas a partir do curso são mais
desfavoráveis do que as impressões obtidas a partir do conhecimento pessoal de
contabilistas. Este testemunho implica que dever-se-iam proporcionar contactos
directos com contabilistas, através de visitas destes às salas de aula ou através de
eventos profissionais, no sentido de melhorar as impressões dos estudantes acerca
dos contabilistas.
Concluindo, a imagem dos contabilistas pelos estudantes é bastante importante
porque influencia a decisão da carreira a escolher para o seu futuro profissional. Esta
imagem, por seu turno, resulta da influência dos media (cinema e televisão), dos
cursos de contabilidade e do conhecimento pessoal de contabilistas.

2.4. A imagem dos contabilistas nos media
DeCoster e Rhode (1971) e Cobb (1976) notaram que a imagem dos contabilistas
retratada pelos jornais é, frequentemente, pouco atractiva. Esta situação foi
evidenciada através de vários artigos que aparecerem no The Wall Street Journal
durante os anos oitenta, com os títulos “Accounting Called Too Dull for the Screen;
Profession Is Plagued by Poor Image”; You Think Accountants Are Dull? This Won’t
Change Your Mind”, “Wanted: Aloof, Sober, Individuals To Act as Corporate Wet
Blankets”; “Take Heart CPAs: Finally a Story That Doesn’t Attack You as Boring” e
“Accountants as Heroes: It Doesn’t Add Up” (Berton e Schiff, 1990). Baseado na
procura de uma palavra em 95 revistas e jornais diferentes, Friedman e Lyne (2000)
reportam que a imagem negativa associada ao beancounter3 parece ter crescido, entre
1979 e 1995.
O estudo de Hoffjan (2000) baseado na publicidade que apareceu nos jornais e
revistas da Alemanha, entre 1989 e 1999, encontra suporte para a sugestão de que os
contabilistas internos são usualmente retratados de uma forma negativa.
3

Imagem negativa dos contabilistas que reflecte o interesse destes principalmente por questões
monetárias.
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Existe ainda uma grande variedade de estudos focados nos estereótipos dos
contabilistas nos filmes. A ficção reporta geralmente representações negativas dos
contabilistas. Holt (1994) divulga que os contabilistas são retratados com falta de
qualidades de comunicação e de ética. Embora sejam considerados também flexíveis,
eles são mostrados a usar essa qualidade para propósitos de ilegalidade e de falta de
ética. Similarmente, Smith e Briggs (1999) consideram que os contabilistas nos filmes
e ficção são retratados com falta de qualidades de comunicação, de ética e de
flexibilidade. Os contabilistas são também retratados como desonestos, tímidos, e
incompetentes. Beard (1994) demonstrou que eles são retratados como inaptos
socialmente mas capazes no seu campo de trabalho e que alguns são encarados
como capacitados para propósitos criminais.
Cory (1992) analisou trabalhos de ficção, peças de teatro, programas televisivos, e
filmes e identificou que a imagem dos contabilistas era na generalidade negativa. De
qualquer forma, Cory (1992) denotou que os estereótipos negativos podem ser
modificados através do contacto com indivíduos que não se parecem com o
estereótipo.
Num estudo mais recente, Dimnick e Felton (2000) deduziram que, embora a imagem
dos contabilistas na generalidade dos filmes seja pobre, os filmes que eles analisaram
contêm imagens mais positivas dos contabilistas do que os dos estudos anteriores.
Finalizando, parece que, tanto ao nível dos jornais/revistas como ao nível da
televisão/cinema, a imagem dos contabilistas não tem sido retratada de forma positiva.
Este factor é importante e, ao mesmo tempo, necessário alterar, dada a influência que
os meios de comunicação exercem sobre a sociedade em geral.

2.5. O sexo feminino e o exercício da contabilidade

A contabilidade começou por ser uma profissão do sexo masculino (Davidson e Dalby,
1993). Até aos anos sessenta, praticamente não existiam mulheres na profissão dos
contabilistas. A partir de então, o número de mulheres a entrar para a profissão dos
contabilistas tem crescido exponencialmente (Trapp et al., 1989). Esta tendência
parece continuar no futuro, uma vez que, é usual encontrar mais alunos do sexo
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feminino, do que do sexo masculino a diplomarem-se nas universidades (Davidson e
Dalby, 1993).
Relativamente às tendências comportamentais dos alunos femininos e masculinos que
pretendem diplomarem-se em contabilidade, Fraser et al. (1978) não encontraram
diferenças significativas. No entanto, estes autores demonstraram que as alunas de
contabilidade eram um pouco diferentes das alunas de outros cursos, na medida em
que tinham atingido metas mais elevadas, e eram mais confiantes nas suas
capacidades e mais independentes.
De qualquer forma, as mulheres não têm sido bem sucedidas nas firmas de
contabilidade, no sentido de alcançar os níveis hierárquicos mais elevados. Existem
relativamente poucas mulheres contabilistas partners e managers nas maiores firmas
de contabilidade internacionais (Hooks e Cheramy, 1988; Lehman, 1992, Pillsbury et
al., 1989). A falta de mulheres partners talvez reflicta o facto das mulheres terem
começado a entrar para a profissão à relativamente pouco tempo, face à data dos
estudos, mas a falta de mulheres managers é mais difícil de explicar. Não existe
nenhuma razão óbvia para justificar o facto das mulheres não serem bem sucedidas
nas firmas de contabilidade. Uma possível explicação poderá ser o facto das
contabilistas do sexo feminino serem diferentes dos seus colegas do sexo masculino,
por exemplo, na sua personalidade (Davidson e Dalby, 1993).
Ao contrário dos estudos de Earnest e Lampe (1982) e Johnson e Dierks (1982), os
resultados do estudo de Davidson e Dalby (1993) mostram que os contabilistas do
sexo feminino têm personalidade diferente dos seus colegas do sexo masculino.
Johnson e Dierks (1982) notaram que várias características individuais de
personalidade parecem ser diferentes, mas não o perfil na totalidade. O estudo de
Davidson e Dalby (1993) indica que as contabilistas podem ser caracterizadas como
inteligentes, corajosas, decididas e, empreendedoras. Elas são, independentes,
confiáveis e assertivas. Estes autores concluíram ainda que o perfil das contabilistas é
bastante diferente do perfil da generalidade das mulheres. Outras características
pessoais, tais como, o estímulo mental e a satisfação foram comparadas entre
homens e mulheres contabilistas, e demonstrou-se serem similares (Barcelone et al.
1975).
Um indivíduo é influenciado por muitos factores na escolha de uma carreira. Um
estudo Britânico (Silverstone e Wiliams, 1979) demonstrou que a razão mais
importante para as mulheres escolherem a profissão de contabilista está relacionada
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com a sua percepção sobre se o trabalho será interessante, se as perspectivas de
carreira futura são favoráveis, e se existe aptidão para trabalhar com números.
Vários autores têm sugerido que os profissionais de contabilidade do sexo masculino
discriminam as mulheres (Borgia, 1989; Silverstone e Williams, 1979). De qualquer
forma, de acordo com a anterior caracterização da personalidade, parece que as
contabilistas serão bem sucedidas na profissão de contabilidade independentemente
da discriminação contra elas (Davidson e Dalby, 1993).
Rayburn (1971) concluiu que, mesmo que os preconceitos contra as mulheres
continuem a existir, as oportunidades são cada maiores em relação àquilo que alguma
vez foram. O género, masculino ou feminino, nunca mais irá ser a consideração mais
forte, a capacidade e a personalidade na inspiração de confiança e respeito são as
mais importantes. Rayburn (1971) afirmou ainda que se uma mulher entrar para a
profissão de contabilista, ela poderá encontrar mais oportunidades do que os homens.
Por exemplo, elas podem aconselhar melhor as transacções de famílias porque detêm
um melhor entendimento do problema.
A profissão deixou de ser, deste modo, predominantemente masculina. As mulheres
passaram, de forma crescente, a integrar a profissão, surgindo oportunidades ao seu
desempenho profissional.
De seguida iremos apresentar o quadro 1 que sistematiza os factores que
condicionam as diferentes imagens da profissão de contabilista, encontradas na
literatura revista.
Quadro 1: Resumo dos factores que condicionam imagens diferentes dos contabilistas
FACTORES

DESCRIÇÃO

AUTORES (ANO)

Os estudantes de contabilidade encaram a profissão como

Taylor e Dixon

algo desafiador e que requer iniciativa, enquanto que os

(1979)

GRUPO

DE INQUIRIDOS

que não estudam contabilidade encaram a profissão como
aborrecida, metódica, rígida, autoritária e distante.
Os contabilistas mais antigos e os estudantes encaram os

Hakel, Hollman e

contabilistas como conservadores, tímidos e interessados

Dunnette (1970);

em detalhes do negócio requerendo baixos níveis de

Imada, Fletcher e

execução prática. Os contabilistas mais novos encaram os

Dalessio (1980)

contabilistas como expressivos, aventurosos, com amplo
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conhecimento e extrovertidos.
Os gestores do negócio encaram os contabilistas como
honestos,

eficientes,

profissionais,

inteligentes

e

AICPA (1957) e
Roper (1963)

DO

TRABALHO

NATUREZA

competentes.
Os contabilistas que trabalham nas empresas têm uma

Friedman e Lyne

imagem mais negativa do que os contabilistas do sector

(2000)

público.
Através da análise de artigos de jornais denotou-se que a

DeCoster e Rhode

imagem retratada dos contabilistas é frequentemente pouco

(1971); Cobb (1976);

atractiva.

Berton e Schiff
(1999)

Através do estudo da publicidade que apareceu nos jornais

Hoffjan (2000)

MEDIA

e revistas da Alemanha, entre 1989 e 1999, conclui-se que
os contabilistas internos são usualmente retratados de
forma negativa.
Os

trabalhos

representam,

de

ficção:

filmes,

geralmente,

de

teatro
forma

e

televisão,

negativa,

os

contabilistas. Estes são retratados com falta de qualidades

Holt (1994); Smith e
Briggs (1999); Beard
(1994)

de comunicação e de ética. E embora sejam considerados
flexíveis, são mostrados a usar essa qualidade para

-LISMO

VERSUS

PROFISSIONA

DADE

Os estudantes têm uma percepção mais positiva do
profissionalismo
personalidade,

dos
que

contabilistas
é

do

estereotipada

que
como

da

Hunt et al. (2004)

sua

inflexível,

desinteressante e orientada para os detalhes.
Os estudantes do primeiro ano da universidade consideram

Cory (1992)

os contabilistas mais aborrecidos do que os advogados,

OUTRAS PROFISSÕES

bancários e os gestores de marketing, mas tendem a
COMPARAÇÃO COM

PERSONALI-

propósitos de ilegalidade e de falta de ética.

descrevê-los em termos positivos.
Os homens de negócios consideram a profissão do

Pinnacle Group

contabilista como a mais honesta e os estudantes dos

(1989)

níveis mais graduados classificam os contabilistas em
terceiro lugar, em termos de honestidade, face a outras
profissões.
O público classificou os contabilistas, em primeiro lugar, em
termos de integridade, face a outras profissões de
negócios.
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Augus Reid (1994)

As contabilistas do sexo feminino podem ser caracterizadas

Davidson e Dalby

como inteligentes, corajosas, decididas e empreendedoras.

(1993)

Elas

são

independentes,

confiáveis

e

assertivas

e

SEXO FEMININO

diferentes das mulheres em geral.
Um estudo Britânico demonstrou que, a razão mais

Silverstone e

importante para as mulheres escolherem a profissão de

Wiliams (1979)

contabilista está relacionada com a sua percepção sobre se
o trabalho será interessante, se as perspectivas de carreira
futura são favoráveis, e se existe aptidão para trabalhar
com números.
As mulheres não têm sido bem sucedidas nas firmas de

Hooks e Cheramy,

contabilidade a alcançar os níveis hierárquicos mais

(1988) Lehman,

elevados.

Existem

relativamente

poucas

mulheres

contabilistas partners e managers nas maiores firmas de

(1992) Pillsbury et
al. (1989)

contabilidade internacionais

Fonte: Elaboração própria, com base nos artigos revistos

2.6. Mudança no papel dos contabilistas

O papel dos contabilistas tem vindo a alterar, no sentido de se adaptarem às
necessidades do mercado. Siegel (2000) concluiu que o papel dos contabilistas alterou
da orientação para os números e histórico financeiro para parceiros de negócio e
conselheiros de confiança. Myers (2002), através de entrevistas a vários contabilistas
que assumiram o papel de chefes do departamento financeiro, constatou que era
esperado eles serem criativos, motivados, enérgicos e indivíduos versáteis, fortemente
comunicativos e com capacidades de gestão. Bob Daretta, CFO (Chief Financial
Officer) da Johnson & Johnson, expressou a necessidade de contabilistas com
qualidades de relacionamento interpessoal e indicou que a empresa possui um
“leadership development program, not an accountant development program” (Wiliams
e Hart, 1999, p. 37).
Embora os gestores de topo tenham, na generalidade, consciência dessas alterações
no papel dos contabilistas, muitos contabilistas indicam que a primeira linha dos
gestores de staff e operacionais encaram os contabilistas como beancounters e
polícias do negócio (Siegel, 2000). Aqueles que, se diplomam noutras disciplinas do
negócio serão parceiros de trabalho dos profissionais da contabilidade, se eles tiverem
uma imagem dos contabilistas de ridículos e impessoais, e orientados para os
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números, os contabilistas terão dificuldade em executar as tarefas que lhes serão
atribuídas pela administração de topo.
Jablonsky et al. (1993) diferencia o papel dos polícias de negócio e dos advogados do
negócio. O “USA 1999 Practice Analysis of Management Accounting” documentou a
transformação dos contabilistas de gestão, de beancounters para parceiros de negócio
(Siegel e Sorensen, 1999). Burns et al. (1999) citaram uma alteração no título de
controllers do negócio para analistas do negócio, e a emergência de contabilistas
híbridos, que combinam conhecimentos financeiros com preocupações comerciais.
Granlund e Lukka (1998) apresentaram a transição da função dos contabilistas de uma
ênfase histórica e de observador da legalidade e responsabilidade da empresa para
uma posição de conselheiro e agente de mudança em expansão. Estes autores
concluíram que o papel de beancounter e o de contabilista de gestão orientado para o
negócio, são tão diferentes que é difícil imaginar alguém a executar as duas funções
simultaneamente. Friedman e Lyne (1997) conc luíram que a introdução das técnicas
do ABC (Activity Based Costing) melhorou materialmente a imagem dos contabilistas,
mas a eliminação da imagem de beancounter, no longo prazo, dependerá da
capacidade destes profissionais se adaptarem rapidamente e com continuidade às
mudanças do envolvente. A função de beancounter e a de contabilista de gestão
orientado para o negócio foram também identificadas por Brignall et al. (1999), que
concluíram que a principal razão para o não envolvimento dos contabilistas em
programas de mudança era a presunção de que a contabilidade era orientada para os
números e para questões monetárias em vez de servir de suporte à decisão. Sathe
(1982, 1983) caracterizou as duas responsabilidades, associadas à função de
beancounters e de contabilista de gestão orientado para o negócio, em termos de
independência e de envolvimento. O autor concluiu que, só controllers que possuam
características e qualidades pessoais chave, conseguirão ultrapassar a inerente
tensão entre as duas responsabilidades e atribuir a ambas os níveis de ênfase
necessários.
Clarke et al. (1999), num estudo direccionado ao papel desempenhado pelos
contabilistas de gestão nas grandes organizações industriais da Irlanda, reportam que
estes se encontravam fortemente concentrados em actividades ligadas a questões
monetárias sugerindo que preenchiam única e exclusivamente o tradicional papel de
relatores de custos, ignorando amplamente o papel de conselheiro de negócio. Este
estudo concluiu que a falha dos contabilistas de gestão em abranger várias
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actividades é atribuída à combinação de múltiplos factores e conduz à marginalização
da profissão. Os educadores falham no desenvolver do necessário conhecimento,
qualidades e características aos estudantes, enquanto que os gestores não procuram
que os seus contabilistas de gestão se movam para além das funções orientadas para
os números e para questões monetárias.
Scapens et al. (1996) referem o comentário de Johnson e Kaplan (1987) de que a
contabilidade de gestão é dominada pelas exigências do reporte financeiro. Scapens
et al. (1996) concluíram que, principalmente devido aos avanços na tecnologia de
informação e dos sistemas de dados, à data do estudo seria possível desenhar
sistemas de contabilidade de gestão que preenchessem a função de conselheiro de
negócio e que satisfizesse as necessidades dos gestores, em vez de responder aos
propósitos do reporte financeiro externo. Estas necessidades aumentaram a procura
da descentralização do conhecimento contabilístico (Scapens et al., 1996; Cooper,
1996) para auxiliar os gestores a enfrentarem o crescente ambiente hostil. Estes
autores também procuram que os contabilistas de gestão desempenhem as suas
funções junto dos gestores e adoptem uma perspectiva de interpretação num
ambiente de vasta informação e de uma variedade de recursos enorme.
Sintetizando, a função dos contabilistas orientada para os números e para questões
monetárias tem mudado para uma posição de parceiro e de conselheiro de negócio.
Os

contabilistas

actuais

deverão

combinar

conhecimentos

financeiros

com

preocupações comerciais e responder às necessidades de informação dos gestores.
Nas subsecções seguintes iremos analisar, por um lado, a necessidade da
contabilidade se focar em questões estratégicas e, por outro, de providenciar
informação útil aos gestores.

2.6.1 O papel dos contabilistas na estratégia empresarial
O objectivo da contabilidade de gestão é auxiliar o processo de decisão empresarial.
No entanto, o papel tradicional desta área do conhecimento tem sido limitado para
providenciar informação relevante a propósitos de planeamento, controlo e apoio à
decisão (Kaplan e Atinknson, 1989; Roslender e Hart, 2003). Em meados dos anos
oitenta, Kaplan (1984) e Johnson e Kaplan (1987) observaram que, a denominada
contabilidade de gestão convencional era incapaz de se envolver no atingir das metas

15

estratégicas. Partindo de uma perspectiva sociológica, na década de 80, duas grandes
críticas colocadas à contabilidade de gestão, foram largamente discutidas:
- A falta de foco estratégico. A contabilidade de gestão convencional estava
demasiado focada nas questões operacionais. Essa orientação operacional conduziu a
profissão e a disciplina no seu todo a uma posição subordinada, relativamente a outras
profissões com uma postura mais estratégica, tal como, o marketing (Roslender e
Hart, 2003).
- Passividade. O papel do contabilista de gestão tem sido tradicionalmente limitado
para providenciar informação útil aos gestores que têm de tomar decisões. Os
contabilistas não têm sido envolvidos noutros aspectos, para além dos tradicionais, no
processo de decisão.
Estas críticas têm desafiado amplamente a profissão do contabilista de gestão.
Roslender et al. (1998) afirmaram que, se os contabilistas de gestão querem melhorar
ou no mínimo manter a sua posição dentro das estruturas organizacionais, eles são de
facto forçados a desenvolver formas mais avançadas de contabilidade. Isso requer
duas significantes alterações no seu comportamento. Primeiro, para enfrentar
questões estratégicas é esperado que comecem a processar mais informação do que
anteriormente. Enquanto que a contabilidade de gestão convencional estava
principalmente focalizada para a informação histórica e interna sobre o custo dos
produtos, as actuais decisões requerem orientação futura e informação externa, tal
como, informação sobre concorrentes e clientes (Guilding et al., 2000; Cravens e
Guilding, 2001). Em segundo lugar, para fazer parte integral e activa no processo de
decisão é esperado que os contabilistas de gestão redefinam o seu papel para além
de unicamente providenciarem informação tradicional aos decisores (Oliver, 1991;
Coad, 1996; Hoque, 2001; Nyamori et al., 2001).
A literatura sugere que os modernos contabilistas de gestão têm-se adaptado com
sucesso e encontram -se, cada vez mais, envolvidos no processo de decisão (Fern e
Tipgos, 1988; Oliver, 1991; Bhimani e Keshtvarz, 1999; Rowe et al., 2008). No entanto,
a literatura ainda não distinguiu claramente as decisões estratégicas das operacionais
e, por isso, existe pouca evidência empírica sobre o papel dos contabilistas de gestão
na gestão estratégica. A escassa evidencia que existe é limitada aos USA e ao UK.
Fern e Tipgos (1988) conduziram um estudo nas grandes empresas dos USA e
verificaram que a participação dos contabilistas de gestão no processo de gestão
estratégico foi surpreendentemente elevado. Eles anunciaram que mais de 75% dos
contabilistas entrevistados se encontravam envolvidos em actividades associadas ao
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processo

de

gestão

estratégico,

tal

como,

desenvolvimento

da

missão,

estabelecimento de objectivos estratégicos, formulação e selecção das melhores
estratégias, tradução dos orçamentos em estratégias, entre outros. Bhimani e
Keshtvarz (1999) conduziram um inquérito similar no UK e obtiveram conclusões
idênticas.

2.6.2 A utilidade da informação contabilística
A importância das percepções dos utilizadores da informação tem sido reconhecida na
literatura dos Sistemas de Informação de Gestão (MIS) e a importância para os
utilizadores têm sido considerado como o principal factor na avaliação da efectividade
de um sistema de informação (Lucas, 1975).
A forma como se avalia um sistema de informação na perspectiva dos utilizadores
difere significativamente da perspectiva dos preparadores (McKeen et al., 1994 e,
Doktor et al., 1979). Na perspectiva dos preparadores, o sucesso é atingido quando o
sistema funciona, ou atinge validade técnica (Schultz e Slevin, 1975). Para os
utilizadores o sistema tem sucesso quando auxilia a melhorar o desem penho
profissional ou atinge validade organizacional.
O sucesso da implementação das inovações nos sistemas tem sido fortemente
associada à sua aceitação e uso (Lucas, 1975; Robey, 1979), aumentando a
satisfação do uso (Bailey e Pearson, 1983; Doll e Torkzadeh, 1988) e traduzindo-se
em utilidade (Leonard-Barton, 1988). Foi demonstrado também que, a percepção da
utilidade está positivamente associada ao seu uso actual (Schultz e Slevin, 1975;
Robey, 1979).
Shields (1995) argumentou que, as alterações nos sistemas de contabilidade são
inovações administrativas, estando o sucesso das mesmas, dependente da sua
conformidade com as implicações organizacionais e comportamentais. O sucesso da
implementação é dificilmente conseguido se as alterações forem encaradas como
inovações técnicas, tal como, a aquisição de uma nova máquina, em que as questões
económicas e técnicas são as principais preocupações. Shields (1995) argumenta que
o sucesso de uma inovação administrativa depende de como esta se encontra ligada
às preferências, metas, estratégias, qualidades e recursos dos colaboradores,
particularmente da gestão de topo.
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Hopper (1980) mostrou que, a larga maioria dos gestores esperava que os
contabilistas de gestão desenvolvessem o seu papel no sentido de satisfazer as
necessidades de informação dos gestores para execução do seu próprio controlo. Este
autor acrescentou ainda que, essa expectativa era mais facilmente atingida quando a
função da contabilidade se encontrava descentralizada. Poucos contabilistas
entrevistados no estudo descreveram o seu papel em termos de beancounters, pelo
contrário, a grande maioria, descreveu o seu papel em termos de consultor, prestador
de serviço, e indicaram prioritariamente actividades ligadas aos gestores e a projectos
especiais. Além disso, estes contabilistas com orientação de prestadores de serviço
preferem a função da contabilidade de gestão descentralizada, enquanto que aqueles,
com orientação de beancounters, preferem que a função seja centralizada.
Para finalizar, interessa então reter que a contabilidade tradicional focalizada para a
informação histórica e interna tem de dar lugar a uma contabilidade com orientação
futura e informação externa, no sentido de corresponder à satisfação das
necessidades de informação dos gestores.

3. CONCLUSÃO

Podemos sintetizar os resultados das investigações anteriores acerca do estereótipo
dos contabilistas do seguinte modo: (1) existem aspectos positivos e negativos na
imagem dos contabilistas; (2) embora a contabilidade seja frequentemente identificada
como algo aborrecido, é também encarada como competente e digna de confiança; (3)
diferentes grupos encaram de forma diferente o estereótipo do contabilista; (4) os
contabilistas que trabalham no sector público têm uma imagem mais positiva do que
os contabilistas que trabalham nas empresas; (5) a complexidade do estereótipo do
contabilista depende da relação entre a contabilidade e o bookkeeping, dois domínios,
que têm características diferentes, mas que são ao mesmo tempo interdependentes.
Quanto às alterações ao nível da integração na profissão verificou-se que o género,
masculino ou feminino, deixou de ser a consideração mais forte, sendo a capacidade e
personalidade na inspiração de confiança e respeito as mais importantes. As mulheres
escolhem a profissão de contabilistas com base na sua percepção sobre se o trabalho
será interessante, se as perspectivas de carreira futura são favoráveis e se existe
aptidão para trabalhar com números. Para além disso, tem-se assistido à
transformaç ão da profissão de beancounter para parceiros e conselheiros de gestão,
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orientada para questões estratégicas e para a satisfação das necessidades actuais
dos gestores, de informação prospectiva e de natureza externa. A limitação deste
artigo relaciona-se com o facto de apenas contemplar uma análise em termos de
revisão de literatura, tornando necessário o aprofundamento do tema, através de
trabalho empírico. Para além disso uma outra limitação está relacionada com o facto
de uma grande parte dos artigos consultados serem de períodos bastante antigos, o
que denota fraca investigação actual acerca do tema. Dada a evolução ao nível da
sociedade em geral com reflexos em todas as dimensões do saber pretendemos
contribuir para a literatura estudando a imagem pública actual dos contabilistas. As
conclusões contraditórias, encontradas na revisão de literatura efectuada, torna
evidente a necessidade de investigação futura que clarifique quais os factores que
influenciam as diferentes percepções existentes sobre a profissão de contabilista.
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