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SILVA, Rwrsilany. Atributos de Aprendizagem para Liderar a Contabilidade como uma
Competência Essencial da Organização. Dissertação (Mestrado em Administração).
Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração (PPGMAD), Fundação Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), Porto Velho, 2019, 124 fls.
RESUMO

Considerando a premissa da demanda permanente das organizações por profissionais capazes
de responder aos complexos desafios organizacionais, faz-se imprescindível a identificação do
papel da liderança na contabilidade, visando construir uma nova identidade do contador como
um líder dotado de competências profissionais, base curricular ampla, habilidades de liderança
e responsabilidade social, sobretudo a partir de um perfil que transcende as características
funcionais e técnicas relacionadas à atividade contábil, contemplando os aspectos humano,
espiritual e social. Deste modo, este trabalho buscou evidenciar o conjunto de atributos de
aprendizagem para o líder da contabilidade, em consonância com a competência essencial
necessária na organização para lidar com os desafios do futuro emergente. Quanto ao aspecto
metodológico, este estudo apresenta como concepção filosófica a pragmática. Para construir a
base lógica da investigação adotará a lógica dedutiva. Quanto à sua natureza, esta pesquisa se
caracteriza como pesquisa aplicada. Quanto à abordagem do problema, trata-se de métodos
mistos com estratégia incorporada concomitante e, em relação a sua finalidade, descritiva.
Quanto ao procedimento de investigação, trata-se de estudo de campo. A pesquisa foi aplicada
aos docentes e discentes de uma instituição de ensino superior. Para a interpretação de dados
foram utilizados recursos tecnológicos como softwares específicos, sendo analisados por
estatística descritiva e testes estatísticos. Como resultado, foi desenvolvido e validada a
confiabilidade do instrumento de pesquisa, sendo o Alfa de Cronbach considerado excelente.
Ao evidenciar a complexidade e o nível de demanda das organizações e suas competências
essenciais, esta pesquisa logrou êxito em relacionar esse perfil do líder contábil às expectativas
de respostas que o mercado demanda. Ao comparar as medidas das médias das amplitudes de
resposta pelo teste t-Student em relação à percepção dos discentes e docentes, observou-se
diferença estatisticamente significante (p<0,05) nos três constructos. Observou-se também
que os acadêmicos da UNIR recebem estímulos para compreender adequadamente a
importância dos contadores líderes no cenário estratégico da organização, de forma que, caso
pratiquem essa visão nas suas funções profissionais e na continuidade da sua formação
curricular, serão líderes de sucesso e provocarão a mudança do perfil do novo líder da
contabilidade. Conclui-se que o líder da contabilidade deve reunir os seguintes
comportamentos: escutar ativamente sua equipe e a si próprio, autoconhecimento, resgatar
velhos hábitos para suspender julgamentos, implementar o novo, implantar projetos, delegar
missões aos liderados, promover a autoconfiança, dar feedback, participação ativa na tomada
de decisão, como também registrar fatos contábeis, com informações relevantes, fidedignas,
compreensíveis e tempestivas, elaborar relatórios contábeis sobre todas as atividades da
organização, demonstrar as mutações contábeis da organização e se pautar por regras de
conduta moral. Em relação às pesquisas futuras, recomenda-se a aplicação do questionário a
uma amostra significativa para que o resultado seja generalizado, bem como que seja feita uma
análise fatorial.
Palavras-chave: Atributos de Aprendizagem. Líder da Contabilidade. Teoria U. Liderança
Situacional. Processo Contábil.
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SILVA, Rwrsilany. Learning Attributes to Lead Accounting as an Essential Competency
of the Organization. Dissertation (Master in Business Administration). Master's Program in
Administration (PPGMAD), Federal University of Rondônia Foundation (UNIR), Porto Velho,
2019, 124 pages.
ABSTRACT

Considering the premise of the permanent demand of organizations for professionals capable
of answering to complex organizational challenges, it is essential to identify the role of
leadership in accounting, aiming to build a new accountant identity as a leader with professional
skills, large curriculum, leadership skills and social responsibility, especially from a profile that
transcends the functional and technical characteristics related to the accounting activity,
contemplating the human, spiritual and social aspects. So, this work aimed to highlight the set
of learning attributes for the accounting leader, lined up with the essential competence required
in the organization to deal with the challenges of the emerging future. On the methodological
aspect, this study presents as pragmatic the philosophical conception. To construct the logical
basis of this research will adopt deductive logic. This research is characterized as applied
research. For the problem approach, it is about mixed methods with concomitant incorporated
strategy and in relation to its purpose will be descriptive. As far as the investigation procedure
this research is a field study. The research was applied to teachers and students of a university.
For the interpretation of data, technological resources such as specific software were used,
being analyzed by descriptive statistics and statistical tests. As a result, the reliability of the
research instrument was developed and validated, with Cronbach's Alpha considered as
excellent. By demonstrating the complexity and level of demand of organizations and their core
competencies, this research has succeeded in connecting this profile of the accounting leader
with the expectations of the answers that the market demands. When comparing the measures
of the means of the amplitudes of answer by the t-Student test in relation to the perception of
the students and teachers, a statistically significant difference (p< 0.05) was observed in the
three constructs. It was also noted that UNIR scholars are encouraged to understand adequately
the importance of leading accountants in the organization's strategic approach, so if they
practice this vision in the exercise of their professional functions and in the continuity of their
training at the workplace, they will be successful leaders and change the profile of the new
accounting leader. It follows that the accounting leader must meet the following behaviors:
actively listening to his team and himself, self-awareness, rescuing old habits to suspend
judgment, implementing the new, implementing projects, delegating missions to followers,
promoting self-confidence, giving feedback Active participation in decision-making, as well as
recording accounting facts, with relevant, reliable, understandable and timely information,
preparing accounting reports on all activities of the organization, demonstrating the accounting
changes of the organization and being guided by rules of moral conduct. In relation about future
researches, it is recommended to apply the questionnaire instrument to a significant sample in
order to for the result to be generalized, as well as to perform a factorial analysis.
Keywords: Learning Attributes. Accounting Leader. U Theory. Situational. Leadership.
Accounting Process.
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1 INTRODUÇÃO
No decorrer dos anos 1980 e 1990, houve mudança no foco essencial da gestão, de forma
que a cadeia produtiva adquiriu contornos de monitoramento de projetos organizacionais. Nessa
perspectiva, destacam-se as abordagens representadas pela gestão de qualidade total, gestão do
conhecimento, aprendizagem organizacional, produção enxuta e custo baseado na atividade. O
propósito elementar era a maximização da produção e o melhor aproveitamento dos recursos
materiais. Posteriormente, o foco direcionou-se para o estudo das competências. A última
fronteira dos manuais de gestão aborda a estrutura do planejamento estratégico e seus impactos
organizacionais. A par desses novos desafios, percebe-se que as tarefas e as responsabilidades
estão em constantes transformações com o intuito de melhor atender às necessidades de um
futuro emergente.
Andrade, Moura e Torres (2010) corroboram ao salientar que o cenário hodierno requer
que as organizações, principalmente as lideranças, sejam flexíveis às mudanças, do mesmo
modo que sejam capazes de se adaptar facilmente a essas, para sobreviverem e se manterem
competitivas. Desta forma, os líderes devem ter a capacidade de adotar modelos mentais
adequados à atual conjuntura derivada de demandas situacionais intrínsecas e extrínsecas.
Segundo Blanchard et al. (2011), a liderança situacional é condizente ao cenário atual,
a era do conhecimento. Tanto as organizações quanto a sociedade em geral devem, conforme
Scharmer (2010), se desapegar dos velhos padrões e irem em busca de novos paradigmas, visto
que o mundo corporativo está orientado cada vez mais à competitividade e efetividade. Para
tanto, é crucial que o líder contemporâneo identifique e diagnostique situações complexas, que
entenda o negócio, bem como que tenha capacidade de trabalhar em equipe e saiba com quem
contar em circunstâncias adversas. Nessa linha, a liderança situacional ressalta a necessidade
da capacidade do líder em discernir o nível de desenvolvimento de seu liderado e adequar o
estilo de liderança ao nível desse desenvolvimento (BLANCHARD et al., 2011).
Nessa sistemática, convém sublinhar , sobre a figura do líder no século XXI, que não se
reputa ao líder o papel de “gerenciar a mudança”, e sim construir o porvir sob o prisma de um
conceito que o autor nomina de “liderar a mudança” (TEIXEIRA, 2010). Uma peculiaridade é
a construção da “universalização da mudança”, conceito cuja significação reside no fato de que
ninguém poderá escapar de seus impactos no ambiente organizacional. Ora, o líder,
independentemente do posto que ocupe na escala hierárquica, deve atuar como agente de
transformação, sendo indispensável a capacidade de operar em diferentes contextos (BASS, 1990;
AVOLIO; WALDMAN; YAMMARINO, 1991; CARVALHO NETO et al., 2012).
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Por conseguinte, para se adequar ao novo momento, as empresas passaram por um
processo de reestruturação, estabelecendo como primazia a busca pela chamada “excelência
gerencial”. Nessa senda, passou-se a exigir do líder o domínio de um conjunto de habilidades,
a saber: (i) maior enfoque no cliente e não no produto, (ii) maior autonomia (empowerment),
(iii) estimulação do crescimento dos liderados, compartilhamento e multiplicação dos
conhecimentos e valores (VARGAS et al., 2015), (iv) estímulo ao trabalho com equipe sintética
e ágil (downsizing), visando à máxima qualidade do serviço, incentivando todos a contribuir,
democratizando o ambiente laboral e garantindo a continuidade das decisões tomadas pelo
coletivo (VERGARA, 1999; IFAC, 2011; ZEHETNER et al., 2013).
Na mesma esteira, Vargas et al. (2015) assevera que o líder contribui para a formação
de novos líderes, que por sua vez transmitirão a outros os ensinamentos adquiridos, criando um
enredado de conhecimento cuja base de formação consiste no compartilhamento de valores,
visão, missão, objetivos, metas, estruturas, tecnologias e estratégias. A soma desses elementos,
acrescidos com o correto monitoramento do ambiente externo de trabalho, a promoção de
valores e crenças honrosos, a busca pela elucidação de problemas e o incentivo à criatividade,
garantem uma boa gestão de pessoal e produzem nos liderados o desejado comportamento
colimado pelo líder (VERGARA, 1999; KELLY, 2017).
Há anos os profissionais da contabilidade estão sendo provocados a contribuírem de
maneira mais incisiva na estratégia e no processo decisório das organizações em geral
(FRANCO; MARRA, 2001; IFAC, 2011; NITZL; HIRSCH, 2016). Não obstante, ainda é
notável a concepção no mundo corporativo de que a contabilidade só está orientada para o
passado, presa a regulamentações rígidas e procedimentos incompreensíveis para usuários
leigos e ou não especialistas (CARVALHO, 2010). De acordo com Scharmer (2014, p. 3), a
capacidade de deixar a reação ao passado e concordar em presenciar um futuro que emerge é,
possivelmente, a competência de liderança primordial atualmente. Fala-se de uma competência
essencial em situações de mudança desestabilizadora, não somente para organizações e
sistemas como também para equipes e indivíduos.
O autor indica que antigamente aprendia-se uma profissão e passava-se toda a vida ativa
exercendo-a. Nos dias atuais, o ambiente de rápida evolução é enfrentado pela população
continuamente, exigindo dessas a capacidade de reinventarem. Quanto mais dramáticas são as
mudanças no meio dos indivíduos, menos eles podem contar com padrões do passado e mais
eles precisam aprender a identificar e sintonizar com as oportunidades do futuro que emerge,
ou seja, como o futuro se manifesta para todos, de forma a enfrentar os seus desafios em um
futuro cada vez mais complexo e imprevisível (SCHARMER, 2014).
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O cenário de convergência às normas internacionais demanda maior posicionamento
profissional (IASB, 2018). O profissional contábil do futuro deve demonstrar permanente
abertura ao aprendizado, que não se limita somente ao conhecimento técnico, uma vez que a
formação humanística está sendo cada vez mais valorizada (TEIXEIRA, 2010; ZEHETNER et
al., 2013). Isto é, o sucesso do contador líder está cada vez mais direcionado à capacidade de
liderança e menos à competência estritamente técnica. Habilidades funcionais, naturalmente,
ainda são imprescindíveis, entretanto, deixaram de ser os indicadores que diferenciam o
desempenho tido como superior ao do apenas mediano. Estudos indicaram que o contador líder
deve buscar comunicação direta e trabalhar mais ativamente no planejamento de negócios, em
vez de simplesmente fornecer relatórios e outras informações sob demanda (FRANCO;
MARRA, 2001; IFAC, 2011; NITZL; HIRSCH, 2016). Ressalta-se também a necessidade por
parte da contabilidade em aceitar o desafio de ser o mecanismo para um novo tipo de
transparência e responsabilidade; posicionando-se como uma ciência que incorpora o social e
os impactos ambientais e econômicos (JOSHI; LI, 2016; HALES et al., 2016).

1.1 INSIGHTS E DESAFIOS DA PESQUISA
Nessa perspectiva, o contador que se posta como “escriturador”, “guarda-livros”,
“despachante” e executor de atividades burocráticas, de forma geral, pode ter sua carreira
interrompida caso não se adapte às mudanças constantes ou busque atributos indispensáveis para
especializações da profissão contábil (MARION; SANTOS, 2012). O mercado profissional da área
da contabilidade apresenta demandas progressivamente intensas e tem se apresentado cada vez
mais exigente em relação a competências e habilidades até então não cobradas. “Estudos têm
demonstrado que o mercado julga o recém-formado como um profissional que não está
capacitado para desempenhar um papel satisfatório e de destaque nas organizações”
(VENDRAMIN, 2018, p. 103).
Um dos reflexos imediatos da evolução das características do profissional da Contabilidade
se dá na estrutura dos cursos de formação desses profissionais. Esse desafio impõe o aprimoramento
do planejamento profissional, que pode ser viabilizado pelas entidades educacionais. Nesse sentido,
essas organizações devem agir em interface com as expectativas mais modernas do mercado de
trabalho. Essa transformação contempla a adequação do programa de ensino da Contabilidade à
realidade atual e o incremento de disciplinas mais orientadas às necessidades do mercado, em um
ambiente de ensino fértil em práticas e metodologias inovadoras e eficazes (VENDRAMIN, 2018).
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De acordo com Marion (2001, p.14), “a educação para os futuros contadores deveria
produzir profissionais que tivessem amplo conjunto de habilidades e conhecimentos”. Ainda
segundo o autor, tais habilidades podem ser analisadas sob três categorias: habilidade
comunicativa, habilidade racional ou intelectual e habilidade para o relacionamento com as
pessoas. Já quanto aos conhecimentos imprescindíveis ao profissional contábil, o pesquisador
considera os seguintes: conhecimentos genéricos ou gerais; conhecimentos organizacionais e
de negócios; conhecimentos contábeis e de auditoria.
Como já abordado na contextualização, a contabilidade está em constante evolução.
Tem passado de um paradigma anterior para o vigente/futuro. Em síntese, apresenta-se na
Figura 1 as características da contabilidade que são consideradas obsoletas e as que estão sendo
exigidas pelo mundo corporativo para que os profissionais contábeis tenham amplo conjunto
de habilidades e conhecimentos e que estejam preparados para o futuro que emerge.

Figura 1 - Paradigma anterior e vigente da contabilidade

Fonte: Elaborado pela autora

Portanto, conforme apresentado na Figura 1, está ocorrendo mudança no perfil do
profissional contábil, presencia-se um profissional que tem uma participação crescente nos
processos de decisão organizacional (ZONI; MERCHANT, 2007; THOMSON, 2008; CIMA,
2008, 2009; AICPA, 2013). A nova imagem do profissional contábil deve ser a de uma pessoa
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com habilidades profissionais, treinamento abrangente, habilidades de liderança e
responsabilidade social (NASI, 1994). O contador, no exercício de sua profissão, não pode ficar
alheio aos eventos que se apresentam em um ambiente em que está imerso, já que seu perfil não
deve ser apenas técnico, mas também humano, espiritual e social. Este novo perfil redefine a
profissão, tornando-se um profissional que colabora ativamente em qualquer tipo de
organização, alcançando uma sinergia com outros colaboradores (VARGAS et al., 2015).
A liderança situacional fundamenta-se na crença de que os indivíduos podem e querem
crescer, e de que não existe um estilo de liderança exclusivo que seja apontado como o melhor
para encorajar esse desenvolvimento. Aborda, ainda, que um líder completo deve ser flexível e
capaz de adaptar seu estilo de liderança a diferentes situações (BLANCHARD et al., 2011).
Estudo realizado com 365 executivos de oito países latino-americanos constatou que as
organizações demandam contratar profissionais cada vez mais completos, não bastando que
sejam somente especialistas em certa área, devem ter uma visão generalista no que diz respeito
às habilidades humanas, ao campo das ciências biológicas e físicas, buscando o equilíbrio entre
gestão e cultura, através da filosofia, escolas de negócios, além de atividades complementares
(TEIXEIRA, 2010).
Por se tratar de tema recorrente na literatura organizacional, há muitos estudos
consolidados quanto ao tema da liderança. Especificamente quanto à liderança situacional,
vários são os autores que se debruçaram sobre a evolução dessa teoria e sua discussão conceitual
(HERSEY; BLANCHARD, 1986; FERNANDEZ; VECCHIO, 1997; GRAEFF, 1997;
SANTA-BÁRBARA; FERNÁNDEZ, 2010; BLANCHARD et al., 2011; BATES, 2014;
THOMPSON; GLASO, 2015; TORTORELLA; FOGLIATTO, 2017). Essa temática também
foi objeto de estudo de muitas pesquisas com foco na sua aplicação à realidade organizacional
(AVERY; RYAN, 2001; VECCHIO; BULLIS; BRAZIL, 2006; ANDRADE; MOURA;
TORRES, 2010; DUARTE; CÁSSIA PAPA, 2011; PASARIBU, 2015; VANDAYANI et al.,
2015). O campo da saúde foi considerado como lócus de estudo para outras aplicações da
liderança situacional (RIVERA, 1996; SILVERTHORNE; WANG, 2001; GALVÃO; SILVA,
2007; LYNCH; MCCORMACK; MCCANCE, 2011; TORRES-CONTRERAS, 2013;
RABARISON; INGRAM; HOLSINGER Jr, 2013). Por fim, destacam-se pesquisas
direcionadas à observação e discussão dos conceitos da liderança situacional em ambientes
coletivos, especificamente em equipes organizacionais (FARMER, 2005; SILVA; KOVALESKI,
2006; SIMS; FARAJ; YUN, 2009; MEHTA, 2012; LYNCH, 2015; WRIGHT, 2017).
Quanto às definições e discussão acerca da teoria U, algumas pesquisas se distinguem
pelo aprofundamento dos desdobramentos de seus elementos (SCHARMER, 2010, 2014;
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REAMS, 2007; HELLER, 2019). Outros estudos se dedicaram a abordar a Teoria U no ensino
e aprendizagem (PILLAY; 2014, NASCIMENTO et al., 2016; CALIA; OLIVEIRA;
DEMARZO, 2018). De outro turno, o tema também foi abordado para aplicação no meio rural
(DRIMIE, et al., 2018; SOUZA, et al., 2018), e também no campo da saúde (MCLACHLAN;
GARRETT, 2008).
Relativamente às competências gerais do contador, identificam-se várias pesquisas
dedicadas à aplicação desses conceitos, discussão do tema, bem como do perfil demandado pelo
mercado de trabalho (CARDOSO; SOUZA; ALMEIDA, 2006; CARDOSO, 2006;
CARVALHO; 2010; IFAC, 2011; AICPA, 2013; TAMER et al., 2013; ORLANDI, 2015;
KRÁL; ŠOLJAKOVÁ, 2016; HENTTU-AHO, 2016). Também emergem estudos relacionando
competências do contador e temas relacionados à sustentabilidade (COLLINS, et al., 2011;
HALES et al., 2016; JOSHI; LI, 2016; BERNADO, et al., 2017). O âmbito público desponta
como campo à aplicação desse tema, tendo havido algumas pesquisas dedicadas à escolha dessa
abordagem para tratar desse assunto (CARNEIRO; SILVA NETO, 2015; VARGAS, et al.,
2015). Por fim, destacam-se estudos que tratam da área contábil especificamente quanto à
formação do contador e aspectos éticos do exercício da profissão (MARIN; LIMA; CASA
NOVA, 2014; MARION, 2001; MARION; SANTOS, 2012; REZENDE; LEA, 2013;
RODRÍGUEZ; RICO, 2017; KELLY, 2017; VENDRAMIN, 2018).
Embora sejam vastos os títulos de pesquisa sobre liderança situacional, Teoria U e
competências do contador, esse número expressivo se observa quando os temas são tomados
isoladamente, no entanto, o mesmo cenário não se observa quando o escopo é a reunião dessas
três matérias numa mesma abordagem. Como será delineado nos objetivos desta pesquisa, os
resultados a serem alcançados, e o que justifica a mobilização deste estudo, diz respeito à
identificação das contribuições dos três eixos (liderança situacional, Teoria U e processo
contábil), para identificar atributos de aprendizagem do líder contábil em face das expectativas
das organizações e suas competências essenciais.
Neste sentido, diante da reflexão preliminar e das necessidades atuais de um mundo em
transformação, torna-se clara a importância do debate no cenário atual para o profissional da
contabilidade. Diante da necessidade de conhecer as variáveis subjetivas que compõem a
liderança na contabilidade em organizações frente ao futuro que emerge, surge a seguinte
questão: Que atributos de aprendizagem o líder da contabilidade deve desenvolver como
conhecimentos, habilidades e valores para oferecer competências essenciais à organização,
diante de desafios do futuro emergente?
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Para tanto, apresenta-se um instrumento de pesquisa inédito para mensurar a percepção
de atores afetados pelo mercado dessa profissão, no caso, foram eleitos alunos do último
período da graduação de contabilidade e seus respectivos docentes. O próprio lócus de pesquisa,
uma Universidade Federal da região Norte do país, destaca-se como um diferencial relevante
para a abordagem, tendo em vista que se trata de público sujeito ao processo de formação do
profissional contábil na atualidade e, por estarem finalizando sua graduação, também
apresentam percepção amadurecida quanto ao posicionamento que o líder da contabilidade deve
ter no mercado corporativo. É relevante destacar que o termo “organização”, neste trabalho, está
orientado tanto para organização de mercado (empresa), Estado (pública), quanto para sociedade civil.

1.2 OBJETIVOS
Para Creswell (2010), a declaração de objetivo estabelece a intenção de todo o estudo
de pesquisa, além do mais, apresenta as principais ideias de uma proposta e comunica a intenção
geral do estudo. Para encontrar a resposta à questão de pesquisa os objetivos foram divididos
em geral e específicos.

1.2.1 Objetivo Geral
Evidenciar o conjunto de atributos de aprendizagem para o líder da contabilidade, em
consonância com a competência essencial necessária na organização para lidar com os desafios
do futuro emergente.

1.2.2 Objetivos Específicos
Em termos específicos, este estudo apresenta os seguintes objetivos:

a) Desenvolver um instrumento de pesquisa sobre atributos de liderança para a
contabilidade econômica, social, ambiental e institucional, fundamentado nas teorias de
liderança situacional, Teoria U e aspectos do processo contábil;
b) Validar a confiabilidade do instrumento de pesquisa por meio da utilização de método
estatístico;
c) Identificar os principais atributos da Teoria U, liderança situacional e processo contábil
do líder da contabilidade que impactam as competências essenciais da organização;
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d) Analisar se há diferença de percepção, sobre os atributos de aprendizagem para
liderança na contabilidade, entre os docentes e discentes.

1.3 DELIMITAÇÃO E INSERÇÃO À LINHA DE PESQUISA

Este estudo evidenciou o conjunto de atributos de aprendizagem para o líder da
contabilidade, em consonância com a competência essencial necessária na organização para
lidar com os desafios do futuro emergente, buscando mostrar os atributos e as competências
que contribuem para que o profissional contábil exerça o papel de liderança nas organizações.
Contudo, considerando as mudanças do mundo hodierno que enfatiza a migração da habilidade
técnica do contador para a qualificação no relacionamento com as equipes, bem como a forma
que as companhias privilegiam líderes com um perfil mais estratégico e com capacidade de
lidar com problemas complexos.
A proposta está inserida na linha de pesquisa: Estratégia, Gestão e Tecnologia em
Organizações, que se caracteriza pelos estudos e pesquisas teórico-empíricas os meios
estratégicos para saber que benefícios as organizações deverão criar a médio e longo prazo aos
seus partícipes, bem como sobre a atuação do líder para com o seu subordinado, visto que é
essencial que domine os conceitos basilares e principalmente as ferramentas práticas na gestão
de pessoas. Enquadra-se, ainda, no eixo temático: Aprendizagem em Organizações, uma vez
que abordou sobre o tema de liderança.

1.4 JUSTIFICATIVA
Embora o tema de liderança tenha conquistado a dedicação de estudiosos nos últimos
anos, ainda há carência de estudos que tragam considerações pontuais e aprofundamento das
discussões acerca da liderança e de atributos de aprendizagem no contexto da contabilidade,
especificamente seus impactos para a formação do perfil do líder da contabilidade.
Considerando a premissa da demanda permanente das organizações por profissionais
capazes de responder aos complexos desafios organizacionais, faz-se imprescindível a
identificação do papel da liderança na contabilidade, visando construir uma nova identidade
do contador como um líder dotado de competências profissionais, base curricular ampla,
habilidades de liderança e responsabilidade social, sobretudo a partir de um perfil que
transcende as características funcionais e técnicas relacionadas à atividade contábil,
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contemplando o aspecto humano, espiritual e social. A construção desse perfil inovador
permitirá concluir que esses profissionais poderão colaborar ativamente em qualquer tipo de
instituição, alcançando uma sinergia com outros colaboradores. Deste modo, esta pesquisa
pretende ainda contribuir com as pesquisas futuras evidenciando o conjunto de atributos de
aprendizagem para o líder da contabilidade.
Impulsionadas por um mundo globalizado e com avanços tecnológicos acelerados, as
organizações depositam no líder a expectativa de manter o alinhamento de sua equipe com a
estratégia organizacional. Nesse contexto, a presente pesquisa, além do comprometimento com
as contribuições à produção científica da área, justifica-se por propor avanços na aplicação do
arcabouço teórico da temática liderança, realizando uma inserção de conhecimento teóricoempírico, e assim dirimindo as lacunas que existem nessa temática.
A justificativa e contribuições pretendidas por este trabalho são evidenciar o conjunto
de atributos de aprendizagem para o líder da contabilidade, em consonância com a competência
essencial necessária na organização para lidar com os desafios do futuro emergente, buscando
apoiar os processos que permitam o aprimoramento contínuo desses agentes. Seguindo
recomendação de Rodrigues (2007), quanto às dimensões de interesse das propostas de
pesquisa, clarificam-se quatro aspectos das justificativas da problemática deste estudo: interesse
pessoal, profissional, social e para o curso.
O interesse pessoal surgiu das diversas leituras sobre o tema: contabilidade e liderança,
especificamente os atributos de aprendizagem dos profissionais contábeis, pela afinidade com
a temática, justificando a necessidade crescente de desenvolvimento na área a ser pesquisada e
investigada. O interesse profissional justifica-se pelo intuito de aprimorar a experiência
profissional e acadêmica. O interesse social do resultado da pesquisa estará na contribuição
tanto para os profissionais da área contábil quanto para a sociedade. O primeiro contará com
subsídios para analisar e refletir sobre os desafios a serem vencidos para a aderência às novas
demandas do mercado. A sociedade terá informações sobre o novo perfil do contador, bem
como suas competências, e atuará para sedimentar o novo paradigma do perfil desse
profissional.
Já o interesse para o curso de mestrado será obter dados primários sobre o tema proposto,
bem como a disponibilização de um instrumento de coleta de dados que pode ser aplicado por
outros pesquisadores para investigação dos atributos de aprendizagem para o líder contabilidade
em diversos lócus e públicos, sobretudo pela relevância ao se tratar de um trabalho inédito ao
conectar temáticas que ainda não haviam sido estudadas em conjunto. O ambiente da pós
graduação lato sensu de ciências sociais pode aprimorar ainda mais o alcance dessa pesquisa, a
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partir de futuras aplicações, o que certamente implicará melhorias no processo de formação de
profissionais contábeis.

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Para uma melhor apresentação dos conteúdos componentes desta pesquisa, este trabalho
está estruturado da seguinte forma, conforme explanada na Figura 2:

Figura 2 - Estrutura da dissertação

Fonte: Elaborado pela autora

Após apresentada a introdução, segue-se com o referencial teórico, recorrendo-se a autores
seminais e contemporâneos cujas obras destacam-se no estudo dos temas de liderança, teoria
u, liderança situacional e competências básicas, gerais e específicas do contador líder.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Seguem as contribuições de teóricos sobre os conceitos de liderança, competência,
práticas, atributos e aprendizagem; da ferramenta teoria U; da teoria situacional; e estudos que
contribuam para identificação dos atributos de aprendizagem do líder da contabilidade,
recorrendo-se a autores seminais e contemporâneos cujas obras destacam-se no estudo de tais
temas.

2.1 CONCEITOS GERAIS DE LIDERANÇA, COMPETÊNCIA, PRÁTICAS, ATRIBUTOS
E APRENDIZAGEM
Destaca-se, neste subtópico, que a aglutinação dos conceitos de liderança, competência,
atributos, práticas e aprendizagem, para este estudo, contribuíram para criação do conceito de
atributos de aprendizagem.

2.1.1 Liderança
A liderança, durante séculos, vem sendo estudada sob diversas abordagens e enfoques,
porém, até os dias atuais não há um consenso doutrinário acerca da sua conceituação (DAY et
al., 2014; CARVALHO NETO, et al., 2012). Pode-se pressupor que, talvez, seja por ser um
“fenômeno muito estudado e pouco compreendido” (BURNS, 1978, p. 2; FERNANDES; VAZ,
2010, p. 147), ou até mesmo pelo fato da liderança ser um instituto facilmente influenciado e
moldado de acordo com as modificações de paradigmas da sociedade, das instituições e do
momento no qual está inserido o estudioso do tema (LAPIERRE, 1995; NELSON, 2010).
Desse modo, será abordado alguns conceitos de liderança, iniciando-se por Hersey e
Blanchard (1986), para quem a liderança situacional configura um processo de influência nas
atividades dos indivíduos ou grupos, para a realização de um objetivo comum em uma
determinada situação. Em outras palavras, a liderança se resume na realização de objetivos por
meio de pessoas e relações humanas.
Kouzes e Posner (1995) escrevem que a liderança nada mais é que um esforço coletivo,
sendo atribuído ao líder o papel de criar as condições para que os liderados executem seu
trabalho de forma satisfatória, incutindo nestes uma noção de autoridade e responsabilidade, de
modo que se sintam comprometidos e capazes de atender os seus respectivos encargos. Além
disso, para estes autores, a liderança pode ser identificada em qualquer parte e pessoa, estando
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superadas as ideias de que a liderança se restringiria aos homens e mulheres carismáticos, ou
nos mais altos níveis das organizações e das sociedades.
Ainda, para estes autores, pressuposto do sucesso na liderança, nos negócios e na vida
é a capacidade das pessoas de trabalharem em conjunto, construindo e sustentando esses
relacionamentos humanos que permitem às pessoas realizarem com regularidade coisas
extraordinárias.
Por outro lado, para Bowditch e Buono (2002, p. 118), a liderança é “uma relação entre
pessoas através da influência e do poder e são distribuídos de maneira desigual numa base
legítima (contratual ou consensual)”. Segundo esta corrente, a liderança deve ser exercida
coletivamente, e nunca no isolamento, pressupondo a existência de líderes e seguidores.
Nesse mesmo sentido, conforme ensina Sarsur (2010), a liderança é caracterizada
exatamente por esta interação entre líder e liderados, constituindo uma relação de confiança,
identidade e lealdade em relação ao indivíduo, até mais do que para com a organização. Pontua
o autor que: “1. a identidade do líder atrai o liderado, que o vê como modelo; 2. existe uma
assimetria na relação de influência mútua entre líder e liderado” (SARSUR, 2010, p. 283).
Desse modo, a partir deste conceito, verifica-se a necessidade do líder, além de comunicar os
valores, tonar-se um exemplo dos valores que poderá ser seguido.
DePree (1993) desenvolveu um conceito de liderança sob a perspectiva de comando por meio
de valores morais e atributos de competência organizacional, conforme ilustrado no Quadro 1.

Quadro 1 - Atributos de liderança organizacional segundo DePree
Elementos
Integridade
Vulnerabilidade
Discernimento
Consciência de espírito
Coragem nos relacionamentos
Senso de Humor
Energia e curiosidade intelectual
Respeito pelo futuro, consideração
pelo presente, compreensão do
passado
Capacidade de previsão
Amplitude

Descrição
Demonstrar integridade em seu comportamento.
Confiar nas habilidades das outras pessoas. Permitir que seus
seguidores deem o melhor de si.
Demonstrar grande capacidade de insight, sabedoria e raciocínio.
Compreender as precauções, anseios e lutas do espírito humano.
Enfrentar decisões difíceis. Agir com uma honestidade cruel.
Ter ampla perspectiva da condição humana, que inclui muitos pontos
de vista. Ter um senso de humor compassivo.
Aceitar a responsabilidade de aprender frequentemente.
Capacidade de passar constantemente de trás para frente, entre o
presente e o futuro. Utilização do trabalho dos mais velhos.

Não seguir caprichos e extravagâncias.
Em sua visão de que a organização pode realizar há lugar para
contribuições de todos. Sua visão é “grande o bastante para conter
multidões”.
Confronto com a ambiguidade
Compreender o caos.
Presença
Parar para fazer perguntas e respondê-las. Ser paciente. Ouvir
problemas. Procurar entender nuances. Acompanhar as dicas.
Fonte: DePree (1993) e Silva Neto (2017, p. 86)
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Por fim, transcreve-se o conceito trazido por Lapierre (1995), o qual denota que
liderança é a orientação, ou seja, o direcionamento dado a uma instituição que advém da vida
interior do líder e de seus hábitos de influenciar e inspirar os indivíduos. Dessa forma, para este
autor, os resultados dependem e são atribuídos à visão pessoal do líder, que prevalecerá nas
tomadas de decisões e não apenas à racionalização dos processos adotados ou ao ambiente de
trabalho de uma organização.
Quanto à evolução dos estudos sobre liderança, cabe aqui colacionar algumas
abordagens e teorias sobre o tema de forma sucinta, uma vez que o foco deste trabalho será na
Teoria Situacional. Pedruzzi Júnior et al. (2016) indica que a fonte para as pesquisas iniciais
estruturadas sobre liderança é na área de psicologia e seu aprofundamento se deu por ocasião
das grandes guerras (Primeira e Segunda), quando se consolidaram abordagens da
personalidade ou dos traços de liderança. Esses estudos assinalam as qualidades pessoais do
líder, identificando determinadas características de personalidade (MONTANA; CHARNOV
2003). Seu propósito, portanto, é “mensurar as características da personalidade de líderes de
sucesso e compará-las com as de pessoas comuns ou líderes ineficazes” (PEDRUZZI JÚNIOR,
et al., 2016, p. 259).
A teoria da abordagem comportamental prega que a liderança é uma habilidade
apreensível, estando disponível por meio de técnicas de desenvolvimento pessoal (LUTHANS,
2005). Por outro lado, Blake e Mouton (1997) desenvolveram a “grade gerencial” como resultado de
uma teoria que flexibiliza fatores relacionados a pessoas ou tarefas (Managerial Grid).
A teoria da abordagem contingencial ou situacional considera como a liderança se dá
como sistema, desviando-se dos comportamentos dos líderes e ampliando o olhar sobre outros
elementos, como os seguidores e seus anseios em relação ao estilo de liderança adotado sob o
aspecto situacional (KOUZES; POSNER, 2007; HERSEY; BLANCHARD, 2007). Segundo o
modelo da abordagem situacional de Hersey e Blanchard (1986), o indicador para avaliar a boa
aplicação da liderança é a escolha do estilo adequado, relacionado ao nível de prontidão e
amadurecimento dos

liderados, caracterizando-se como

uma teoria orientada ao

comportamento dos liderados.
Por conseguinte, a abordagem de Fiedler já postulava que a efetividade da liderança era
condicionada à confluência de dois fatores: estilo de interação com as pessoas e favorabilidade
da situação (FIEDLER, 1965). Já a abordagem do Path-goal distingue, para além da importância
da situação, também as necessidades e objetivos dos subordinados (HOUSE, 1996).
Em relação à teoria transacional, há o pressuposto de uma relação de troca entre líderes
e liderados. A liderança é exercida por meio de recompensas, por meio das quais os liderados
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são agraciados pelos seus líderes com benefícios específicos: promoção, viagem e salário
(BURNS, 1978). Enquanto que na abordagem transformacional se propõe a posição de líder a
partir de sua capacidade de portar-se como agente transformador, ou seja, em contexto de
mudança, de quem se espera a prática de habilidades vitais para o ótimo exercício da liderança;
como exemplo, considere-se a competência para articular interesses preservando o
relacionamento empático entre os interessados no contexto dos conflitos de propósitos e de
necessidades (BASS, 1990; AVOLIO et al., 1991; CARVALHO NETO et al., 2012).
Por fim, mas não menos importante, têm-se as teorias neocarismáticas ou visionárias,
escola da inteligência emocional e escola da competência. As teorias neocarismáticas se
sustentam no simbolismo, no apelo emocional e no despertamento do sentimento de
compromisso nos liderados. Os seguidores enxergam os líderes como pessoas extraordinárias,
atribuindo-lhes habilidades heroicas e posturas que os distinguem dos demais (ROBBINS,
2005; MULLER; TURNER, 2005). Em relação à escola da inteligência emocional, sua proposta
é apresentar um impacto maior no desempenho do que no intelecto (MULLER; TURNER,
2005). Já a escola da competência indica que combinações diversas de competências podem
conduzir a diferentes estilos de liderança, que serão mais ou menos adequados a circunstâncias
específicas (DULEWICZ; HIGGS, 2005).

2.1.2 Competência
O termo competência tem origem no latim competentia, significando “o que vai com”, ou
“o que é adaptado a” (LE BORTEF, 1995, p.12). Nesse sentido, Le Bortef (1995, p.14) define a
competência como sendo um saber agir, ou, ainda, aquilo que o indivíduo mobiliza a partir de seus
conhecimentos, experiências, percepções, etc., de forma a atingir os objetivos da organização.
Durand (1998) criou um conceito de competência a partir de três elementos: conhecimento,
habilidades e atitudes. Estes elementos, que interagem entre si, associam aspectos cognitivos,
técnicos, sociais e afetivos na execução de suas atividades. Nesse sentido, para Boyatzis (1982), as
competências podem ser melhor desenvolvidas se o indivíduo entender como (habilidades) e
porque (conhecimento) a atividade será feita, atributos esses que, combinados com o querer agir
(atitude), garantem o melhor resultado. Por outro lado, conforme ensina Lerner (2002, p. 82-83), as
competências incluem ainda outros valores como: o conhecimento global, técnico ou especializado;
habilidades específicas, inerentes ao cargo; habilidades genéricas (sensibilidade pessoal);
preferências pessoais (aceitar riscos); e motivações (orientação para realizações).
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Nesse mesmo sentido, cabe incluir também o ensinamento de Fleury e Fleury (2001), para
quem a competência é a reunião de recursos (habilidade, conhecimentos e atitudes), de forma
integrada, para fins de atender as necessidades e resolver os problemas nas mais variadas
situações. Ainda, vale aqui mencionar que o conceito de competência, historicamente, decorre de
dois principais enfoques, são eles: a) competências individuais; b) competência das organizações.
Quanto à temática competências individuais, os ensinos de McClelland (1973)
sobressaíram-se, tornando-se referência doutrinária, a partir da crítica ao uso de testes de quociente
intelectual para fins de avaliar o potencial de sucesso dos empregados em uma organização. Para
este autor, este potencial sucesso deve ser avaliado exatamente a partir das competências
individuais. Já na temática das competências organizacionais, Prahalad e Hamel (1990) criaram o
conceito de competência essencial (core competence), segundo o qual as empresas bem-sucedidas
e competitivas são portfólios de competências, antes de serem portfólios de Negócios. Core
Competence é aquilo que a empresa faz de melhor e representa a função de maior excelência na
organização, que mais agrega ao consumidor e marca o diferencial frente a concorrência.
As competências essenciais, segundo Prahalad e Hamel (1990), podem ser entendidas como
sendo o aprendizado coletivo na organização, especialmente a coordenação das diversas habilidades
de produção e a integração das múltiplas correntes de tecnologias. Também está associada à
organização do trabalho à entrega de valor. A competência essencial envolve pessoas dos vários
níveis de funções na organização, devido a sua característica de comunicação inter e intrapessoal,
possibilitando um maior conhecimento através das fronteiras organizacionais.
Segundo estes autores, para ser apontada uma competência essencial, devem ser testados
pelo menos três níveis de indicadores: a) capacidade de expansão para novos mercados; b)
percepção de valor pelos clientes; c) dificuldade de imitação pelos concorrentes. Prahalad e Hamel
(2005), também auxiliam no desenvolvimento de um conceito no qual competências essenciais
podem ser construídas para o futuro. Desse modo, uma organização deverá se preocupar em criar
um tipo de competência que a auxilie na dominação de mercado, ao invés de se preocupar em lançar
produto que logre o mundo.
Ainda de acordo com a concepção de Prahalad e Hamel (2005), as competências essenciais
necessitam ser a temática primordial da estratégia corporativa e para que a perspectiva das
competências essenciais crie raízes no interior de uma organização, toda a equipe de liderança
precisa entender e envolver-se nas cinco tarefas: a) identificação das competências essenciais; b)
definição de uma agenda de aquisição de competências essenciais, c) desenvolvimento de novas
competências essenciais; d) distribuição das competências essenciais; e) proteção e defesa da
liderança das competências essenciais. Além do mais, os autores indicam que as competências
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essenciais não sofrem depreciação com o tempo. Geralmente, quanto mais usufruída, mais
aprimorada e enriquecida ela se torna.
Nesse sentido, para Maturo (2005, p. 53), a competência deve ter o potencial de apresentar
os seguintes resultados: benefícios reais aos consumidores, prover diversos mercados e dificuldade
de reprodução (imitação). Por sua vez, Dutra, Fleury e Ruas (2011) ensinam que há três tipos de
competências: as competências individuais (gerenciais), as competências coletivas (grupais) e as
competências da organização, que podem ser visualizadas pelo Quadro 2.

Quadro 2 - Tipos de Competências
Tipos de competências
Competências
gerenciais

Individuais

Conceitos e Fundamentações
e/ou São aquelas cuja entrega é resultante do trabalho individual. É a
competência do indivíduo.

Competências coletivas e/ou grupais

São aquelas cuja entrega é resultante do trabalho coletivo.

Competências da organização

São aquelas que dizem respeito à estratégia da organização. São
competências coletivas.

Fonte: Dutra, Fleury e Ruas (2011, p. 17)

Fleury e Fleury (2001, p. 21) conceituam competência como: “[...] um saber agir
responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos,
habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. Por
fim, Kaplan e Norton (2004, p. 235) ensinam que o perfil de competência é composto por três
categorias, são elas: conhecimento, habilidades e valores, conforme ilustrado no Quadro 3.

Quadro 3 - Componentes que compõem o perfil de competências
Categorias

Descrição
A base de conhecimentos necessários para o exercício do cargo. Aí se incluem os
conhecimentos específicos, assim como conhecimentos circunstanciais que permitem ao
Conhecimentos empregado adaptar seus conhecimentos gerais ao contexto do cargo e ao ambiente de
trabalho.
Habilidades

Aquelas necessárias para suplementar a base de conhecimentos gerais.

Valores

O conjunto de características ou comportamentos que possibilitam o alcance do desempenho
requerido em cada função.

Fonte: Kaplan e Norton (2004, p. 236)
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Portanto, para Kaplan e Norton (2004), quanto à categoria “conhecimentos”, equivale
a base de conhecimentos necessários para o exercício do cargo. Em relação a “habilidades”, são
aquelas necessárias para suplementar a base de conhecimentos gerais. Por último, referente aos
“valores”, trata-se do conjunto de características ou comportamentos que possibilitam o alcance
do desempenho requerido em cada função.

2.1.3 Práticas, atributos e Aprendizagem

Práticas são definidas como o que os indivíduos realizam, exercendo seu ofício, para
lograr resultados. A título de exemplo, tem-se a prática do líder de orientar o direcionamento e
a visão, focalizar no cliente e tomar decisão. Por conseguinte, atributos são conceituados como
conhecimento, habilidades e outras peculiaridades que os indivíduos trazem para o seu ofício,
que lhes possibilitam atuar nas tarefas de liderança, ou seja, são a matéria-prima do
desempenho. Um líder é capaz, por exemplo, de manifestar “prontidão”, “alto nível de energia”
e “pensamento estratégico”, como atributos particulares (KLEMP,1998).
As práticas são as ações conduzidas a partir dos próprios atributos: não é possível “tomar
decisões duras” (práticas) desprovidas de muita “autoconfiança” (atributo). Deter os atributos
necessários não garante, necessariamente, os comportamentos (práticas) a eles vinculados, já
que nem todos os indivíduos autoconfiantes são capazes de adotar decisões duras, mas aumenta
consideravelmente a probabilidade de os comportamentos necessários ocorrerem com o passar
do tempo.
Na pesquisa de Cambria Consulting, realizada entre 1997 e 1998 em várias empresas,
conforme Klemp (1998) e Souza Neto e Calvosa (2006), foram analisados sessenta modelos de
práticas e atributos utilizados para compilar as competências de liderança, lançando-os em uma
base de dados comum. A partir disso, revelou-se três tipos de modelos de liderança: o
concentrado em atributos, o concentrado em práticas e o que combina os dois modelos.
Apresenta-se no Quadro 4 as conclusões seguintes:
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Quadro 4 - Práticas e atributos de liderança
Principais Práticas
Desenvolver pessoas
64%

Outras práticas
importantes
Cooperar /participar de
equipes 36%

Obter resultados 55%

Criar equipes 36%

Concentrar-se no cliente
52%
Comunicar-se 52%

Desenvolver soluções
criativas 34%
Criar um ambiente de
alto desempenho 32%
Impulsionar mudanças
32%
Ser um modelo em sua
função 29%

Orientar a visão e a
direção 46%
Criar laços de
relacionamento
comercial 43%
Tomar decisões 41%
Gerenciar o
desempenho 39%
Influenciar a
organização 38%

Gerenciar a diversidade
/ valorizar o outro 29%
Desenvolver estratégias
25%
Assumir
responsabilidade pelas
coisas 23%

Principais atributos
Integridade /sinceridade
/ética 77%

Outros atributos
importantes
Iniciativa /orientação
para a ação 58%

Capacidade de realização
76%
Habilidade de lidar com
pessoas 73%
Orientação para o
aprendizado 73%
Capacidade de direcionar e
controlar 66%
Capacidade de influenciar
pessoas 64%

Capacidade de
comunicação 52%
Energia /entusiasmo
50%
Habilidade política 50%

Raciocínio estratégico 64%

Responsabilidade
/comprometimento 48
Capacidade de
julgamento 44%
Capacidade de tomar
decisões 44%

Compreensão de conceitos
63%
Flexibilidade/adaptabilidade
61%

Autoconfiança/coragem
60%
Fonte: Klemp (1998, p. 7-8), tradução de Souza Neto e Calvosa (2006, p. 80-81)

Cooperação 48%
Raciocínio analítico
48%

Conhecimento do
negócio 40%

A partir da pesquisa foi criado o “Modelo Síntese dos nove baldes” (práticas e atributos
de liderança universais). De um lado os atributos conceituados são: Capacidade mental (QI - a
liderança requer um elevado nível de inteligência para gerir problemas complexos inerentes a
sua função); Inteligência Emocional (IE – sagacidade e capacidade de empatizar com as
questões pessoais alheias); Conhecimento (técnicos e especificamente do negócio);
Crescimento (aprimoramento pessoal); Ego Saudável (autoconfiança e humildade).
Paralelamente, seguem-se as práticas: Dizer (firmar objetivos, designar tarefas, delegar
e focar nos resultados); Vender (influenciar e cativar pessoas); Iniciar (tomar a iniciativa, correr
riscos e buscar oportunidades inéditas); Relacionar-se (fortalecer relações com clientes e
colaboradores, alicerçadas em confiança e respeito (KLEMP, 1998, p. 10-11; SOUZA NETO;
CALVOSA, 2006, p. 82 e 84). Por conseguinte, para complementar os conceitos que farão parte
dos atributos de aprendizagem, Jones e George abordam o termo aprendizagem.
Aprendizagem, na definição da língua portuguesa, consiste em processo, efeito ou
consequência de aprender. Jones e George (2011) abordam a teoria da aprendizagem
relacionada à perspectiva da liderança de indivíduos e grupos na organização. Para eles a
premissa básica da aprendizagem, conforme aplicadas às organizações, é que os líderes podem
aumentar a motivação e o desempenho dos funcionários associando os resultados obtidos por
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eles à adoção de certos tipos de comportamento e à consecução de objetivos.
Portanto, a aprendizagem encontra-se ligada ao desempenho e resultados na equação da
motivação organizacional. Além disso, pode ser definida como mudança relativamente
permanente nos conhecimentos ou comportamentos de uma pessoa, resultante da prática ou de
experiência, e ocorre em uma organização quando pessoas aprendem a ter certos
comportamentos para obter certos resultados (JONES; GEORGE, 2011).
Nesse sentido, esses autores apresentam duas, entre as diferentes teorias da
aprendizagem, ou seja: a) teoria do condicionamento operante, elaborada pelo psicólogo
Skinner, que as pessoas aprendem a adotar comportamentos que levam a consequências
desejadas e aprendem a não ter certos comportamentos que levam a consequências indesejadas;
e b) teoria da aprendizagem social, em que a motivação resulta não apenas da experiência direta
de recompensas e punições, mas também dos pensamentos e crenças de uma pessoa.
A partir da última década do século XX, algumas das organizações dos setores:
empresarial, público e social em várias partes do mundo, tem utilizado a teoria da aprendizagem
desenvolvida por Kaplan e Norton (2004), cuja perspectiva contempla: a) capacidade dos
funcionários; b) capacidade dos sistemas de informação; c) alinhamento das unidades
organizacionais.
Vendramin (2018), conforme discutido em sua tese, indica que a aprendizagem
significativa se vale de uma perspectiva cognitiva para compreender o processo de
aprendizagem. Como consequência, descreve duas modalidades de aprendizagem, a mecânica
e a significativa, sendo a primeira marcada pela memorização dos conceitos pelo estudante para
os replicar posteriormente. Já a segunda tem como premissa que o estudante incorpore
significativamente um conhecimento novo a um conhecimento que já domine, o que é
preferível, uma vez que o estudante tem a oportunidade de desenvolver significados aos seus
conhecimentos e, a par disso, aproprie-se de um senso crítico e reflexivo. Adicionalmente, o
ambiente propício à aprendizagem significativa deve contemplar três fatores: a) presença de
conhecimentos adquiridos e relevantes; b) aplicação de material potencialmente expressivo; e
c) abertura do estudante para a aprendizagem significativa.
Diante do objetivo dessa pesquisa, o foco teórico e prático da aprendizagem busca
consistência na Teoria U desenvolvida por Scharmer (2010), que caracteriza dois tipos de fontes
de aprendizagem: aprender com o passado e aprender com o futuro à medida que ele emerge.
Para o autor a aprendizagem com o passado é baseada no ciclo de aprendizagem normal (agir,
observar, refletir, planejar, agir), a aprendizagem com o futuro, que ocorre na medida em que
ele emerge, é baseada no processo e prática de presencing (suspender, redirecionar, deixar ir,
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deixar vir, antever, calcular em prática, incorporar).
Diante das acepções abordadas, a soma dos conceitos de liderança, competência,
atributos, práticas e aprendizagem, para este estudo, geram o conceito de atributos de
aprendizagem. Nesse sentido, apresenta-se na Figura 3 a relação entre essas definições.

Figura 3 - Relação entre os conceitos

Fonte: Elaborado pela autora

Nesse sentido, diante dos conceitos expostos, pode-se inferir que atributos de
aprendizagem, para esse estudo, são aqueles conhecimentos, habilidades e outras
particularidades que os indivíduos aplicam no exercício das suas funções, obtidos em face da
constante mudança de comportamentos em busca de resultados próprios e organizacionais,
sendo possível tanto aprender com o passado, por meio das práticas como observar, refletir,
planejar, quanto com o futuro, conforme seus eventos emergem. Para todos os efeitos, neste
trabalho, quando a autora abordar os termos “práticas”, “atributos” e “competência” estará se
referindo a atributos de aprendizagem.

2.2 TEORIA U

Na década 1990, alguns cientistas do Centro de Aprendizado Organizacional do MIT,
instituído por Peter Senge, indagavam-se por que determinadas ferramentas de gestão de
mudança tinham eficácia para alguns líderes, mas não para outros. Levados por esta questão,
comandaram uma pesquisa que perdurou 18 anos e acessou mais de 150 líderes de
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organizações. Desta pesquisa, surgiu a Teoria U, sistematizada e descrita por Otto Scharmer
(SCHARMER, 2014).
A Teoria U teve a sua essência a partir da frase “aprender com o futuro à medida que
ele emerge”, fase a qual denominou como presencing. Scharmer (2010) buscou delinear uma
tecnologia social, por meio da mudança transformacional, que permita aos líderes em todos os
segmentos da sociedade, inclusive individualmente, superar os desafios existentes. Essa teoria
funciona como um tipo de passo a passo, com fases definidas: suspendendo; redirecionando;
deixando ir; presencing (união dos vocábulos presence e sensing que significam presença e
sentir); deixando vir; cristalizando e incorporando. Cabe destacar que essas etapas têm início,
meio e fim, que faz o formato de um U, daí Teoria U.

2.2.1 Conceito, aspectos e o U completo
A Teoria U é o aglomerado de teorias, ferramentas e técnicas de apoio a líderes
empreendedores, corporações e sociedade em geral. Por sinal, a palavra líder refere-se a todos
os indivíduos envolvidos em revolucionar ou desenvolver seu futuro, apesar de suas posições
formais nas estruturas organizacionais (SCHARMER, 2010).
É válido destacar que para enfrentar uma emergência, os líderes não devem se prender
a padrões de suas antigas experiências, uma vez que têm necessidade de aprender a cooperar
através de um futuro emergente. No que tange à pretensão dessa teoria, propõe-se a ajudar na
implantação de mudanças e no aumento da produtividade, bem como em ser uma ferramenta
fundamental para o auxílio de organização envolvida em mudanças comportamentais e
estruturais.
Diante disso, Scharmer (2010) relata que a liderança enfrenta três tipos de complexidade
para gerir uma mudança: dinâmica, social e emergente. Na primeira, existe uma distância ou
retardo sistemático entre causa e efeito no tempo e no espaço. Quanto à segunda, a social, tratase de um campo com inúmeros interesses e visão de mundo entre dissemelhantes atores
políticos, sociais e influenciadores. Salienta-se, que quanto maior for a complexidade social,
mais importante será uma abordagem estratégica que contemple múltiplos influenciadores para
a verdadeira solução dos problemas.
Por último, a emergente que é identificada pela mudança disruptiva. Os obstáculos desse
tipo de complexidade podem ser notados pelo desconhecimento de soluções para determinados
problemas, bem como pela declaração do problema propriamente dito em se manter em aberto
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ou em não deixar claro quem são os principais atores do processo. Logo, quanto maior a
complexidade emergente, menos se pode confiar nas experiências passadas.
Mas, para fazer isso, esses atores devem se tornar conscientes da existência de um
profundo ponto cego na liderança e na vida cotidiana. Para o pesquisador, o ponto cego está
afeto à estrutura e à fonte da atenção de cada um, além do mais, o êxito de uma intervenção
depende do estado interior do interventor, pois não se deve considerar apenas o que os líderes
fazem e como o fazem, mas sim o seu estado interior. Em síntese, Scharmer (2010, p. 21) revela
que, o mesmo indivíduo, no mesmo contexto, praticando a mesma ação, pode gerar um
resultado totalmente distinto a depender do lugar interior a partir de onde a conduta se origina.
A teoria e a metodologia do U dizem muito sobre os aspectos da liderança,
especialmente a liderança em tempos de grande evolução e mudança sistêmica. Essa liderança
pode vir de todos os níveis, uma vez que a inovação significativa diz respeito a fazer e tratar os
interesses de várias formas, e não somente sobre novas ideias. Nesse sentido, é mostrado na
Figura 4 o U completo, como explanado no diagrama indicado por Scharmer (2010, p. 33). E,
logo no Quadro 5, são expostas as descritivas adiante indicadas.

Figura 4 - O U completo

Fonte: Scharmer (2010, p. 33)
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Quadro 5 - Descritiva dos pontos de inflexão da Teoria U
Elementos
Suspensão
Ver
Redirecionar
Sentir
Deixar ir

Descritiva
Suspenda os julgamentos habituais para que seja possível a visualização da realidade
objetiva com a qual se contrasta, acrescentando números e fatos elementares.
Suspenda o julgamento e enxergue a realidade com novos olhos.
Redirecione a atenção de objetos percebidos ao processo de cocriá-los coletivamente.
Ouça profundamente um ponto de vista depois do outro.
Conecte-se ao campo e fique atento à situação do todo, uma vez que o limite entre o
sujeito observador e o objeto observado desmorona, o sistema começa a ver a si mesmo.
Desapegue dos padrões atuais e permita que surja um novo paradigma.

Presencing
Deixar vir

Conecte-se a fonte mais profunda, da qual o campo do futuro começa a surgir.
Inicie o percurso ascendente que leva ao âmbito da visão e intenção cristalizadas, para
que assimile a intenção dos novos paradigmas.
Cristalizar
Antecipe o novo a partir do horizonte que quer emergir.
Colocar em prática Efetive práticas de novos paradigmas.
Prototipar
Fase a qual se origina microcosmos vivos para analisar o futuro através do fazer.
Corporificar
Corporifique o novo em práticas e infraestruturas, bem como, associe o novo, no cenário
dos ecossistemas de codesenvolvimento superiores.
Mente aberta
Permita-se ser capaz de ver com novos olhos, lide com os números e fatos objetivos a
sua volta. Acesse a inteligência intelectual.
Coração aberto
Ouça com empatia, troque de lugar com outras pessoas ou sistemas. Acesse a inteligência
emocional.
Vontade aberta
Seja capaz de acessar o verdadeiro objetivo e o verdadeiro eu.
Fonte: Scharmer (2010)

A jornada U distribui seus passos em três movimentos principais. A descida do U traça
o movimento de observar, observar, observar que cessa o processo de downloading e indica a
uma imersão que inclui: suspender velhos hábitos de julgamento e ver com novos olhos (a),
redirecionar a atenção – sentir o que está à nossa volta (b), e deixar ir os velhos padrões (c). A
parte mais inferior do U, aponta o movimento de retirar-se e refletir, incluindo a etapa de
presencing onde se é capaz de silenciar, refletir sobre o que foi percebido na descida, e permitir
que o saber interior venha à tona (d). Por fim, a subida do U aponta o movimento de agir em
um instante, explorar o futuro por meio do fazer, o que inclui: cristalizar a essência do que está
para emergir – uma visão, uma intenção (e), prototipar – criar aquilo que é possível no
momento, algo pequeno, rápido e espontâneo, capaz de gerar rapidamente um retorno ou
feedback daquilo que precisa evoluir na ideia (f), e realizar, atuando de um novo lugar, com
maior potencial para verdadeiras mudanças (g) (SCHARMER, 2010).
Para aplicar esse processo no âmbito das organizações, precisa-se capacitar essa
metodologia com uma nova tecnologia de liderança. Constituída por sete etapas cognitivas, a
idealização dos processos se concentra na consciência do presente, que viabiliza a construção
do futuro, na qual requer mente, coração e vontade aberta ao aprendizado. Com o coração

39

aberto, pode-se sentir empatia ou ver uma situação pelos olhos de outra pessoa. Com a vontade
aberta, pode-se deixar o passado ir e deixar o novo vir (SCHARMER, 2014).
Em suma, a teoria do U é caracterizada pela ligação entre os indivíduos, como atores e
observadores, e com o universo no qual atuam. Referente ao processo: no lado esquerdo do U
- no sentir, o universo é o que é, algo externo, e o eu é um observador desse universo extrínseco;
gradualmente passa-se a percebê-lo por meio de sua conexão com o saber intrínseco – e o
presenciar, na base do U, é o mistério que ocorre no lado direito do U, para consubstanciar o
mundo que se materializa por intermédio dos indivíduos, ou seja, o eu se transforma e o futuro
começa a surgir (SCHARMER, 2010).

2.2.2 Liderando a partir do futuro que emerge

Segundo Scharmer (2014), os indivíduos estão vivendo um momento de desastre
institucional, ocasionando resultados desfavoráveis à população, como: mudanças climáticas,
fome, violência, destruição da natureza, das comunidades e da vida ao entorno. Além disso, a
sociedade enfrenta crise econômica, de bem-estar ecológico e espiritual. O autor destaca que,
na atual conjuntura, é imprescindível a presença de um líder que tenha capacidade de liderança
coletiva renovada para que possa atender aos desafios do futuro de maneira mais perspicaz,
intencionável e estratégica.
Os desafios que a liderança enfrenta requer que haja consciência nas ações e mudança
para o lugar interior a partir do qual operam. Como resultado os indivíduos têm que aprender a
participar de ambas as dimensões simultaneamente: o que e como fazer as coisas. Os
turbulentos desafios do tempo atual forçam todas as organizações e comunidades a renovar e
se reinventar. Salienta-se que a razão do fracasso coletivo está ligada ao ponto cego que impede
que as lideranças atuem alicerçadas em um nível mais profundo de consciência e transformação.
Por exemplo, a desconexão sistêmica entre a liderança institucional e as pessoas. Essa
desconexão resulta de um vácuo de liderança que se revela na noção cada vez mais popular de
que a coletividade está criando resultados que ninguém quer.
Essa condição coletiva de desamparo e impotência constitui um marco do vácuo ou
bolha de liderança que se manifesta por todo sistema atual. Todos estão cegos para a dimensão
de origem a partir da qual operamos (SCHARMER, 2014). Sabe-se muito sobre o que as
lideranças fazem e como elas fazem isso, mas sabe-se muito pouco sobre o lugar interior, a
fonte interna, na qual elas estão operando. E é essa fonte que a Teoria U tenta explorar.
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Scharmer (2014, p. 21) denota que as pessoas são capazes de observar o que se faz e
como se faz, porém, a qualidade da fonte, a partir do qual se opera no agora, propende a se
manter fora do alcance de observação e atenção normais. Não obstante, o autor afirma também
que não se pode mudar o comportamento de sistemas enquanto não se muda nível de atenção
que as pessoas dedicam às ações que realizam nesses sistemas.

2.3 TEORIA DA LIDERANÇA SITUACIONAL

O modelo de Liderança Situacional foi desenvolvido por Ken Blanchard e Paul Hersey
em 1986. Após apurações de que alguns pontos basilares do modelo não estavam sendo
aprovados na prática por boa parte de usuários e não eram compatíveis com as pesquisas sobre
desenvolvimento de equipes, Ken e os fundadores das empresas Ken Blanchard produziram um
modelo revisado e o chamaram de liderança situacional II (LSII) (BLANCHARD et al., 2007).
Esse modelo, ainda hoje, auxilia em programas de treinamento de lideranças, além de ser
adotado pelas grandes instituições, tanto no Brasil quanto no exterior. O fato de ser reconhecida
internacionalmente fez com que várias universidades implementassem seu estudo em diversas
faculdades de administração (ANDRADE; MOURA; TORRES, 2010).

2.3.1 Teoria da liderança situacional como método para o desenvolvimento de liderança
A liderança situacional diferencia-se às demais por defender que o líder deve ter
habilidade em diagnosticar o seguidor. É imprescindível que o líder desenvolva sua percepção,
diagnostique seus seguidores para que possa definir como irá se comportar, pois “em qualquer
situação em que uma equipe possa estar, a liderança sempre deverá realizar suas funções básicas
de gerir com atenção concentrada nos objetivos e resultados” (SILVA; KOVALESKI, 2006, p.
2). Vale lembrar que o seguidor também pode autodiagnosticar o nível de seu desenvolvimento,
esse feito pode ser conhecido como empoderamento. O líder que busca criar cultura
empoderada em sua organização propicia ao grupo credibilidade, fazendo com que os
colaboradores se sintam animados em dar sugestões, compartilhando aprendizado
(BLANCHARD et al., 2011).
Hersey e Blanchard (1986) já indicavam que a capacidade de um líder adaptar seu
estilo de comportamento às situações e necessidades de seus liderados são o que torna líderes
eficazes, e estas situações incluem o colaborador, a organização e a tarefa. Isto é, “para que uma

41

pessoa seja incentivada a dar o melhor de si, a liderança deve se adequar ao nível de
desenvolvimento em que essa pessoa se encontra” (BLANCHARD et al., 2007, p. 110).
Ressalta-se também que a legitimidade e a continuação da liderança advêm da percepção e
aceitação, por parte dos liderados, do modo como o líder os influencia. Blanchard et al. (2011)
denotam ainda que a Liderança Situacional II se fundamenta na crença de que os indivíduos
podem e querem crescer, e de que não existe um estilo de liderança exclusivo que seja apontado
como o melhor para encorajar esse desenvolvimento.
Pesquisadores têm apresentado estudos face ao constante desafio de compreender as
práticas de liderança situacional nas organizações (GROVER; -WALKER, 2003), e países de
todo o mundo (GALVÃO; SILVA, 2007; AVERY; RYAN, 2001; SILVERTHORNE; WANG,
2001). As resultas da investigação sobre sua validade como teoria são mistas, com o modelo
recebendo apoio parcial para a sua validade como uma teoria explicativa da liderança
(FERNANDEZ; VECCHIO, 1997).

2.3.2 Principais mudanças das nomenclaturas na liderança situacional I para II

As modificações que coordenaram a liderança situacional II progrediram do feedback
propiciado pelos gerentes que aplicavam o modelo. Esses propuseram etapas mais eficazes para
o desenvolvimento da competência e do empenho dos indivíduos (BLANCHARD et al., 2011).
Os autores ressaltam o liame entre o líder e seus seguidores. No qual o líder deve ter a
capacidade de distinguir o que cada colaborador necessita. O foco não é apenas tratar com
diferença cada um, mas consiste também em diferentes abordagens para o mesmo colaborador,
ao realizarem diferentes tarefas. Blanchard indica que a desigualdade é o tratamento igualitário
para pessoas desiguais.
Quanto às mudanças dos termos da liderança situacional para liderança situacional II,
pode-se destacar, primeiramente, a do nível de desenvolvimento, sendo a disposição e a
capacidade. Já a LS II utiliza o termo competência (habilidade e conhecimento), que substituiu
o termo capacidade devido aos questionamentos dos gestores que frisavam que a capacidade
retratava habilidade inata das pessoas. Blanchard et al. (2011) apontam que o conhecimento e
as habilidades são apresentados quando as pessoas encontram o estilo de liderança de que
necessitam dos seus líderes. Além disso, na LS II, usa-se o termo empenho, ao contrário de
disposição, devido ao termo indisposto transparecer uma atitude de resistência em vários países.
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Blanchard et al. (2007) abordam que houve mudança na nomenclatura de três estilos,
dos quatro existentes. O Estilo 1 é Direção ao invés de Determinar, o Estilo 2 é Coach (treinar)
ao invés de Persuadir (lembrava manipulação). O Estilo 3 é Apoio ao invés de Compartilhar. O
autor mudou os nomes dos Estilos 1 e 3 porque desta forma os gestores teriam mais facilidade
para lembrarem as duas dimensões do comportamento do líder (Comportamento Diretivo e
Comportamento de Apoio) caso usassem o Estilo de Direção e Estilo de Apoio. A
nomenclatura do Estilo 2 foi mudada para Coach porque o autor entende que o treinador ou
técnico de um time esportivo usa uma combinação de comportamentos de liderança – tanto
diretivos como de apoio – no desenvolvimento das habilidades, da confiança e da motivação
do seu pessoal.
O termo Comportamento de Tarefa e Comportamento de Relacionamento foram
substituídos, sequencialmente, pelo Comportamento Diretivo e de Apoio. Na LS®II, por
estarem igualmente relacionados com a tarefa, isto é, ambos se destinam a desenvolver a
competência e o empenho dos indivíduos no desempenho de suas tarefas. Quanto aos termos
Prontidão e Maturidade foram substituídos por Nível de Desenvolvimento. Os usuários do
modelo questionaram que Prontidão conotava uma espécie de estado de atenção e que
Maturidade é geralmente usado para descrever a idade de uma pessoa ou o desenvolvimento de
sua personalidade. Para eles seria difícil descrever um membro da equipe como tendo baixo
grau de maturidade ou sendo imaturo. Por outro lado, o termo Nível de Desenvolvimento se
refere ao grau em que um indivíduo dominou as habilidades essenciais para a tarefa que lhe
compete executar e desenvolveu uma atitude positiva em relação a esta tarefa (BLANCHARD
et al., 2007). Nessa perspectiva, apresenta-se no Quadro 6 a síntese da mudança dos termos da
LS para LS II.
Quadro 6 - Mudança das nomenclaturas da liderança situacional
Liderança Situacional
Capacidade e disposição
Determinar (E1)
Persuadir (E2)
Compartilhar (E3)
Comportamento de Tarefa
Comportamento de Relacionamento
Prontidão e Maturidade

Liderança Situacional II
Competência (conhecimento e habilidade) e empenho
Direção (E1)
Coach (treinar) (E2)
Apoio (E3)
Comportamento Diretivo
Comportamento de Apoio
Nível de Desenvolvimento

Fonte: Elaborado pela autora com base em Blanchard et al.(2007)
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2.3.3 Estilos e desenvolvimento do modelo da liderança situacional II
A liderança situacional apresenta um elo entre liderança, motivação e poder, em que o
líder avaliará seus seguidores e alternando seu estilo de liderança, podendo ser flexível ou
dinâmico. Sendo assim, a liderança explana quatro estilos básicos de liderar no modelo da
liderança situacional II: Direção (E1), Coaching/Treinamento (E2), Apoio (E3) e Delegação
(E4). Esses são os quatro níveis básicos que correspondem ao desenvolvimento: D1 – baixa
competência, alto empenho; D2 – de baixa a alguma competência, baixo empenho; D3 –
competência de moderada a alta, empenho variável; e D4 – alta competência, alto empenho
(BLANCHARD et al., 2011, p. 74). Nesse sentido, apresenta-se na Figura 5 os estilos de liderança
e os níveis de desenvolvimento da liderança situacional II.

Figura 5 - Estilos de liderança da Liderança Situacional II

Fonte: Branchard et al. (2011, p. 75); Silva e Esteves (2005)

Nesta linha, para o estágio denominado principiante empolgado, que indica baixa
competência e alto empenho, deve ser direcionado o estilo de direção; para o nível de
desenvolvimento nominado aprendiz decepcionado, que apresenta baixa/alguma das
competências e baixo empenho, é indicado o estilo de treinamento. Já para um liderado
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considerado capaz, mas cauteloso, isto é, que aponta competência de moderada a alta e
empenho variável, o estilo apropriado é o de apoio. Por fim, para perfil realizador autoconfiante,
que denota alta competência e alto empenho, o adequado é delegar empenho (BLANCHARD
et al., 2011; DUARTE; CÁSSIA PAPA, 2011). Diante do exposto, apresenta-se o Quadro 7
que explana os níveis de desenvolvimento com os seus estilos de liderança correspondentes.
Quadro 7 - Níveis de desenvolvimento e estilo de liderança
Nível de desenvolvimento

Estilo de liderança correspondente

Nível de Desenvolvimento 1 (D1): o iniciante
entusiasmado que possui baixa competência e alto
empenho. Este indivíduo está propenso a aprender e
é confiante, porém está somente começando.

Liderança de direção-> Estilo de Liderança 1 (E1):
Requer bastante direcionamento prático orientado a
tarefas e pouco apoio e atenção pessoal. A ênfase é
apresentar como as coisas são elaboradas, oferecer dicas
e planos em etapas e consentir que os liderados
explorem seu ofício.
Liderança de coaching/ treinamento -> Estilo de
Liderança 2 (E2): Este estilo de liderança abrange
elevado comportamento de direção e apoio. Aponta-se o
envolvimento, o incentivo e a correção.

Nível de Desenvolvimento (D2): o colaborador
desiludido possui alguma competência e baixo
empenho. O indivíduo que chega a este nível
observou que a realidade tem muitas inconsistências
e que o trabalho na vida real é mais dificultoso do
que na teoria. Por causa disso, sua autoconfiança
pode oscilar.
Nível de Desenvolvimento 3 (D3): o colaborador
capaz, mas cauteloso. Sua competência está entre
moderada e elevada e o seu empenho é variável. Sua
performance está evoluindo, então não é necessário
focar na liderança direcional. Todavia, ainda possui
baixa autoconfiança.
Nível de Desenvolvimento 4 (D4): o colaborador
autoconfiante que possui alta competência e alto
empenho. Trata-se de um integrante da equipe
efetivo, que trabalha de forma independente e inspira
aos outros.

Liderança de apoio -> Estilo de Liderança 3 (E3): Este
estilo abrange um comportamento de direção baixo e um
alto comportamento de apoio. É indispensável a
atenção, a escuta, o encorajamento e o feedback por
parte do líder para o seu liderado nesse momento.
Liderança de delegação-> Estilo de Liderança 4 (E4):
Este estilo de liderança abrange baixo comportamento
diretivo e baixo comportamento de apoio. É relevante o
reconhecimento de realizações e a disponibilização de
recursos para que o colaborador autoconfiante continue
tendo um bom desempenho e buscando estímulos para
seguir crescendo. O líder oferece liberdade, mas sem
assentir que as coisas saiam do controle.

Fonte: Blanchard et al. (2011)

É relevante saber compreender que um indivíduo pode ser um colaborador autoconfiante
em uma área e ser um iniciante entusiasmado em outra. Por exemplo, um contador que
desempenhou uma função interna por muito tempo (autoconfiante) e, em um novo trabalho,
recebe a atribuição de liderar equipes e trazer clientes externamente (entusiasmado) – duas áreas
nas quais o indivíduo tem pouca experiência prévia. Contudo, de acordo com Blanchard et al.
(2011), é necessário que o indivíduo domine três habilidades: diagnóstico, flexibilidade e
parceria para o desempenho. Além disso, o autor denota que nenhuma dessas habilidades
apresentam muita dificuldade, uma vez que cada uma delas requer apenas prática.
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Por habilidade de diagnóstico, o líder deve determinar o nível de desenvolvimento de
seu colaborador direto observando os fatores competência e empenho, sendo que a competência
é a soma de conhecimento e habilidades que uma pessoa possui para cumprir uma meta ou
tarefa. Já o empenho trata da motivação e a autoconfiança do indivíduo acerca da meta ou da
tarefa. Por flexibilidade, denota que, à medida que seus liderados diretos passarem de um nível
de desenvolvimento para outro, seu estilo deve mudar também. Finalmente, por parceria para o
desempenho, entende-se a intenção de formar parceria, visto que essas abrem as vias de
comunicação entre líder e seus seguidores diretos e aumentam a qualidade e a quantidade de
suas conversas. Essa é a habilidade necessária para pedir a permissão de seu liderado direto
para usar o estilo de liderança que é adequado ao seu nível de desenvolvimento (BLANCHARD
et al., 2011).
Em suma, vale destacar que, conforme pesquisas conduzidas pela Blanchard
Organization, apenas 15% dos indivíduos possuem o nível D4 (alta competência e alto
empenho) e são autoconfiantes em uma área específica, porém, uma média de 83% são
liderados no E4 (estilo de delegação) como se fossem em todas. O que se pode inferir é que
muitos desses colaboradores sentem-se negligenciados ou abandonados. A partir disso,
verifica-se a relevância em adequar os estilos de liderança às necessidades dos indivíduos
(BLANCHARD et al., 2011).

2.4 ESTUDOS QUE CONTRIBUEM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS DE
APRENDIZAGEM

Conforme o Relatório Competent and Versatile, enunciado pelo International
Federation of Accountant (IFAC) (2011), a contabilidade vem se destacando nas organizações,
mudando e narrando acontecimentos que refletem no posicionamento estratégico e na geração
de valor para entidade. Com o avanço da ciência tecnológica, o profissional da contabilidade é
o agente transformador cooperador ativo do processo de tomada de decisões. O relatório denota
ainda que o cenário de negócios tem requerido colaboradores cada vez mais empreendedores,
inclinados a assumir riscos calculados, com primazia funcional, sedentos em conquistar novos
conhecimentos, que sustentem um alto nível de relacionamento com seus pares, nas mais
diversas áreas do negócio (IFAC, 2011).
O mercado tem exigido do profissional de contabilidade uma crescente habilidade para
responder a mudanças, bem como os aspectos econômicos, que estão envolvidos na Teoria da
Mensuração, de maneira fundamental para que a contabilidade atinja seus objetivos, fornecendo
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não só informações monetárias, mas também informações não monetárias que sejam úteis aos
seus usuários (ALMEIDA; HAJJ, 1997). As Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas
Gerais estrutura conceitual (NBC TG) (2011) acrescenta que o registro dos fatos contábeis
deve ser tempestivo e que produza informações úteis.
Para tanto, está ocorrendo mudança no perfil do profissional contábil, presencia-se um
profissional que tem uma participação crescente nos processos de decisão organizacional. A
nova imagem do Contador deve ser a de uma pessoa com habilidades profissionais, treinamento
abrangente, habilidades de liderança e responsabilidade social (VARGAS, 2015). O contador é
o "anjo da guarda" de uma organização, tornando-se seu mais profundo conhecedor, tendo
potencial de operar a favor de sua continuidade e crescimento (MONTALDO, 1995, p. 32).
Além disso, o desenvolvimento profissional contínuo é muito importante para a qualidade de
todas as atividades dos profissionais contábeis, bem como a forma de apoiar e verificar se esses
estão aprimorando suas competências continuamente (KRÁL; ŠOLJAKOVÁ, 2016).
Habilidades de liderança também envolvem a construção de uma cultura ética dentro da
organização (KELLY, 2017). A responsabilidade ética e moral é imposta tanto pela profissão
quanto pelo próprio indivíduo, a fim de manifestar uma conduta irrepreensível. Marion e Santos
(2012) há tempos defendem a importância da leitura contínua do código de ética por parte dos
profissionais contábeis, visto que o código orienta os valores e atitudes profissionais desses
especialistas (KRÁL; ŠOLJAKOVÁ, 2016).
Os líderes da área de contabilidade devem apresentar elevada habilidade de
comunicação, a fim de que as informações financeiras da organização sejam compreendidas
por todos. Além disto, é necessário desenvolver pré-condições para o desenvolvimento dessas
habilidades, igualmente para a capacidade de lidar com pessoas e afirmar suas opiniões aos
atores que parecerem mais importantes para a contabilidade (KRÁL; ŠOLJAKOVÁ, 2016).
Alguns trabalhos, conforme, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
(2008, 2009) argumentam que a tomada de decisão correta é a base para vantagem competitiva
e criação de valor, sendo assim, os contadores devem desempenhar seu papel também no campo
da tomada de decisões. No entanto, o principal desafio enfrentado pelas finanças e contabilidade
é saber como desenvolver esses contadores para, então, colaborarem com os gerentes de
negócios e apoiar suas decisões. As organizações de hoje precisam da função financeira para
influenciar os resultados dos negócios. Com isso, a função desse profissional passa da simples
gestão de dados financeiros para ajudar na tomada de decisões estratégicas (IMA, 1999, p. 24).
Além de habilidades técnicas e analíticas, as habilidades pessoais são essenciais.
Denomina-se isso de “competência social e sistêmica”; a qual consiste em habilidades sociais
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e profissionais, habilidades de negociação e relações públicas, experiência internacional,
treinamento multidisciplinar, orientação ética e alinhamento estratégico. A competência social
é particularmente importante em termos de trabalho em equipe e comportamento de liderança.
Para trabalhar na área financeira, você também precisa de perseverança, tenacidade,
determinação e paciência (ZEHETNER et al., 2013). Nasi (1994) já indicava que o contador
deve estar consciente de sua responsabilidade social e profissional.
Por conseguinte, isso indica que os líderes financeiros estão cada vez mais envolvidos
no planejamento estratégico. Particularmente, a análise de gestão de negócios está ganhando
importância. Vale salientar que o profissional contábil deve prezar pelo aperfeiçoamento de
competências técnicas, mas não só essas, também precisa de um entendimento e visão geral de
negócios. Por unanimidade, os especialistas apontam a importância da capacidade de persuadir,
motivar e inspirar as pessoas (ZEHETNER et al., 2013).
Estudos em indústrias italianas mostraram que a maioria dos controladores está pelo
menos um pouco envolvida nos processos de decisão de gerenciamento, e alguns são altamente
envolvidos. O conjunto complexo de fatores determina a extensão e a amplitude do
envolvimento do controlador. O envolvimento do controlador em decisões estratégicas,
decisões operacionais, ou ambos os tipos de decisões, está positivamente relacionado a algumas
variáveis situacionais, como interdependência operacional entre as áreas, competência
financeira dos gerentes, maturidade de processos de planejamento estratégico e orçamento
(ZONI; MERCHANT, 2007).
O contador gerencial deve buscar comunicação direta e trabalhar mais ativamente no
planejamento de negócios, em vez de simplesmente fornecer relatórios e outras informações
sob demanda. Além disso, a tarefa mais importante para o contador administrativo, como
subordinado no início do relacionamento organizacional, é garantir a confiança de seu superior
em relação a suas habilidades (NITZL; HIRSCH, 2016).
Thomson (2008) destaca algumas habilidades que julga essenciais para o contador do
futuro, tais quais: a compreensão dos negócios; envolvimento em áreas como planejamento
estratégico, gestão de risco, realizando análise minuciosa e pericial que segue o desempenho
das operações contábeis exteriorizadas em um balanço dentro de uma organização (FRANCO;
MARRA, 2001) empresarial e apoio à decisão; e a capacidade para influenciar as partes
interessadas, internas e externas, por meio de comunicação, habilidades de negociação e
colaboração, resolução de conflitos, gestão do tempo, e habilidades de colaboração
interfuncional (THOMSON, 2008). Kelly (2017) acrescenta ainda a habilidade de
autoavaliação do desempenho, o que é necessário para ter sucesso no futuro emergente.
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A Contabilidade não deve se limitar a produzir e evidenciar informações apenas de
natureza financeira. Há tempos que se verifica uma tendência à evidenciação de informações
outras, que não aquelas voltadas exclusivamente para a tomada de decisões financeiras ou
econômicas (AQUINO; SANTANA, 1992). Há claramente uma necessidade por parte da
contabilidade em aceitar o desafio de ser o mecanismo para um novo tipo de transparência e
responsabilidade; posicionando-se como uma ciência que incorpora o social e os impactos
ambientais e econômicos. As empresas são resilientes quando conseguem criar e continuar a
agregar valor aos stakeholders, o que envolve considerar os riscos e as oportunidades
apresentadas por questões de sustentabilidade, incluindo aspectos ambientais e sociais, que
afetam desempenho financeiro e criação de valor (COLLINS et al., 2011).
Para que a contabilidade contribua para o progresso da sociedade é importante examinar
seus requisitos, capacidades e potencialidades e, assim, ser capaz de decifrar o conteúdo social,
buscando a realização de interesses coletivos. Os pontos essenciais para conseguir isso são: ser
criativo, inovador e gerar consciência social. O contador líder deve demonstrar preocupação
com aspectos de interesse da coletividade, pois a função social que envolve o exercício da
profissão contábil torna seus praticantes guardiões da segurança e veracidade dos fatos
financeiros (THOMSON, 2008). Se a organização se engaja à pauta de ações sustentáveis, os
contadores devem usar as ferramentas da contabilidade para gerenciar os impactos ambientais
e sociais externos advindos das atividades desenvolvidas pela organização (JOSHI; LI, 2016;
HALES et al., 2016).
Dos insumos colhidos na literatura, pode-se concluir que é importante se manter
atualizado com recursos tecnológicos para fazer progressos na aplicação de melhores análises
de dados. A tecnologia deve se firmar como a principal ferramenta de trabalho dos profissionais
da contabilidade, principalmente pela utilização de análises preditivas e plataformas
colaborativas. Elas ajudarão na integração das informações que trafegam por toda organização,
na visualização de desempenho em tempo real e até mesmo na automação de tarefas
(THOMSON, 2008). Todavia, não basta a mera aplicação de sistemas de informação ao ambiente
organizacional para garantir o adequado desempenho profissional; faz-se necessário que o modo de
trabalho reflita a mentalidade e a competência dos colaboradores, de forma a contribuir para a visão
holística da solução de desafios estruturais da empresa (HENTTU-AHO, 2016).
As competências dos líderes da contabilidade também estão relacionadas com a geração
de informações úteis e consequentemente com a elaboração de demonstrações contábeis
confiáveis aos partícipes da organização (IASB, 2018). Marion (2007, p. 39) indica que “as
demonstrações contábeis representam a exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela
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Contabilidade”, sendo o seu objetivo informar aos seus usuários as informações referentes aos
fatos que aconteceram em uma determinada época. Nesse sentido, Lima (2007) salienta a
importância da divulgação dessas demonstrações e conceitua o disclosure como obrigatório,
contemplando inúmeras obrigações regulamentadas expedidas por instituições oficiais e
governo, e como voluntário, abrangendo informações discricionárias de natureza qualitativa e
quantitativa em relatórios produzidos para tais finalidades, buscando elevar a transparência e
diminuir a assimetria informacional.
Em suma, a liderança na contabilidade trata-se da prática de bom caráter, competência,
compromisso e comunidade através de exemplos, decisões e ações que envolvem os outros para
alcançar objetivos e aspirações compartilhados (KELLY, 2017). Além de tudo, a liderança
financeira não está confinada à pessoa superior. É esperado de toda equipe a alavancagem da
organização para o próximo nível de desempenho em um mercado global cada vez mais
complexo. Deve-se buscar melhoria de processos de negócios e o desenvolvimento de
habilidades pessoais do líder contador, incluindo a equipe de liderança financeira (THOMSON,
2008). Por fim, Král e Soljaková (2016) denotam a necessidade de cultivar a cultura de feedback
rotineiro em relação aos liderados, para avaliar de forma regular e consistente o trabalho do
contador líder.

2.4.1 Estudos relacionados às competências e formação do perfil contador

O mundo corporativo, segundo American Institute os Certified Accountants
(AICPA) (2013), requer contemporaneidade, criatividade, novos conhecimentos, novas
tecnologias e mudanças imediatas na percepção dos paradigmas, ditando, com isso, um
desafio: o de permanecer disputando. Por conseguinte, o profissional contábil está cada vez
mais fortalecendo a sua conduta e mentalidade, e isso decorre do fato de adquirir
experiências oriundas do exercício de diferentes atribuições, o que lhe garante
aprimoramento tanto em seu desempenho quanto nos resultados da organização na qual
trabalha e, consequentemente, uma vantagem competitiva. O AICPA (2013) indica ainda
que os contadores, no contexto dos negócios, têm uma série de competências para apoiar os
seus colaboradores a lidar com este cenário de desafios incessantes. Vale destacar que os
atributos dos contadores têm evoluído em todos os níveis, conduzindo-o para um
gerenciamento de incerteza, complexidade, bem como na execução eficaz de governança,

50

risco de tomada de decisão estratégica e controle. Nesse sentido, ressalta-se que não é de
hoje que o Conselho Nacional de Educação aborda sobre o perfil do futuro contador.
A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 10/2004 institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, a
serem observadas pelas Instituições de Educação Superior. Dentre as diretrizes, a resolução
denota sobre o perfil profissional esperado para o formando, em termos de competências e
habilidades. Nessa esteira, o futuro contabilista deve ter capacidade de: I - dominar os
campos de conhecimento conforme as demandas da organização, como temas científicos,
técnicos, financeiros, bem como o cenário econômico e social; II - apropriar-se dos atributos
inerentes à sua função, como apurações, auditorias, perícias, arbitragens, possuindo
entendimento de tarefas atuariais e de quantificações de informações financeiras,
patrimoniais e governamentais, valendo-se de recursos tecnológicas inovadores; III demonstrar habilidade de julgamento crítico-analítico sobre as efeitos dos recursos de
tecnologia da informação sobre a organização. Soma-se a isso a habilidade de o contador
aprimorar a liderança junto a equipes multidisciplinares para a compreensão do ambiente a
fim de implementar e sustentar as ferramentas de controles técnicos, de geração e
disseminação de informações contábeis (CNE, 2004).
Nesse sentido, Cardoso (2006), em seu estudo, desenvolveu o dicionário de
competências genéricas do Contador. O autor aponta que a criação do dicionário reque r o
implemento de alguns passos relevantes, tais como: analisar as competências cruciais do
contador existentes na literatura, associar as competências de acordo com o significado para
a função sustentando uma coerência com as explicações das competências presentes na
bibliografia. As competências resultantes foram divididas em capacidades, habilidades,
conhecimentos e outras características pessoais. Por capacidades, enquadram-se a analítica
e de comunicação. Por habilidades, incluem estratégica, informática, negociação, ouvir
eficazmente, atendimento e relacionamento externo. Por conhecimentos, abrangem
ferramentas de controle, legal, contabilidade e finanças, planejamento, técnicas de gestão e
gestão da informação. E, por outras características pessoais, há o autocontrole, capacidade
empreendedora, integridade e confiança e trabalho em equipe.
A seguir, apresenta-se o Quadro 8 que explana o feito do trabalho de Cardoso (2006),
consubstanciado no dicionário de competências genéricas.
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Quadro 8 - Dicionário de competências do contador
Competência

Descrição
Sabe analisar as partes de um problema ou situação estabelecendo suas relações para formular
diversas soluções e o valor de cada uma.
Mantém o desempenho sob condições estressantes e hostis. Respondendo positivamente aos
problemas sem impulsividade e permanece calmo.

Analítica
Autocontrole

Estabelece sintonia nas comunicações com pessoas ou grupos, entendendo mensagens e é
entendido. Demonstra boa articulação ao comunicar ideias por escrito e verbalmente.
Empreendedor
Desenvolve soluções criativas aos problemas da empresa e dos clientes; procura inovar diante
das restrições da empresa. Assume riscos calculados.
Visão Estratégica Compreende o que está acontecendo no mercado e na sua empresa. Entende, antecipa e procura
responder além das necessidades dos consumidores de longo prazo.

Comunicação

Ferramentas de
Controle

Conhece e utiliza as ferramentas de controle e gestão como: orçamento, controle interno, custos,
fluxo de caixa, entre outros.

Legal

Conhece e acompanha as tarefas obrigatórias como: planejamento tributário e atendimentos às
exigências fiscais.
Conhece e utiliza a informática como ferramenta na identificação, seleção e formatação de
informações gerenciais para o processo decisório.

Informática
Integridade
confiança

e

Contabilidade e
Finanças
Negociação

Ouvir
eficazmente
Atendimento

Planejamento
Técnicas de
Gestão
Trabalho em
equipe
Gestão da
Informação
Relacionamento
Externo

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.
Domina e interpreta os conceitos relacionados à área de contabilidade e finanças empresariais
atendendo aos interesses dos usuários internos e externos desta informação e das normas
vigentes no ambiente nacional como internacional.
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.
Desenvolve diálogos interativos com as pessoas, pergunta por mais detalhes sobre os assuntos,
avalia as mensagens e fornece feedback.
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.
Estuda e aplica conceitos de planejamento e acompanhamentos estratégico, operacional e
financeiro, auxiliando a alta administração no alcance dos objetivos.
Demonstra estar atualizado com as técnicas, dados e novos conhecimentos por meio de leitura,
cursos, viagens, congressos, etc.
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 aos seus próprios
interesses.
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.
Realiza acordos e negociação com instituições financeiras, órgãos governamentais,
fornecedores, acionistas, clientes e empregados buscando atender os interesses da empresa.

Fonte: Cardoso (2006, p. 110 - 113)

Cardoso, Souza e Almeida (2006) investigaram o nível de aderência do contador em
relação às novas demandas do mercado de trabalho, por meio da análise das respostas de 77
contadores vinculados às 150 melhores empresas para se trabalhar, segundo critérios da revista
Você S.A de 2004. O exame dos dados coletados revelou que o nível de aderência era baixo,
uma vez que eram poucos os contadores no exercício de cargos em nível de diretoria e o
envolvimento do contador era limitado em áreas capitais como planejamento estratégico
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(27,3%), capacidade de inovação (23,4%), trabalhos corporativos (15,4%) e também no poder
de persuasão e convencimento (11,7%). Os respondentes afirmaram que seus conhecimentos
relacionados a assuntos de informática eram de nível básico ou intermediário (70,1%) e que sua
agenda de aperfeiçoamento continuado contemplava prioritariamente o desenvolvimento de
habilidades técnicas (70,1% dos respondentes), em vez de novas habilidades pessoais ou de
gestão de negócios.
O antagonismo entre os perfis técnico e gerencial é abordado também na pesquisa
realizada por Machado e Casa Nova (2008), em que se consultaram 120 formandos de quatro
instituições de ensino superior da cidade de São Paulo (USP, PUC-SP, Mackenzie e FECAP) e
31 profissionais ocupantes de cargo de chefia de empresas de destaque no mercado. O estudo
teve o propósito de verificar se os conhecimentos adquiridos pelos estudantes se alinham aos
requisitos do mercado de trabalho na cidade de São Paulo. A grande maioria dos formandos
(93%) já atuava no mercado como estagiário ou efetivo, sendo que 85% da amostra contava
com mais de três anos de atividade profissional e apenas 9% não se encontravam ativos na área
contábil e financeira. O estudo revelou que as empresas apreciam o perfil de contador orientado
ao usuário final da Contabilidade, enquanto as instituições de ensino têm se comprometido em
formar um perfil mais gerencial e capaz de lidar com diversos aspectos do negócio da empresa
como um todo. Genericamente, os acadêmicos declararam que não se veem aptos a
corresponder ao grau de exigência demandado pelas empresas.
Quanto ao estudo referente aos contadores do setor público, para Carneiro e Silva Neto
(2015), esses contadores devem aprimorar as competências associadas a custos aplicados ao
setor público, avaliação de resultados na gestão pública municipal, análise das contas pública,
assim como qualificação de recursos humanos, flexibilidade e liderança. Os autores indicam,
ainda, que a formação fundamental para o perfil profissional, no contexto da nova contabilidade
do setor público é o bacharelado em Ciências Contábeis com ênfase em sistemas de
informações, custos, análise contábil, patrimonial, orçamentário e financeiro, bem como
liderança (CARNEIRO; SILVA NETO, 2015). Esses autores ainda abordaram sobre as
competências, que estão divididas em conhecimentos, habilidades e valores. Desse modo,
apresenta-se no Quadro 9 o perfil atual de competências dos contadores públicos municipais.
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Quadro 9 - Perfil atual de competências dos contadores públicos municipais
CONHECIMENTOS
Conhecer procedimentos de controle interno como suporte do sistema de informação contábil
Conhecer métodos de apuração e análise de custos
Conhecer técnicas de análise e geração de informações complementares destinadas a vários usuários
Conhecer o funcionamento do sistema contábil e seus subsistemas de informações orientados à confiabilidade
Conhecer o planejamento integrado (plano plurianual e orçamento) do setor público municipal
Conhecer sistemas gerenciais integrados visando informações para tomada de decisões
Conhecer fundamentos teóricos e práticos básicos de liderança e gestão de pessoas.
HABILIDADES
Saber planejar e orientar o uso do sistema contábil e seus subsistemas
Ser capaz de comunicar-se efetivamente com o grupo de trabalho, gestores e o público
Saber liderar as atividades da contabilidade do setor público municipal
Ser capaz de analisar e interpretar informações de custos no setor público
Saber aplicar métodos de apuração de custos
Saber analisar as contas públicas e avaliar o resultado da gestão
Saber propor medidas de aperfeiçoamento do sistema de informações
Ser capaz de analisar o planejamento do setor público municipal e integrá-lo ao sistema contábil
VALORES
Honestidade
(promoção do combate à corrupção na organização)
Dedicação
(promoção ao trabalho com afinco)
Qualidade
(compromisso com o aprimoramento dos produtos e serviços)
Qualificação de recursos humanos (promover a capacitação e o treinamento dos empregados)
Ética
(pautar-se por um conjunto de regras de conduta e moral)
Probidade
(administrar de maneira adequada o dinheiro público)
Supervisão
(acompanhamento e avaliação contínua de tarefas)
Organização
(existência de normas claras e explícitas)
Cooperação
(clima de ajuda mútua)
Abertura
(promoção de um clima propício às sugestões e ao diálogo)
Pontualidade
(preocupação com o cumprimento de horários e compromissos)
Flexibilidade
(administração que se adapta a situação concreta)
Eficácia
(fazer as tarefas de forma a atingir os objetivos esperados)
Eficiência
(executar as tarefas da organização de forma certa)
Planejamento
(elaboração de planos para evitar a improvisação na organização)
Criatividade
(capacidade de inovar na organização)
Fonte: Carneiro e Silva Neto, (2015, p. 116)

A pesquisa de Tamer et al. (2013), também se dedicou a desenhar o perfil do profissional
contábil exigido pelo mercado de trabalho, todavia, especificamente para a região Norte do
Brasil (estado do Amazonas). Os autores catalogaram 690 anúncios de vagas de emprego para
a área em páginas online de recrutamento e em jornais de grande circulação, por meio dos quais
foram ofertadas vagas para cargos auxiliares (66% do total), para funções de chefia (22% do
total) e para posições de gerência (11%). Levando em consideração os requisitos para a seleção,
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os conhecimentos mais demandados para os níveis auxiliar e de chefia se relacionavam à
contabilidade geral e tributária e tópicos de tecnologia da informação. Essa mesma análise
quanto às exigências para o nível de gerência revelou que o rol de conhecimentos priorizados
se concentrou na contabilidade gerencial e na gestão empresarial e, em sequência, em tópicos
da tecnologia da informação. Como predicados curriculares, experiência profissional e
formação em nível de especialização ou MBA compuseram as exigências para todos os níveis
das funções. Enquanto as grandes empresas da região definiam o perfil buscado como “parceiro
de negócios”, as multinacionais denominavam o profissional ideal como “eclético” e orientado
à gestão. Adicionalmente, observou-se relevante proporção das vagas (38%) cuja admissão
aceitava profissionais de áreas diversas (advogados, administradores, economistas e
engenheiros).
Marin, Lima e Casa Nova (2014) abordaram alguns vieses do perfil profissional dos
acadêmicos de graduação em Ciências Contábeis da Faculdade de Economia, Administração,
Ciências Contábeis e Turismo da Universidade de São Paulo, sob o aspecto do conteúdo técnico
e posicionamento profissional. Os autores reconhecem o elevado nível do conhecimento teórico
de contabilidade, todavia, apontam oportunidades de melhoria quanto ao conhecimento contábil
prático e também em relação à formação do perfil de liderança.
Orlandi (2015) denota que ainda há pouca preocupação com as competências
consideradas de gestão. O autor buscou identificar limitações e capacidades que poderiam
impactar o desempenho dos contadores diante dos desafios e exigências da profissão contábil.
A análise enfatizou a performance dos profissionais contábeis no Brasil. Contudo, foi
evidenciado um padrão elevado de autopercepção relacionado às competências consideradas
mais importantes para o exercício da profissão da contabilidade, no entanto, ainda está sendo
dada pouca atenção às competências gerenciais, especificamente a de liderança (ORLANDI, 2015).
Estudo em Bogotá abordou a questão das competências necessárias para os contadores
que trabalham em pequenas e médias empresas. O resultado indicou que é imprescindível a
capacitação de forma integral dos contadores, isto é, ir além do ensino técnico, dada a
importância atribuída pelos empregadores às competências básicas (as quais se referem aos
critérios necessários para o desenvolvimento do profissional em um campo específico) ou
genéricas (aquelas que são comuns a um ramo profissional), que em todos os casos
predominaram sobre competências específicas (RODRÍGUEZ; RICO, 2017).
Neste sentido, a liderança, a resolução de problemas e a autoaprendizagem ocupam uma
posição importante para os pequenos e médios empresários do setor comercial de Bogotá, o que
aponta para a necessidade de que empresas desse porte requerem assessoria e conhecimento
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abrangentes, aptas a contribuir para sua sustentabilidade a longo prazo (RODRÍGUEZ; RICO,
2017). Diante desse contexto, apresenta-se o Quadro 10 que contempla as competências
básicas, genéricas e específicas do contador, abordadas por Rodríguez e Rico (2017).
Quadro 10 - Competências básicas, genéricas específicas do contador
COMPETÊNCIAS BÁSICAS, GENÉRICAS E ESPECÍFICAS DO CONTADOR

Competências
Básicas

Competências
Genéricas

As competências básicas para a área
contábil referem-se aos critérios
necessários para o desenvolvimento
do profissional em um campo
específico. Isto é, são aquelas
competências fundamentais para se
viver em sociedade e atuar em
qualquer ambiente de trabalho. Em
outras palavras, são aqueles padrões
de comportamento que os seres
humanos precisam para sobreviver e
agir com sucesso em qualquer cenário
da vida.
As competências genéricas são
aquelas que são comuns a um ramo
profissional.
Por
exemplo,
profissionais
em
áreas
como
administração
de
empresas,
contabilidade
e
economia
compartilham um conjunto de
habilidades genéricas como: análise
financeira e gestão de negócios.

As
competências
específicas
correspondem a um know-how
complexo e foram definidas levandose em conta as competências
fundamentais de uma área de
conhecimento. Por exemplo, o
módulo de informações e controle
contábil: que avalia a competência
Competências
para identificar, resolver e propor
Específicas
soluções cognitivas e operacionais
baseadas no conhecimento da
contabilidade, incluindo os múltiplos
relacionamentos e relacionamentos
que são estabelecidos entre teorias,
conceitos e práticas aplicadas em
contextos e ambientes altamente
complexos.
Fonte: Rodríguez e Rico (2017, p. 161)

(i) Habilidades de autoaprendizagem.
(ii) Desenvolvimento de uma metodologia sólida
que permita desenvolver plenamente suas
funções.
(iii) Capacidade de analisar e entender a situação
real da empresa através de dados e fatos internos
e externos.
(iv) Relação lógica de fatos e dados para
assessorar a empresa.

(i) competência comunicativa; que se refere ao
uso da linguagem, o uso de tecnologias de
informação, argumentação e resolução de
conflitos.
(ii) competência valiosa; dimensão que inclui o
comportamento e as ações éticas do Contador
Público.
(iii) competência contextual; orientada para o
trabalho em equipe e as relações interpessoais sob
a premissa de "entender, interpretar e ressignificar
a Realidade.
(i) Analisar de forma integral e sistemática o
processo contábil.
(ii) Baseia-se em modelos regulatórios no
desenvolvimento de suas funções.
(iii) Identifica e compreende o funcionamento dos
sistemas de custos e sua relação com os processos
de produção ou operação da empresa.
(iv) utiliza as informações financeiras e sua
relação quantitativa e qualitativa para a tomada de
decisão adequada.
(v) Compreende o regulamento e aplica os
processos e procedimentos visando à emissão de
opinião que permita a implementação da melhoria
contínua, garantindo o desempenho e resultados
da gestão da empresa perante os órgãos
reguladores e a sociedade em geral.

Quanto à formação continuada do profissional contábil e a atenção à intangibilidade,
Bernado et al. (2017) relatou que no Brasil, o tratamento contábil em relação à intangibilidade
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enfrenta dificuldades. Em seu estudo, verificou o entendimento dos contadores sobre o Capital
Intelectual no contexto das cooperativas e identificou elementos deste capital presentes nessas
organizações. O autor aplicou questionário aos responsáveis pelo setor contábil em três
cooperativas agropecuárias atuantes em Mato Grosso do Sul. Identificou-se que a formação
continuada dos contadores pode influenciar a execução de suas tarefas, bem como, que esses
profissionais pesquisados gostariam de obter maiores informações sobre a mensuração do
Capital Intelectual (intangível) nos cursos oferecidos pelas entidades vinculadas ao setor
(BERNADO et al., 2017). Nessa ótica, pode-se indicar que o líder da contabilidade não deve
apenas se importar com os aspectos tangíveis, mas também com intangíveis, gerando
informações qualitativas e quantitativas para os partícipes da organização. Apresenta-se na
Figura 6 as palavras que mais se destacaram nos estudos supracitados.

Figura 6 - Palavras-chaves relacionadas ao conjunto de atributos de aprendizagem do
líder da contabilidade

Fonte: Elaborado pela autora com base no programa Wordle

Percebe-se na Figura 6 que, entre as várias palavras em destaque, são indicados como
termos recorrentes as seguintes palavras: habilidades, liderança, competência, social,
informações, organização, decisão, relação, ética, equipe, desempenho, trabalho, entre outras.
A alta frequência desses termos está aderente às características que um líder da contabilidade
deve possuir.
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3 PROCEDIMENTOS METODÓGICOS

Neste capítulo são apresentadas as características e os procedimentos metodológicos
que orientaram a pesquisa, com destaque para a concepção filosófica e o delineamento prático
da pesquisa, bem como os processos de coleta, tratamento e análise dos dados que deram
suporte para as discussões a fim de atender aos objetivos principal e específicos do estudo, bem
como à conclusão. Para tanto, apresenta-se na Figura 7 o delineamento metodológico da
pesquisa.
Figura 7 - Delineamento metodológico

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Creswell (2010, 2013)

3.1 PARADIGMA E LÓGICA DA INVESTIGAÇÃO DA PESQUISA
A concepção filosófica, conforme Creswell (2010), indica um direcionamento geral
sobre o mundo e a natureza da pesquisa. A partir disso, este estudo será conduzido sob um
paradigma pragmatista. Segundo Creswell (2010, p. 34), neste tipo de pesquisa, os
pesquisadores enfatizam o problema da pesquisa e utilizam diversas abordagens disponíveis
para entender o problema, em vez de se concentrarem nos métodos, por conseguinte, buscamse múltiplas abordagens para coletar e analisar os dados. Para o autor, este tipo de pesquisa
permite livre escolha de métodos, técnicas e procedimentos de pesquisa, sempre com foco na
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melhor adequação de propósito e necessidade a serem atingidos. Quanto à lógica da
investigação da Pesquisa, trata-se de pesquisa dedutiva.

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
A escolha do método e procedimento é relevante para delinear o traçado a ser percorrido
pela pesquisa. Os métodos determinam as etapas da pesquisa, enquanto os procedimentos
definem as técnicas empregadas para a constituição do conhecimento (GIL, 2010). O desenho
da pesquisa é baseado nos métodos mistos com objetivo descritivo. Será usado como
procedimento Estudo de Campo, sendo realizado um recorte temporal transversal, e como
instrumento foi utilizado um questionário criado a partir de uma adaptação do Checklist de
Osborn e da técnica de Redefinição Heurística.
A natureza desta pesquisa se caracteriza como Pesquisa Aplicada na solução da questão
de atributos de aprendizagem para a liderança na contabilidade, visto que poderá subsidiar a
aprendizagem organizacional a partir dos novos conhecimentos gerados, podendo também
servir de ponto de partida para novas pesquisas. Para Gil, entende-se por pesquisa aplicada a
geração de conhecimentos visando aplicação prática, direcionados para a solução de problemas
específicos (GIL, 2010).
A estratégia a ser adotada neste estudo quanto à abordagem do problema, será a de
métodos mistos, que, segundo Creswell (2010), ainda é uma abordagem relativamente nova nas
ciências sociais e não é tão conhecida como os métodos quantitativos ou qualitativos. O método
misto combinará ou associará às formas qualitativa e quantitativa, envolvendo suposições
filosóficas; “[...] mais do que uma simples coleta e análise dos dois tipos de dados; envolve
também o uso das duas abordagens em conjunto [...]” (CRESWELL, 2010, p.27). Para Siena
(2011), a abordagem qualitativa assimila os fenômenos quanto ao cenário a que pertencem e
possui aspecto dinâmico, enquanto a quantitativa cuida da classificação da relação entre as
variáveis estabelecidas com fins de verificar a fidedignidade dos resultados.
De forma geral, nas estratégias de métodos mistos poderão ser adotados procedimentos
sequenciais, concomitantes ou transformativos, portanto, a pesquisa poderá iniciar-se por um
método quantitativo seguido por um método qualitativo, ou coletar as duas formas de dados ao
mesmo tempo, integrando as informações para interpretação dos resultados, ou ainda utilizar
um enfoque teórico em projeto que tenha tanto dados quantitativos como qualitativos
(CRESWELL, 2010).
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Destaca-se aqui o interesse pela estratégia de método misto incorporado concomitante.
Como o objetivo principal consistiu em identificar atributos de aprendizagem para liderar a
contabilidade que constituam uma das competências essenciais da organização, face ao desafio
do futuro que emerge, de acordo com a percepção dos discentes do último período (8º) e
professores do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Rondônia, a fim de
mensurar a propensão ao uso do modelo, esta estratégia tornou-se pertinente, pois, ainda que
com preponderância da abordagem qualitativa, utilizou-se, também, a quantitativa.
A razão de se combinar os dados quantitativos e qualitativos é entender melhor esse
problema de pesquisa convergindo tanto os dados quantitativos (tendências numéricas amplas)
quanto os qualitativos (concepções detalhadas) e defender os atributos de aprendizagem para
liderar contabilidade para que seja uma competência essencial nas organizações. Vale ressaltar
que, segundo Creswell e Plano Clark (2013), essa estratégia tem um método principal que guia
o projeto e um banco de dados secundários o qual desempenha um papel de apoio nos
procedimentos. Recebendo menos prioridade, o método secundário (quantitativo ou qualitativo)
é incorporado, ou abrigado, dentro do método predominante (qualitativo ou quantitativo).
Na perspectiva de não perder a essência dos dados coletados, a literatura de apoio foi
valorizada e à luz do referencial teórico as categorias selecionadas foram analisadas. Para
alcançar o objetivo estipulado foi realizada uma pesquisa conforme classificação descrita nos
Quadros 11 e 12, os quais indicam que sua operacionalização ocorrerá em quatro etapas.
Inicialmente, apresenta-se a classificação quanto ao objetivo geral.

Quadro 11 - Classificação da pesquisa quanto à forma, fins, procedimentos e
instrumentos conforme o objetivo geral

Objetivo Geral

Evidenciar o conjunto de atributos de
aprendizagem
para
o
líder
da
contabilidade, em consonância com a
competência essencial necessária na
organização para lidar com os desafios do
futuro emergente.
Fonte: Elaborado pela autora

Quanto à
Forma/
Estratégia

Métodos
Mistos
incorporado
concomitante

Quanto
aos Fins

Quanto aos
Procedimentos

Quanto aos
Tipos de
Instrumentos

Descritivo

Estudo de
campo

Questionário e
fontes
bibliográficas

Por conseguinte, explana-se a classificação da pesquisa, quanto aos objetivos
específicos, conforme o Quadro 12.
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Quadro 12 - Classificação da pesquisa quanto à forma, fins, procedimentos e
instrumentos conforme os objetivos específicos
Objetivo Específico

1 - Desenvolver um instrumento de
pesquisa sobre atributos de liderança
para a contabilidade econômica, social,
ambiental
e
institucional,
e
fundamentado nas teorias de Liderança
Situacional, Teoria U e aspectos do
processo contábil;
2 - Validar a confiabilidade do
instrumento de pesquisa por meio da
utilização de método estatístico;
3 - Identificar os principais atributos da
Teoria U, liderança situacional e
processo contábil do líder da
contabilidade que impactam as
competências essenciais da organização;
4- Analisar se há diferença de percepção,
sobre os atributos de aprendizagem para
liderança na contabilidade, entre as
amostras independentes.
Fonte: Elaborado pela autora

Quanto a
Forma

Quanto aos
Tipos de
Instrumentos,
técnica e testes
estatísticos
Fontes
bibliográficas e
documentos;
checklist de
Orborn;
redefinição
heurística
Questionário;
Alfa de
Cronbach

Quanto
aos Fins

Quanto aos
Procedimentos

Qualitativa

Descritiva

Pesquisa
bibliográfica

Quantitativa

Descritiva

Qualitativa

Descritiva

Estudo de
Campo

Questionário;
Análise de
frequência

Descritiva

Estudo de
Campo

Análise
descritiva; teste
de Levene; e
Teste t-student

Quantitativa

Estudo de
campo

Quanto aos fins, esta pesquisa se enquadra como descritiva, pois será desenvolvida para
descrever os atributos de aprendizagem para liderança dos profissionais da contabilidade. Segundo
Siena (2011), objetiva a descrição das características de certa população ou fenômeno ou
estabelecer relações entre variáveis, possibilitando o levantamento de opiniões e atitudes de uma
determinada população.
Relativamente ao procedimento, trata-se de um estudo de campo que é caracterizado pelo
levantamento com menor abrangência e maior profundidade sobre o problema proposto,
investigando um único grupo em termos de estrutura social. Acrescenta-se ainda que o
levantamento será de corte transversal, haja vista que os dados são coletados em um ponto no tempo
e servem para descrever uma população em certo momento (Gil, 2010).

3.3 LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA
O campo de pesquisa é a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sendo esta
a única universidade pública de Rondônia (com exceção do Instituto Federal de Rondônia). Foi
criada em 1982 pela Lei n.º 7011, de 08 de julho, após a criação do estado pela Lei Complementar
n.º 47, de 22 de dezembro de 1981. Hoje, a UNIR possui oito campi, localizados nos municípios
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de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura
e Vilhena. Para efeito desta pesquisa, a população é composta pelos docentes ativos que ministram
aula de contabilidade e discentes cursando o 8º período, ambos dos cursos de ciências contábeis da
Fundação Universidade Federal de Rondônia.
O curso de Ciências Contábeis da UNIR foi criado em 1980 com uma abordagem mais
fiscalista e ortodoxa, visando atender a carência de profissionais com esse perfil na região (PPC
UNIR, 2006). Todavia, o curso, desde a sua criação, buscou adequar o perfil do seu egresso de
acordo com as inovações sucedidas nos níveis: global, nacional e regional. Isto posto, instituiu
adequações progressivas fortalecendo seus objetivos e aprimorando seus recursos e currículo
acadêmico. Há três campi da UNIR que oferecem o curso de ciências contábeis, localizados em
Porto Velho, Cacoal e Vilhena. Na Figura 8 são apresentadas as localizações desses campi.
Figura 8 - Municípios que a UNIR oferta o curso de Ciências Contábeis

Fonte: adaptado do Google Maps

Vale ressaltar que, em sua trajetória, o curso formou profissionais com inúmeras habilidades
em Contabilidade, Controladoria e outras peculiaridades, que permitem ao egresso operar em
organizações de diferentes características, tamanho, localização e configuração. Além disso, visando
aumentar o diferencial agregativo e competitivo dos seus futuros egressos, incluiu também no
conteúdo programático das disciplinas, abordagens contemporâneas relativas à liderança situacional
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orientadas para a competência e para o equilíbrio comportamental e profissional. Assim como
conhecimento sobre ciências políticas – práticas de cidadania e de outros importantes conhecimentos
interdisciplinares e multidisciplinares (PPC UNIR, 2006).
Segundo Vergara (2009, p. 46), população é “[...] um conjunto de elementos (empresas,
produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características que serão objeto de estudo”. Quando
uma pesquisa envolve a contagem de todos os elementos de uma população, diz-se que foi realizado
um censo (PRODANOV, 2013, p. 58). O censo é uma técnica indicada para populações pequenas,
quando há pouca disponibilidade de recursos (humanos ou financeiros), ou é inviável a sua realização.
Nesse sentido, foram selecionados como elementos da população, para responderem ao
questionário, os docentes que ministram disciplinas na área de contabilidade e discentes matriculados
no 8º período (último período), do curso de ciências contábeis da Universidade Federal de Rondônia
– Brasil, devido esses serem os profissionais que integrarão a nova geração de contadores no mercado
de trabalho frente aos desafios do futuro que emerge. Os discentes matriculados no último período
porque, por pressuposto, já estão familiarizados com toda a ementa do curso, bem como por seus
novos anseios profissionais e iminente entrada no mercado de trabalho e os docentes, por sua vez,
como formadores de novos profissionais.
O intuito desse trabalho foi realizar um censo. Tentou-se aplicar o questionário para 76
membros (docentes mais discentes), porém só obteve resposta de 51 respondentes, tendo alcançado
67% do total da população. Apesar de não ter conseguido realizar o censo, nota-se que ainda assim a
amostra foi efetiva para o desenvolvimento da pesquisa. A seguir, apresenta-se no Quadro 13 a
população estudada.
Quadro 13 - População
POPULAÇÃO

Total Vilhena Cacoal

Porto
Velho

População total
Docentes ativos
Discentes que
que ministram
estão
Campus
disciplinas de
matriculados no
contabilidade
8º período
(14 - 4 com
afastamento =10)
18
professores
(11- 3 com
afastamento = 8)
10
professores
(14 - 5 com
afastamento = 9)
21
professores
39 professores
27 professores
49
ativos
Fonte: Elaborado pela autora

Total de
docentes
ativos e
discentes

População que respondeu o questionário
Total de
Discentes
Docentes
Respondentes
Respondentes Respondentes
(docentes e
discentes)

28

18
41
30
76
(27+49)

10

51
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Destaca-se que não se trata de uma avaliação, mas da apuração do grau e concordância
sobre o quão importante é o líder da contabilidade ter atributos de aprendizagem para liderar a
contabilidade.

3.4 DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA

Para a obtenção da opinião quanto ao grau de concordância da importância dos atributos
de aprendizagem para liderar a contabilidade, foi utilizado um questionário estruturado
específico como instrumento básico de coleta de dados. A escolha pelo questionário ocorreu
em razão das características e do objetivo desta pesquisa visto que pode ser aplicado a uma
quantidade razoável de pessoas, gerar respostas mais fáceis de serem comparadas e assegurar
certa uniformidade de uma situação de mensuração para outra.

3.4.1 Técnicas utilizadas para elaboração do instrumento de pesquisa

Para elaboração do questionário foram utilizadas adaptações de técnicas como Checklist
de Osborn e Redefinição Heurística. Em relação ao Checklist de Osborn não existem regras
rígidas. Desse modo, segundo Osborn (1953), os usuários de seu Checklist poderiam alterá-lo
livremente e da maneira que julgassem mais interessante, inclusive, se preferissem, poderiam
criar uma versão independente, de acordo com as necessidades da organização. Por outro lado,
a Redefinição Heurística é uma técnica que auxilia o pesquisador (ou a equipe) a interpretar o
problema no cenário do sistema como um todo, bem como toda a pluralidade de abordagens
possíveis da solução almejada. Ressalta-se que este método força um pesquisador – ou uma
equipe - a observar todos os fragmentos do problema ou desafio e prescreve que, na irrequietude
dos pensamentos iniciais, o pesquisador (ou os membros da equipe) não deixe(m) passar
despercebida uma nova forma de solucioná-lo (KING; SCHLICKSUPP, 1999).
Para a construção do “checklist aprendizagem para liderar a contabilidade como uma
core competence na organização face ao futuro emergente” (questionário), foram analisados o
conhecimento da teoria U que é uma metodologia que diz muito sobre os aspectos da liderança,
especialmente a liderança em tempos de mudança sistêmica, que pode vir de todos os níveis,
uma vez que a inovação significativa diz respeito a fazer e tratar os interesses de várias formas,
e não somente sobre novas ideias. Foi abordado também sobre a Liderança situacional que se
diferencia das demais por defender que o líder deve ter habilidade para diagnosticar o seguidor
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a fim de que possa definir como irá se comportar, pois em qualquer situação em que uma equipe
possa estar, a liderança sempre deverá realizar suas funções básicas de gerir com atenção
concentrada nos objetivos e resultados. E por fim, sobre processo contábil que, por meio das
funções técnicas, valores e relacionamento do líder da contabilidade, bem como pela
continuidade em se manter em processo de aprendizagem, pode elevar seus conhecimentos,
habilidades tecnológicas e comportamentais com perspectiva econômica, sociais, ambientais e
institucionais. É apresentado na Figura 9 o diagrama do checklist elaborado pela autora.

Figura 9 - Teoria da aprendizagem para liderar a contabilidade

Fonte: Elaborado pela autora

a) Checklist de Osborn

O checklist elaborado por Osborn, o criador do clássico brainstorming, é uma coleção
de ferramenta pelas quais se pode transformar uma ideia já existente e criar outra a partir dela.
Isso se aplica também, por meio de geração de ideias, ao desenvolvimento de novos produtos a
partir do antigo. Esse checklist deve ser aplicado de forma flexível, podendo ter tentativa, erro
e ou desistência, ao invés de ser trabalhado com rigor. Ele pode ser utilizado para a geração de
ideias individualmente ou em grupo (por exemplo, durante uma sessão de brainstorming). Por
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meio dos itens e questões, são propostas transformações que podem levar a soluções criativas.
O checklist de Osborn é mostrado no Quadro 14.

Quadro 14 - Checklist de Osborn
Verbos

Questões

Adaptar

Qual outro produto ou serviço é similar a esse? Que outras ideias esse produto ou serviço
sugerem? Existe algo parecido lançado no passado? O que poderia copiar de meus concorrentes?
Modificar
Pode-se modificar o significado, cor, movimento, timbre, aroma ou forma? Que outras
modificações são possíveis?
Aumentar
O que pode ser acrescentado? Mais tempo? Maior frequência? Mais resistência? Maior altura?
Mais fino? Mais longo? Mais caro? Alguns ingredientes extras? Duplicar? Multiplicar?
Diminuir
O que deve ser diminuído? Tamanho? Deve ser condensado? Miniaturizado? Mais baixo? Mais
curto? Mais leve? O que deve ser omitido? Deve ser particionado? Deve-se diminuir o preço?
Substituir
Quem poderá substituí-lo? O que poderá substituí-lo? Outro ingrediente ou componente? Outro
lugar? Outra abordagem? Outra fonte de energia? Outro processo? Outro material?
Rearranjar Rearranjar componentes? Criar outro padrão? Outro design? Outra sequência? Trocar a causa e
o efeito? Alterar o ritmo? Alterar a programação ou agenda?
Inverter
Transpor os positivos e negativos? Que tal os opostos? Virá para trás? Virar de cabeça para
baixo? Inverter os papéis? Trocar sapatos? Trocar mesas? Trocar fornecedores?
Combinar
Criar uma liga, uma mistura ou sortimento? Combinar unidades? Combinar propósitos?
Combinar aparências? Combinar ideias?
Usar
Existem maneiras diferentes para utilizar o produto ou serviço? Algum concorrente o usa de
maneira diferente?
Fonte: Dell’Isola (2012, p. 131-132); Osborn (1953)

A partir dessa técnica a autora elaborou o próprio checklist com verbos retirados da
fundamentação teórica, tais quais: a Teoria U, a Liderança Situacional e os atributos de
aprendizagem para liderança na contabilidade, a partir de diversos estudos anteriores e normas
da contabilidade, denominado pela autora como perspectiva de aprendizado tecnológico e
comportamental no processo contábil. Nessa primeira fase foram selecionados os verbos e
elaborados os questionamentos, conforme indicado por Osborn. Apresenta-se no Quadro 15 os
verbos selecionados.

Quadro 15 - Checklist adaptado do método de Osborn
Perspectiva de aprendizado
tecnológico e
comportamental

Verbos

Teoria U

Recuperar; suspender; ver; sentir; presenciar; cristalizar; prototipar; realizar.

Liderança Situacional
Processo Contábil

Direcionar; treinar; apoiar; delegar; liderar.

Planejar; organizar; evidenciar; mensurar; registar; auditar; demonstrar;
divulgar; liderar.
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Osborn (1953) e Dell’Isola (2012, p. 131 - 132)
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b) Discussão da Redefinição Heurística

É inegável que, para chegar à solução de um problema, preliminarmente se deve
identificá-lo. Para tanto, apresenta-se a Redefinição Heurística, que é uma técnica que auxilia
neste processo com o intuito de desagregar os elementos de um sistema para, em seguida,
elaborar uma nova estrutura (REVELLE, 2004). Portanto, essa técnica permite delinear o
problema a ser solucionado, de forma a simplificar a escolha da abordagem mais adequada
possibilitando o melhor feito com o menor esforço. Os possíveis questionamentos são
identificados e classificados, empregando os parâmetros apropriados ao problema. Em termos
gerais, “focaliza sua criatividade nas partes que levam a soluções empolgantes” (KING;
SCHLICKSUPP, 1999, p. 5).
De acordo com King e Schlicksupp (1999), a Redefinição Heurística auxilia o pesquisador
a evitar a solução de problemas a partir somente de pontos de vista pré-estabelecidos ou antigos,
pois instiga o pesquisador a levar o tempo necessário para analisar o problema, a partir de diferentes
perspectivas. Essas perspectivas adicionais ajudarão o pesquisador a sentir que está tentando
solucionar o problema, de forma efetiva e com mais foco no resultado pretendido. Para esses
autores, um problema pode ser interpretado a partir de vários elementos interligados, que são
desagregados num primeiro momento para, em ato contínuo, serem aglutinados novamente.
O processo de solução de um problema implica transformação na estrutura do sistema,
mudando um ou mais de seus elementos. Dependendo do tipo de relacionamento que una esses
elementos no sistema, os elementos alterados podem ou não ser eficazes para se alcançar uma nova
estrutura, um objetivo. Todas as possibilidades de se alterar um elemento em direção à nova
estrutura podem ser compreendidas como uma abordagem do problema.
De modo geral, a Redefinição Heurística é uma técnica para entender uma questão como
um sistema e, sob essa perspectiva, detalhá-lo. Para tal, é sugerido apresentar estas informações em
um diagrama de setas ou fluxograma, por exemplo. Assim, pode-se observar todos os seus
componentes e identificar o que precisa ser feito para se alcançar a meta. A pergunta segue o
formato: "Como podemos assegurar que [...]?” (SILVERSTEIN; SAMUEL; DECARLO, 2012;
REVELLE, 2004; KING; SCHLICKSUPP, 1999, p. 5). Em seguida, seleciona-se o enunciado que
proporciona a resolução mais adequada para o problema. Cada elemento é analisado em
profundidade para entender sua influência de forma positiva ou negativa no sistema como um todo.
Para garantir a qualidade no desdobramento da descrição dos elementos, aconselha-se o
emprego de perguntas como: “O quê? Onde? Quando? Por quê? Quem (causa ou sofre a ação)?”
(KING; SCHLICKSUPP, 1999, p. 7). A partir das respostas alcançadas às referidas

questões,
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surgem asserções de problemas, entre as quais será escolhida a que indicar maior aderência com o
intento estabelecido. Elabora-se uma matriz para que se possa classificar cada enunciado, atribuindo
pontos de 1 a 3, sob os critérios de possibilidade de alcançar a meta, facilidade de implementação e
impacto esperado sobre a meta (KING; SCHLICKSUPP, 1999).
Vale destacar que nem sempre a maior pontuação representa o maior nível de alinhamento
com a estratégia da empresa, sendo a sua finalidade oferecer elementos para a equipe discutir os
resultados encontrados e decidir, na sequência, quais aspectos serão mais bem explorados. Ao
aplicar essa técnica, a atividade deve seguir 7 passos, conforme apresentados na Figura 10
Figura 10 - Passos para aplicação da técnica de Redefinição Heurística

Fonte: King e Schlicksupp (1999)

O Quadro 16 apresenta o que precisa ser feito para alcançar os atributos de
aprendizagem para liderar a contabilidade.
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Quadro 16 - Fase final da aplicação da redefinição heurística
COMPONENTES
Recuperar
Desconsideração dos eventos do
passado
Suspender
Deixar de oferecer à equipe o desapego
a padrões consolidados
Ver
Enxergar os fatos sempre da mesma
forma
Sentir
Aceitação dos limites dos modelos
mentais e de pré-julgamentos
Presenciar
Incapacidade de conexão com o
presente, permitindo-se desvendar
valores internos
Cristalizar
Não integração com a equipe na
elaboração de projetos
Prototipar
Incapacidade de escolher a mais eficaz
estratégia de concretização de projetos
Realizar
Deixar de atender os anseios das partes
envolvidas nos projetos da organização
Direcionar
Falta de habilidade para
direcionamento na execução de tarefas
Treinar
Equipes com baixo rendimento
Apoiar
Incompetência
para
apoiar
o
desenvolvimento da equipe
Delegar
Falta
de
reconhecimento
de
competência e transferência de
responsabilidade
Liderar
Incapacidade de relacionamento intra e
interpessoal
Planejar
Ausência do suporte da contabilidade ao
planejamento estratégico e operacional
da organização
Organizar
Desestruturação no atendimento à
estratégia e aos objetivos da
organização
Evidenciar
Ocultação de fatores de causas e efeitos
que afetam o desempenho da
organização

ENUNCIADO DO PROBLEMA
COMO PODEMOS ASSEGURAR QUE…
o líder da contabilidade resgate modelos mentais já empregados em
contextos de ação, conversação e pensamento, para revisitar
processos e estruturas?
o líder da contabilidade detenha capacidade de ajudar a sua equipe a
suspender os julgamentos e desapegar de padrões negativos a fim de
que veja a realidade objetiva com que se defronta, incluindo números
e acontecimentos rotineiros?
o líder da contabilidade suspenda julgamentos e que veja a realidade
com novos olhos?
o líder da contabilidade questione profundamente seus modelos
mentais, apropriando-se da realidade que está além do próprio filtro
e sem pré-julgamentos?
o líder da contabilidade tenha competência de mover-se para um
processo profundo onde irá se conectar com o ‘estar presente’,
descobrindo a si mesmo, suas visões e propósitos?
o líder da contabilidade tenha habilidade de compartilhar sua visão,
intenção e propósitos com os partícipes da organização?
o líder da contabilidade elabore protótipos para traduzir suas
expectativas em modelos de trabalho concretos, dos quais se possa
receber feedback e fazer novos ajustes antes e durante a
implementação definitiva?
a liderança da contabilidade realize desejo e expectativas dos
envolvidos, buscando resultados pelo conjunto de práticas
desenvolvidas previamente?
o líder da contabilidade apresente habilidade para direcionar a
execução de tarefas e auxilie a equipe a explorar suas funções,
melhorando seus níveis de competência?
seja uma tarefa do líder orientar e apoiar a equipe desmotivada e com
baixa estima, direcionando também aqueles com nível de
competência abaixo do desejável?
o líder da contabilidade detenha competências para apoiar o
desenvolvimento do empenho dos indivíduos na execução de suas
tarefas?
o líder da contabilidade, ao observar que seu liderado tem alto grau
de empenho e competência, defina metas desafiadoras, e demonstre
total confiança em seu desempenho?
o líder da contabilidade tenha capacidade de relacionamento com a
equipe do processo contábil (participando do processo) e com os
demais partícipes da organização (como cliente de processos)?
a contabilidade, como competência essencial, deva dar suporte a todo
o planejamento organizacional?

a contabilidade seja organizada para se tornar uma das competências
essenciais da organização oferecendo aos partícipes da organização
informações quantitativas e qualitativas que alavanquem a estratégia
organizacional?
a contabilidade evidencie, tempestivamente, os fatos ligados à
administração econômica, sociais, ambientais e institucionais da
organização?
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COMPONENTES

ENUNCIADO DO PROBLEMA
COMO PODEMOS ASSEGURAR QUE…
o líder da contabilidade mensure quantitativa e/ou qualitativamente
todos os fatores e atributos que impactam no desempenho da
organização?
o líder da contabilidade registre os fatos contábeis produzindo
informações úteis, isto é, que sejam relevantes, fidedignas,
compreensíveis, tempestivas, comparáveis e verificáveis para os
partícipes da organização?
ao auditar a organização, o líder da contabilidade contribua para a
eficácia dos processos de gerenciamento de riscos com o objetivo de
melhorar as operações e resultados de uma organização, fortalecendo
a governança corporativa?
a contabilidade seja responsável pela elaboração de demonstrativos
contábeis fornecendo informações úteis aos usuários?

Mensurar
Mensuração incompleta de fatores que
impactam a organização
Registar
Deixar de registar os fatos contábeis
ocasionando
informações
desnecessárias e improdutivas
Auditar
Desamparo da auditoria tornando
ineficaz os processos de gerenciamento
de riscos
Demonstrar
Falta de elaboração dos demonstrativos
contábeis
Divulgar
o disclosure proponha a divulgação de dados e análises de
Omissão de dados e análises de informações financeiras e não financeiras de uma organização,
informações
econômicas
sociais, garantindo-lhes livre acesso e prestigiando a transparência na relação
ambientais
e
institucionais
da com público e partícipes?
organização
Liderar
os atributos da liderança na contabilidade sejam determinantes para
Abstenção do líder da contabilidade no o fornecimento de informações e dados capazes de retratar a
desenvolvimento de sua equipe mensuração das atividades e desempenho da organização?
ocasionando má orientação aos
partícipes da organização
Fonte: Elaborado pela autora com base em King e Schlicksupp (1999) e Silva Neto (2017)

É preciso ressaltar que autora não apresenta neste tópico destinado à metodologia todos
os passos que percorreu para chegar até o enunciado que proporciona a resolução mais adequada
para o problema, uma vez que já foi abordado exemplo de como aplicar a técnica de Redefinição
Heurística na Figura 10 anteriormente e, sobretudo, devido à sua extensa análise.

3.4.2 Definição de categorias de análise (dimensão)

As categorias de estudo da pesquisa foram definidas, na forma constitutiva e
operacional. A primeira forma é uma definição teórica ou constitutiva (significado), pois se
define palavra com outras palavras ou se define conceito utilizando outros conceitos. Já a
segunda a definição é operacional ou empírica (maneira de mensurar). Faz-se a ligação entre os
conceitos e as observações ao especificar as atividades necessárias para observação e
mensuração (SIENA, 2011).
operacionais da pesquisa.

É apresentado no Quadro 17 as variáveis constitutivas e
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Quadro 17 - Categorias de análise
Definição

Referências

Dimensão
Recuperar

Suspender

TEORIA U

Ver

Sentir

Presenciar

Cristalizar
Prototipar

Realizar
Direcionar

Treinar

LIDERANÇA SITUACIONAL

Apoiar

Delegar

Liderar

Constitutiva
Recolocar em prática padrões
habituais de ação, conversação e
pensamento.
Suspensão
dos
julgamentos
habituais para que seja possível a
visualização da realidade objetiva
com
a
qual
se
contrasta,
acrescentando números e fatos
elementares.
Suspensão do julgamento para
enxergar a realidade com novos
olhos.
Conexão com campo e atenção à
situação do todo, uma vez que o
limite entre o sujeito observador e o
objeto observado desmorona, o
sistema começa a ver a si mesmo.
Conexão com a fonte mais profunda,
da qual o campo do futuro começa a
surgir.
Antecipação do novo a partir do
horizonte que quer emergir.
Fase a qual se origina microcosmos
vivos para analisar o futuro através
do fazer.
Alcance de resultados através de
práticas.
Exige muita direção prática
orientada a tarefas e pouca atenção
pessoal e apoio. A ênfase é mostrar
como as tarefas são executadas.
Este estilo de liderança abrange
elevado comportamento de direção e
apoio. Aponta-se o envolvimento, o
incentivo e a correção.
Este
estilo
abrange
um
comportamento de direção baixo e
um alto comportamento de apoio. É
indispensável a atenção, a escuta, o
encorajamento e o feedback por
parte do líder para o seu liderado
nesse momento.
Este estilo de liderança abrange
baixo comportamento diretivo e
baixo comportamento de apoio. É
relevante o reconhecimento de
realizações e a disponibilização de
recursos para que o colaborador
autoconfiante continue tendo um
bom desempenho e buscando
estímulos para seguir crescendo. O
líder oferece liberdade, mas sem
assentir que as coisas saiam do
controle.
O líder deve desenvolver sua
percepção,
diagnosticar
seus
seguidores
para
que
possa
determinar de que forma agirá, pois,

Operacional
É o momento em que se deve
resgatar padrões do passado.

Scharmer
(2010)

Oferecer à equipe o desapego a
padrões consolidados.

Scharmer
(2010)

Visualização da realidade com
um novo olhar.

Scharmer
(2010)

A percepção dos limites dos
modelos mentais e superação
de pré-julgamentos.

Scharmer
(2010)

Capacidade de conexão com o
presente,
permitindo-se
desvendar valores internos.
Capacidade de antever o novo
frente ao futuro
Capacidade de escolher a mais
eficaz
estratégia
de
concretização de projetos.
Tornar concretos os anseios
das partes envolvidas.
Direcionamento de tarefas a
favor da melhoria dos níveis de
competência.

Scharmer
(2010)

Direcionamento e apoio a
equipes com baixo rendimento.

Blanchard et
al. (2011)

Apoio no empenho
execução de tarefas.

da

Blanchard et
al. (2011)

Reconhecimento
de
competência e transferência de
responsabilidade.

Blanchard et
al. (2011)

Em qualquer situação em que
uma equipe possa estar, a
liderança
sempre
deverá
realizar suas funções basilares

Hersey
e
Blanchard
(1986);

Scharmer
(2010)
Scharmer
(2010)
Scharmer
(2010)
Blanchard et
al. (2011)

Silva;
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Definição
Dimensão
Constitutiva
ou seja, deverá adequar os estilos de
liderança às necessidades da equipe.

Operacional
de liderar com atenção dirigida
nos objetivos e resultados.

Estuda e aplica definições de
planejamento e acompanhamentos
estratégico, financeiro e operacional,
apoiando a alta administração no
alcance dos propósitos.
Estruturação da contabilidade para
que seja uma das competências
essenciais da organização.
A contabilidade não deve se limitar
a produzir e evidenciar informações
apenas de natureza financeira.
Verifica-se uma tendência à
evidenciação de informações outras,
que
não
aquelas
voltadas
exclusivamente para a tomada de
decisões financeiras ou econômicas.
Os aspectos econômicos envolvidos
na Teoria da Mensuração são
fundamentais
para
que
a
Contabilidade atinja seus objetivos,
fornecendo informações monetárias
enão monetárias que sejam úteis aos
seus usuários.
É o registro dos fatos contábeis de
forma que produza informações
úteis.

Suporte da contabilidade ao
planejamento estratégico e
operacional da organização.

Cardoso
(2006, p. 110
- 113)

A contabilidade estruturada
para atender a estratégia e os
objetivos da organização.
Perceber – tornar claro os
fatores de causas e efeitos para
o
alto
desempenho
da
organização.

Prahalad
Hamel
(1990)
Aquino
Santana
(1992)

Mensuração
de
fatores
quantitativos e qualitativos que
impactam a organização.

Almeida e
Hajj (1997,
p. 14)

Produção de informações úteis
por meio do registro.

Auditar

A Auditoria Contábil compreende o
exame de documentos, livros e
registros, inspeções e obtenção de
informações
e
confirmações,
internas e externas, relacionados
com o controle do patrimônio,
objetivando a mensurar a exatidão
desses registros e das demonstrações
contábeis deles decorrentes.

Contribuição da auditoria para
eficácia de processos de
gerenciamento de riscos.

NBC
TG
estrutura
conceitual
(2011),
IASB (2018)
Franco
e
Marra,
(2001, p. 28)

Demonstrar

As
demonstrações
contábeis
representam a exposição resumida
e ordenada de dados colhidos pela
Contabilidade, sendo o seu
objetivo relatar aos seus usuários
as informações relativas aos fatos
ocorridos em um determinado
período.
O disclosure pode ser tanto
obrigatório, contemplando diversas
obrigações
regulamentadas
expedidas por órgãos oficiais e
governo;
como
voluntário
envolvendo
informações
discricionárias
de
natureza
qualitativa e quantitativa em
relatórios elaborados para tais fins,

Elaboração de demonstrações
contábeis.

Marion
(2007, p. 39)

Divulgação de dados e análises
de informações financeiras e
não financeiras da organização.

Lima (2007)

Planejar

Organizar

Evidenciar

Mensurar

PROCESSO CONTÁBIL

Referências

Registar

Divulgar

Kovaleski
(2006);
Blanchard et
al. (2011)

e

e
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Definição

Referências

Dimensão

Liderar

Constitutiva
visando aumentar a transparência e
reduzir a assimetria informacional.
O líder deve manter-se em processo
contínuo de aprendizado para elevar
seus conhecimentos e habilidades
tecnológicas e comportamentais com
perspectivas econômicas, sociais,
ambientais e institucionais.

Operacional

Desenvolver e conduzir a
equipe da contabilidade para
servir
e
orientar
com
informações
econômicas/financeiras,
sociais,
ambientais
e
institucionais
todos
os
partícipes da organização.

Prahalad e
Hamel
(1990);
Zehetner et
al. (2013);
Král
e
Šoljaková
(2016).

Fonte: Elaborado pela autora

3.4.3 Instrumento de pesquisa

Utilizou-se nesta pesquisa, para obtenção das respostas, pontos de escores representados
por letras de A, B, C, D e E, com o intuito de que os respondentes não fossem influenciados
pelos valores numéricos, ou seja, foi solicitado que os respondentes escolhessem uma letra de
acordo com o grau de concordância, sendo A equivalente a “Concordo plenamente” até E, que
se equivale a “Discordo plenamente”. Ressalta-se que, na análise dos dados da pesquisa, as
letras A, B, C, D e E equivalem sequencialmente aos pontos de escores da escala Likert de 5 a
1, sendo 5 Concordo plenamente e 1 Discordo plenamente. Foi dada a opção também das letras
F e G, com o propósito de avaliar qualitativamente as opiniões dos respondentes, sendo F para
“Não familiarizado com o tema” e G para “Prefiro não opinar” dando assim o grau de liberdade
para os respondentes. Vale destacar que o peso dessas respostas foi determinado como zero “0”.
O Quadro 18 sintetiza os valores escalares.

Quadro 18 - Valores escalares
Grau de concordância

Letra a

Valor da

marcar

escala Likert

Concordo plenamente

A

5

Escala Likert

Concordo em grande parte

B

4

Escala Likert

Não concordo, nem discordo

C

3

Escala Likert

Discordo em grande parte

D

2

Escala Likert

Discordo plenamente

E

1

Escala Likert

Não familiarizado com o tema

F

0

Prefiro não opinar

G

0

Variáveis
qualitativas
Variáveis
qualitativas

Fonte: Elaborado pela autora

Variáveis
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O questionário foi dividido em três constructos, sendo: Teoria U com 8 dimensões e 23
itens/variáveis; liderança situacional com 5 dimensões e 15 itens/variáveis; e processo contábil
com 9 dimensões e 27 itens/variáveis. Totalizaram-se em 22 dimensões e 65 itens/variáveis.
Explana-se no Quadro 19 o questionário com os itens analisados, bem como sua codificação, a
qual será reportada nas análises dos dados posteriormente.
Quadro 19 - Questionário resumido
Constructo
Teoria U

Itens – tema avaliado ou indicador

Dimensão

O líder da contabilidade deve resgatar velhos hábitos
Recuperar
nas organizações para suspender julgamentos.
O líder da contabilidade deve revisar processos e estruturas nas
organizações.
O líder da contabilidade deve escutar ativamente tanto a sua equipe
quanto a si mesmo.
O líder da contabilidade deve incentivar a equipe a suspender os Suspender
julgamentos impróprios.
O líder da contabilidade deve suspender velhos hábitos de julgamento.
O líder da contabilidade deve desapegar de padrões negativos e abrir- se
para o novo.
O líder da contabilidade deve ver a realidade com novos olhos.
Ver
O líder da contabilidade deve analisar sob novas abordagens.
O líder da contabilidade deve redirecionar a atenção ao processo e
Sentir
sentir o que está à sua volta.
O líder da contabilidade deve sentir o que é realmente importante para
a questão que está sendo trabalhada.
O líder da contabilidade deve manter a mente, o coração e a vontade
aberta permitindo a percepção das situações como parte de um sistema.
O líder da contabilidade deve conhecer a si mesmo, suas visões e Presenciar
propósitos.
O líder da contabilidade deve perceber os detalhes dos acontecimentos
e sentir o que está ao seu redor.
O líder da contabilidade deve seguir adiante acolhendo o que está por
vir (futuro emergente).
O líder da contabilidade deve incentivar a equipe a inovar suas atitudes Cristalizar
e na estrutura em que se encontram.
O líder da contabilidade deve aceitar o surgimento de novas ideias e
possibilidades que possam ser integradas.
O líder da contabilidade deve compartilhar visão e propósito com sua
equipe.
O líder da contabilidade deve elaborar projetos que representam suas Prototipar
expectativas em modelos de trabalho concretos.
O líder da contabilidade deve receber e dar feedbacks às suas equipes,
bem como, ajustes em seus projetos.
O líder da contabilidade deve implementar o novo na cultura
organizacional.
O líder da contabilidade deve implantar projetos.
Realizar
O líder da contabilidade deve buscar resultados pelo conjunto de
práticas previamente desenvolvidas.
O líder da contabilidade deve observar a nova realidade por meio dos
resultados de novos projetos e experiências.

Variáveis
REC1
REC2
REC3
SUS1
SUS2
SUS3
VER1
VER2
SEN1
SEN2
SEN3
PRE1
PRE2
PRE3
CRI1
CRI2
CRI3
PRO1
PRO2
PRO3
REA1
REA2
REA3
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Constructo

Itens – tema avaliado ou indicador

Dimensão

Variáveis

Liderança O líder da contabilidade deve ensinar e acompanhar todas as etapas do Direcionar
DIR1
Situacional processo contábil.
O líder da contabilidade deve elaborar um plano detalhado para seu
DIR2
desenvolvimento pessoal como profissional contábil.
O líder da contabilidade deve fornecer instruções específicas e
DIR3
participar ativamente na supervisão do desempenho das tarefas.
O líder da contabilidade deve elogiar e apoiar sua equipe.
Treinar
TRE1
O líder da contabilidade deve aconselhar, ouvir as perguntas e
TRE2
sugestões que a equipe apresenta.
O líder da contabilidade deve continuar dirigindo e supervisionando
TRE3
de perto as atividades da equipe desmotivada e com competência
abaixo do desejável.
O líder da contabilidade deve promover autoconfiança na sua equipe.
Apoiar
APO1
O líder da contabilidade deve incentivar interações entre os usuários e
APO2
membros da equipe contábil.
O líder da contabilidade deve dar feedback à equipe.
APO3
O líder da contabilidade deve deixar que o liderado assuma a
Delegar
DEL1
responsabilidade pela tomada diária de decisões e pela solução de
problemas.
O líder da contabilidade deve incentivar o empoderamento dando
DEL2
autonomia ao liderado e/ou a equipe.
O líder da contabilidade deve incentivar a consecução de resultados
DEL3
mais ousados.
O líder da contabilidade deve diagnosticar o nível de desenvolvimento
Liderar
LIS1
da equipe.
O líder da contabilidade deve adequar os estilos de liderança às
LIS2
necessidades da equipe.
O líder da contabilidade deve interagir de forma intra e interpessoal
LIS3
com outras áreas de conhecimento.
Dimensão Variáveis
Constructo Itens – tema avaliado ou indicador
Processo
O líder da contabilidade deve dar suporte a todo o planejamento Planejar
PLA1
Contábil
organizacional.
O líder da contabilidade deve contribuir para o alinhamento do
PLA2
planejamento estratégico e operacional.
O líder da contabilidade deve auxiliar na execução das estratégias da
PLA3
organização de forma estruturada e contínua.
O líder da contabilidade deve fomentar a criatividade e inovação no Organizar
ORG1
setor contábil.
O líder da contabilidade deve elaborar planos para evitar a
ORG2
improvisação na organização.
O líder da contabilidade deve se comprometer com o aprimoramento
ORG3
dos produtos e serviços da contabilidade.
O líder da contabilidade deve evidenciar a situação econômica, Evidenciar
EVI1
financeira, ambiental, social e institucional da organização.
O líder da contabilidade deve evidenciar os dados e/ou informações
EVI2
(qualitativas e quantitativas) para a sociedade.
O líder da contabilidade deve evidenciar as demonstrações contábeis da
EVI3
organização.
O líder da contabilidade deve mensurar quantitativa ou Mensurar
MEN1
qualitativamente todos os fatores e atributos que impactam no
desempenho da organização.
O líder da contabilidade deve mensurar o custo dos serviços e a
MEN2
capacidade financeira e operacional da entidade para fins de
accountability e tomada de decisão.
O líder da contabilidade deve mensurar o seu grau de influência para
MEN3
sua equipe.
O líder da contabilidade deve registrar os fatos contábeis produzindo Registrar
REG1
informações úteis aos partícipes da organização.
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Itens – tema avaliado ou indicador

Constructo

Dimensão

O líder da contabilidade deve manter as informações registradas
relevantes, fidedignas, compreensíveis, tempestivas, comparáveis e
verificáveis.
O líder da contabilidade deve garantir a aderência das ações
Auditar
operacionais administrativas às políticas, aos planos e às diretrizes.
O líder da contabilidade deve contribuir para a eficácia dos processos
de gerenciamento de riscos.
O líder da contabilidade deve reavaliar as demonstrações e os sistemas
financeiros, registros, transações e operações de uma entidade ou de
um projeto.
O líder da contabilidade deve demonstrar as mutações patrimoniais da Demonstrar
organização.
O líder da contabilidade deve elaborar demonstrações contábeis que
evidenciem o impacto dos fatores econômicos, sociais e ambientais
exercidos pela organização.
O líder da contabilidade deve divulgar dados e análises de informações Divulgar
econômicas, sociais, ambientais e institucionais de uma organização.
O líder da contabilidade deve garantir livre acesso a informações aos
partícipes da organização.
O líder da contabilidade deve garantir transparência na relação com
público e partícipes da organização.
O líder da contabilidade deve servir informações da prontidão dos
Liderar
capitais humanos, tecnológicos, organizacionais, bem como de
produtividade e de resultados da organização aos seus partícipes.
O líder da contabilidade deve participar de forma ativa na tomada de
decisão da organização
O líder da contabilidade deve possuir capacidade de inovar na
organização.
O líder da contabilidade deve se pautar por um conjunto de regras de
conduta e moral.
O líder da contabilidade deve executar as tarefas da organização em
conformidade com as regras e/ou normas.

Variáveis
REG2

AUD1
AUD2
AUD3

DEM1
DEM2

DIV1
DIV2
DIV3
LID1

LID2
LID3
LID4
LID5

Fonte: Elaborado pela autora

3.4.4 Pré-teste
Realizou-se o pré-teste com 14 contadores graduados, a partir de 2012, pela
Universidade Federal de Rondônia, situada na cidade de Porto Velho, no intuito de verificar a
confiabilidade do instrumento construído.
Como afirma Gil (2010), a realização de um pré-teste possibilita a verificação quanto à
clareza e precisão dos termos; tempo de resposta; quantidade e ordem das perguntas. É preciso
verificar, ainda, se os atores interpretarão corretamente o significado das alternativas
apresentadas no questionário. Após aplicação do pré-teste, não se notou necessidade de excluir
nenhum item do questionário, apenas foram feitas alterações no conteúdo do questionário para
facilitar a correta compreensão das assertivas pelos respondentes.
Com o resultado obtido no pré-teste foi feita também a análise de confiabilidade pelo
Alfa de Cronbach, que tem o objetivo de medir a consistência interna, devendo ambos os testes
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medir o mesmo constructo. O valor assumido pelo Alfa está entre 0 e 1 e, quanto mais próximo
de 1 estiver o seu valor, maior a fidedignidade das dimensões do constructo. Para estudos
exploratórios sugerem-se valores acima de 0,60 e para pesquisas confirmatórias 0,70 (HAIR et
al., 2005). O resultado da medição feita no programa Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS®) foi superior ao valor mínimo recomendado, sendo o alfa da pesquisa preliminar de
0,907, considerado “excelente” conforme Costa (2011), vale ressaltar que o valor total não
equivale à média dos constructos individuais. Também foi analisado o Alfa de Cronbach dos
três constructos determinantes do instrumento de pesquisa de forma individual, quais sejam:
Teoria U, liderança situacional e processo contábil. Cada constructo é delineado na Tabela 1.
Tabela 1 - Análise Alfa Cronbach do Pré-teste
Constructos

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach com base
em itens padronizados

N.º
de itens

Teoria U

0,761

0,778

23

Liderança Situacional

0,795

0,812

15

Processo contábil

0,838

0,874

27

0,907

0,916

65

Total
Fonte: Análise feita no SPSS versão 24

Os gráficos contidos nas Figuras 11, 12 e 13 serão manuseados como ferramenta
instrumentalizadora para análise dos itens/variáveis preponderantes no ato da aplicação dos
questionários, ou seja, será dado enfoque àqueles cuja média superior a M ≥4,5. A respeito dos
itens/variáveis escalares nos quais os entrevistados demonstram divergência quanto à
relevância decisiva dos atributos de aprendizagem do líder da contabilidade, importa dizer que
a intenção da autora não é desprezar os itens com percentual de concordância menor, mas
contextualizá-los, a saber, investigar se existe relação conceitual entre uma ou mais variáveis.
Relativamente à Figura 11, do constructo Teoria U, na variável REC3 o nível de
concordância esteve próximo a média 5, feito que se repete no PRE1, em que o percentual é
idêntico. A primeira variável infere a importância de ouvir a si mesmo e a sua equipe; já na
segunda variável, espera-se uma autoanálise do líder em relação a si próprio, acerca de suas
projeções para o futuro. Portanto, assume-se que tal aspecto contenha conteúdo
significativamente subjetivo, o que, neste levantamento preliminar, indica uma convergência
de opiniões entre os sujeitos entrevistados.
As variáveis SUS2, REA1, REC1 e PRO3 são as que apresentam maior divergência na
média de concordância, motivo pelo qual serão analisadas em conjunto. Nelas a proposta
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consistia em responder, respectivamente, a estes atributos: a necessidade do líder suspender
velhos hábitos de julgamento; o líder da contabilidade deve implantar projetos; o líder deve
resgatar velhos hábitos para suspender julgamentos; e, por fim, a necessidade de partir do líder
a iniciativa de implementação do novo na cultura organizacional. Nesse sentido, apresenta-se
na Figura 11 o gráfico das médias dos atributos do constructo Teoria U do pré-teste.

Figura 11 - Gráfico das médias dos atributos do constructo Teoria U - pré-teste

Fonte: Dados da pesquisa do pré-teste

Quanto a variáveis que se destacaram na Figura 12, do gráfico do constructo Liderança
Situacional, os respondentes concordaram em grande parte que o líder da contabilidade deve
elogiar e apoiar sua equipe (TRE1), aconselhando-a, ouvindo as suas perguntas e sugestões
(TRE2) e com isso promovendo autoconfiança (APO1) e dando um feedback a todos os seus
liderados (APO3). Isso demonstra que acreditam ser importante o aspecto comportamental e
humano que um líder da contabilidade deve pautar-se. Por outro lado, conforme as variáveis
com menor média, os respondentes têm dúvida quanto ao ato de o líder deixar que o liderado
assuma a responsabilidade pela tomada diária de decisões e pela solução de problemas (DEL1),
da mesma maneira, se o líder da contabilidade tem o dever de ensinar e acompanhar todas as
etapas do processo contábil (DIR1). Nessa linha, apresenta-se na Figura 12 o gráfico das médias
dos atributos do constructo liderança situacional do pré-teste.
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Figura 12 - Gráfico das médias dos atributos de Liderança Situacional - pré-teste

Fonte: Dados da pesquisa do pré-teste

Em relação a Figura 13, do constructo processo contábil, mais de 4,5 de média dos
consultados concordaram que o líder da contabilidade deve registrar os fatos contábeis
produzindo informações úteis aos partícipes da organização (REG1), mantendo as informações
registradas relevantes, fidedignas, compreensíveis, tempestivas, comparáveis e verificáveis
(REG2), bem como executando as tarefas da organização em conformidade com as regras e/ou
normas (LID5). Pode-se inferir que os contadores estão cientes de umas das principais funções da
contabilidade, que é gerar informações úteis aos partícipes da organização.
No entanto, ainda estão indecisos quanto ao ato de divulgar dados e análises de
informações econômicas, sociais, ambientais e institucionais de uma organização (DIV1),
garantindo livre acesso de informações aos partícipes da organização (DIV2). Diante disso,
aponta-se um questionamento: como as organizações demonstram seus indicadores de
responsabilidades sociais, ambientais e econômicas bem como evidenciam ao público geral o
quanto a organização contribui com a sociedade? O contador é responsável por gerar essas
informações? Ainda a respeito da indecisão dos respondentes, os resultados indicaram também
que não concordam e nem discordam, com média entre 3,0 e 4,0, que o líder da contabilidade
deve mensurar o seu grau de influência para sua equipe (MEN3), tal como dar suporte a todo o
planejamento organizacional (PLA1). Nesse sentido, apresenta-se na Figura 13 o gráfico das
médias dos atributos do constructo processo contábil do pré-teste.
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Figura 13 - Gráfico das médias dos atributos do constructo Processo contábil - pré-teste

Fonte: Dados da pesquisa do pré-teste

Destaca-se que enquanto os questionamentos estavam direcionados aos aspectos
teóricos, à prática dos diálogos e urbanidade nas relações interpessoais, o grau de concordância
estava em patamar elevado (entre 4,5 e 4,9). Todavia, à medida que o pesquisador questiona os
aspectos práticos, isto é, a atuação do líder na execução dos processos, com ênfase em inovação,
a média tende a ficar cada vez mais retraída.
Dito isto, cabe a reflexão: o líder da contabilidade se vê capaz de atuar sobre a realidade
promovendo integração na equipe, mas, por outro lado, crê que a tomada de decisões estaria
alheia a sua esfera de atuação? Dessa forma, vê-se espaço para uma atuação mais efetiva desse
profissional no campo da tomada de decisão na organização, uma vez que está presente a
percepção de que há um potencial de qualidades técnicas e interpessoais pouco explorado, mas
que pode reverter benefícios valiosos às competências essenciais da organização.
Ressalta-se que a análise apresentada no pré-teste não será considerada nos resultados
do trabalho, visto que o público-alvo é diferente e essa análise foi feita apenas para verificar a
consistência do instrumento de pesquisa.
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3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para responder ao problema de pesquisa (Que atributos de aprendizagem o líder da
contabilidade deve desenvolver como conhecimentos, habilidades e valores para oferecer
competências essenciais à organização, diante de desafios do futuro emergente?) esta seguiu as
seguintes etapas; a primeira teve foco teórico e as três seguintes, empírico.
Buscou-se síntese do conhecimento teórico à aplicação empírica, por meio de literatura
existente para base de coleta de dados. A partir do conhecimento buscado, desenvolveu-se um
instrumento de pesquisa sobre atributos de aprendizagem para liderança da contabilidade
econômica, social, ambiental e institucional.
A coleta dos dados foi feita levando em consideração duas perspectivas, a dos discentes
matriculados no 8º período e a dos professores que trabalham diretamente com eles, ministrando
aulas na área de contabilidade, nos cursos de ciências contábeis.
Foi feita uma viagem aos três municípios onde a Universidade Federal de Rondônia
oferta o curso de ciências contábeis, iniciando-se pela cidade de Vilhena, seguindo para Cacoal
(houve insucesso na aplicação do questionário nessa data, ocasionando o envio do link do
questionário por e-mail) e, por fim, em Porto Velho.
É válido ressaltar que o instrumento de coleta de dados, o questionário online fechado,
foi construído por meio da página surveymonkey.com.br, especializada em pesquisas online e
divulgação de link, com preenchimento anônimo, por meio do qual o respondente optou pela
alternativa com que mais concordasse ou discordasse. O acesso ao questionário ficou disponível
para respostas do dia 29/04 a 13/05/2019.
Com os discentes, a aplicação do questionário físico, para identificar a percepção quanto
ao grau de importância dos atributos da liderança na contabilidade, ocorreu de forma presencial,
in loco, para os Campi de Porto Velho e Vilhena. Por outro lado, para o Campus de Cacoal foi
enviado questionário online para o e-mail do departamento e esse remeteu aos alunos. A autora
buscou, nos sites do departamento de contábeis de cada campus, a listagem dos docentes que
ministravam aula no curso de ciências contábeis, bem como daqueles que ministravam
disciplinas específicas do curso. A partir disso, separou apenas os que davam aula de disciplinas
na área de contabilidade e que não estavam usufruindo de afastamento e enviou o e-mail
solicitando que respondessem ao questionário.
Ressalta-se que foi utilizada, na construção do questionário, a escala Likert (vide apêndice),
com afirmações a respeito dos atributos do líder da contabilidade, onde os docentes responderam
conforme o seu nível de discordância, indecisão ou concordância. Solicitou-se que os respondentes,
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docentes e discentes, escolhessem uma letra de acordo com o grau de concordância, sendo A
equivalente a “Concordo plenamente” até E, que se equivale a “Discordo plenamente”. Lembrando
que, na análise dos dados da pesquisa, as letras A, B, C, D e E equivalem sequencialmente aos pontos
de escores da escala Likert de 5 a 1, sendo 5 Concordo plenamente e 1 Discordo plenamente. Foi dada
a opção também pelas letras F e G, destinadas a avaliar qualitativamente as opiniões dos respondentes,
sendo F para “Não familiarizado com o tema” e G para “Prefiro não opinar”, conforme abordado no
Quadro 18 anteriormente.
No Quadro 20 é apresentada a organização da relação entre os instrumentos de coleta
eleitos nesta pesquisa e os constructos e categorias que orientam as questões submetidas à
investigação dos elementos selecionados.
Quadro 20 - Resumo da Metodologia para coleta de dados
Objetivo Geral

Identificar
atributos de
aprendizagem
para liderar a
contabilidade
que
constituam
uma
das
competências
essenciais da
organização
face
ao
desafio
do
futuro
que
emerge.

Referências

Scharmer (2010);
Hersey e Blanchard
(1986); Silva e
kovaleski, (2006);
Blanchard et al.
(2011);
Cardoso (2006, p.
110 - 113);
Prahalad e Hamel
(1990);
Aquino e Santana
(1992);
Almeida e Hajj
(1997);
NBC TG estrutura
conceitual (2011);
Franco e Marra
(2001);
Marion (2007);
Lima et al. (2007);
Prahalad e Hamel
(1990); Thomson
(2008); Zehetner et
al. (2013); Král e
Šoljaková (2016).

Instrumento
de coleta
Questionário
(Modelo de
avaliação)
N.º de
questionários
distribuídos:
76
N.º de
questionários
recebidos: 51
Discentes
matriculados
no 8º período:
41
Docentes
ativos de
contabilidade:
10

Fontes

Constructos/variáveis

I Teoria U
1 . Teoria U Recuperar (REC1, REC2, REC3);
Questões: suspender (SUS1, SUS2, SUS3; ver;
(VER1, VER2) sentir (SEN1, SEN2,
1 a 23
SEN3); presenciar (PRE1, PRE2,
PRE3); cristalizar (CRI1, CRI2,
CRI3); prototipar (PRO1, PRO2,
PRO3); realizar (REA1, REA2, REA3).
II Liderança Situacional
Direcionar (DIR1, DIR2, DIR3);
treinar (TRE1, TRE2, TRE3); apoiar
2. Liderança
(APO1, APO2, APO3); delegar
Situacional
(DEL1, DEL2, DEL3); liderar (LIS1,
Questões:
LIS2, LIS3).
24 a 38

Processo
Contábil
Questões:
39 a 65

III Processo Contábil
Planejar (PLA1, PLA2, PLA3);
organizar (ORG1, ORG2, ORG3);
evidenciar (EVI1, EVI2, EVI3);
mensurar (MEN1, MEN2, MEN3);
registrar (REG1, REG2); auditar
(AUD1, AUD2, AUD3); demonstrar
(DEM1, DEM2); divulgar (DIV1,
DIV2, DIV3); liderar (LID1, LID2,
LID3, LID4, LID5).

Fonte: Elaborado pela autora

De uma população de 76 pessoas (docentes e discentes), 51 responderam o questionário.
Por fim, após a coleta de dados, procedeu-se à sua análise qualitativa, através de discussões
quanto aos atributos do líder da contabilidade que impactam as competências essenciais da
organização.
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3.6 TRATAMENTO DOS DADOS
A análise dos dados tem como intuito preparar e sumarizar os dados de tal forma que
comporte o fornecimento de respostas à questão de pesquisa. Os dados foram estruturados,
apreciados e interpretados, sendo, inicialmente, validados a sua confiabilidade por meio do Alfa
de Cronbach e, por conseguinte, analisados através de técnicas estatísticas descritivas e de
frequência. Virgillito (2004, p. 30) afirma que “a estatística é uma ferramenta que ajuda o
observador a interpretar fenômenos não facilmente compreendidos”.
Os dados coletados foram codificados, categorizados e digitados em planilha do
Programa Microsoft Excel, exportados e processados no programa estatístico Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0, para cálculo das análises descritivas, de
variabilidade (desvio-padrão e média ponderada), análise de frequência, Teste t-Student para
amostras independentes e das análises psicométricas (confiabilidade).

3.6.1 Descrição das etapas para mensuração da confiabilidade dos dados
A análise dos dados foi realizada através de três etapas. Na primeira, foi feita a
mensuração da confiabilidade dos dados através do modelo de Alfa de Cronbach. Hair et al.
(2005) cita que esta medida de confiabilidade é um índice que, seu valor varia entre 0 e 1. Sendo
assim, quanto mais próximo de 1, maior a fidedignidade das variáveis e, mesmo havendo
divergências quanto aos valores aceitáveis, Hair et al. (2005) e Costa (2011) apresentam que o
valor mínimo ideal deve ser de 0,7 para pesquisas aplicadas, mas também pode aceitar 0,6 para
pesquisas exploratórias. Trabalhou-se com todas as variáveis utilizadas na pesquisa (os dados
primários) que foram identificados através das respostas do questionário.
É mostrado no Quadro 21 os valores de referência do Alpha de Cronbach conforme
Costa (2011).
Quadro 21 - Valores de referência do Alfa de Cronbach
Valor

Interpretação

Até 0,599

Confiabilidade não aceitável

Entre 0,600 e 0,699

Confiabilidade regular

Entre 0,700 e 0,799

Confiabilidade boa

Entre 0,800 e 0,899

Confiabilidade ótima

Acima de 0,900

Confiabilidade excelente

Fonte: Adaptado de Costa (2011)
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3.6.2 Análise descritiva e teste de Levene e teste t-Student
Na segunda, analisou-se as descritivas do instrumento de pesquisa, tanto dos docentes
e discentes separadamente como de ambos, bem como sua frequência, sendo essa medida por
percentagem. Por conseguinte, na terceira etapa, aplicou-se o teste de Levene que avalia se os
dados são ou não homogêneos e o Teste t-Student para testar se uma variável difere entre dois
grupos independentes de sujeitos. É apresentado no Quadro 22 os parâmetros dos testes de
Levene e T-student.

Quadro 22 - Parâmetros do Teste de Levene e Teste t-Student
Testes
Teste de Levene

Teste t-Student para amostras
independentes

Interpretação
H0:
As
variâncias
são
H1 – As variâncias não são
homogêneas.
homogêneas.
p-valor F: p > 0,05
p-valor F: p < 0,05
H0: Média grupo A = Média
H1: Média grupo A ≠ Média
grupo B
grupo B
𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2
𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2
p-valor t: p > 0,05
p-valor t: p < 0,05

Fonte: Almeida, Elian e Nobre (2008)

Após ter sido feito o tratamento dos dados, seguiu-se com os resultados e a discussão
dos dados.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção apresentam-se os resultados da pesquisa de acordo com os objetivos
específicos. Inicialmente, como já foi desenvolvido o instrumento de pesquisa, demonstrado no
capítulo referente aos procedimentos metodológicos, validou-se o instrumento por meio de teste
estatístico. Em um segundo momento, identificou-se os principais atributos da Teoria U,
liderança situacional e processo contábil do líder da contabilidade que impactam as
competências essenciais da organização. Por último, em um terceiro momento, foi demonstrada
a análise da verificação de diferença de percepção, sobre os atributos de aprendizagem para
liderança na contabilidade, entre os docentes e discentes, para, enfim, evidenciar o conjunto de
atributos de aprendizagem para o líder da contabilidade, em consonância com a competência
essencial necessária na organização para lidar com os desafios do futuro emergente.

4.1 VALIDAÇÃO DA CONFIABILIDADE DOS DADOS
Para analisar a confiabilidade da escala e a sua consistência interna a fim de estimar
a confiabilidade das medições empíricas, é utilizado o método mais aceito entre os
pesquisadores, ou seja, o coeficiente alfa de Cronbach (HAIR, 2005). A confiabilidade pode
ser definida em o quanto a escala é constante em seus resultados, consistindo em analisar a
ausência de erros aleatórios presentes na mesma.
O Alfa de Cronbach foi pela primeira vez descrito no artigo escrito por Lee Cronbach
em 1951, sendo considerado o mais apropriado para medir escalas de múltiplos itens do tipo
refletiva. Esse modelo mede o percentual de variação total da escala (somada) que é ditada
por uma variação do conjunto de pares de covariâncias entre as variáveis. De acordo com
Costa (2011), o Alfa é a proporção da variação total de uma escala que é atribuível a uma
fonte comum, presumidamente o escore verdadeiro da variável latente subjacente ao
conjunto de itens. Desta forma, o coeficiente Alfa é calculado da variância das respostas
individuais e da variância da somatória dos componentes do questionário.
Nesse sentido, para se calcular corretamente seus valores, é necessário o uso de
softwares estatísticos que facilitarão seu cálculo. Os valores de Alfa podem variar de 0 a 1,
sendo que, quanto mais próximo de 1, maior será a evidência de consistência interna, e
maior a indicação de confiabilidade do conjunto de itens da escala (COSTA, 2011).
O resultado da medição feita no programa Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS®) foi superior ao valor mínimo recomendado, sendo o alfa da pesquisa final 0,909,
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considerado “excelente” conforme Costa (2011). Também foi analisado o Alfa de Cronbach
dos três construtos determinantes do instrumento de pesquisa de forma individual que são:
Teoria U (1), liderança situacional (2) e processo contábil (3). Cada constructo é delineado
na Tabela 2.
Tabela 2 - Análise Alfa Cronbach do Instrumento de pesquisa
Constructos

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach com base
em itens padronizados

N.º de itens

Teoria U

0,800

0,802

23

Liderança Situacional

0,766

0,758

15

Processo contábil

0,814

0,835

27

Total
Fonte: Análise feita no SPSS versão 24

0,909

0,911

65

Diante disso, verifica-se que as variáveis estão medindo a mesma escala,
nominada “atributos de aprendizagem do líder da confiabilidade”, que é composta pelo
conjunto dos três constructos citados anteriormente. De acordo com Corrar, Paulo e
Dias Filho. (2011), essas variáveis estão altamente intercorrelacionados. Dessa forma,
o resultado retornado pelo modelo de Alfa de Cronbach indicou que há uma excelente
confiabilidade dos dados, portanto, são adequados para o propósito para o qual foram
designados nesta pesquisa.

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE APRENDIZAGEM DO LÍDER
DA CONTABILIDADE QUE IMPACTAM AS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DA
ORGANIZAÇÃO

O processo de aprendizagem organizacional é o meio pelo qual o profissional de uma
determinada área compreende os procedimentos obsoletos atrelados ao seu campo de
atuação. Sistematicamente, através deste reconhecimento, tem a chance de apontar as
inconsistências no seu fluxograma de trabalho, para posteriormente sanear os problemas
encontrados. Ora, compreender a Teoria U exige entender a dinâmica de percurso do U
completo. Para melhor esclarecimento, propõe-se o seguinte exemplo: o líder da
contabilidade, no dia “x”, resolve realizar uma análise de desempenho de seu setor e, para
tanto, lança mão da Teoria U como instrumento de investigação, seu objetivo principal
consiste em diagnosticar a organização e, a depender do resultado, chegará à conclusão de
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que seu setor pode estar preso a processos obsoletos, podendo se valer das contribuições da
Teoria U para otimizar a dinâmica de funcionamento do setor.
Explicando a Teoria U, é preciso primeiramente compreender que há dois lados do
“U”. O lado esquerdo representa o passado, podendo se afigurar como um modelo
desatualizado e de acomodação, no qual a ausência de acompanhamento do setor facilmente
gera fragilidade nos processos. Os impactos podem ser deduzidos como: a dificuldade de
ampliação dos interesses da organização, dificuldade financeira em consequência da perda
de mercado para empresas concorrentes, dentre outros.
O lado direito do U apresenta os desafios a serem transcendidos, face a cada
problema do passado. Dimensionando a situação, Scharmer (2010) sublinha que o lado
direito do U requer o desapego de velhos padrões de pensamento e comportamento, com o
propósito de perceber novas possibilidades futuras. Este lado apresenta as propostas de
inovação baseadas na realidade e a consequência do olhar para o futuro. Por isso, o preceito
desconcretizar o mundo se materializa por intermédio das pessoas, ou seja, o eu se
transforma e o futuro começa a surgir.
Feitas estas ponderações, logo a seguir, concentram-se os gráficos, de acordo com
as Figuras 14, 15 e 16, com os resultados aferidos no transcurso deste trabalho.
Primeiramente serão apontados os resultados especificamente do constructo da teoria U,
onde se apontam as variáveis e seus respectivos percentuais de aprovação pelos
entrevistados segundo o quantitativo de respostas. Conforme dito alhures, a metodologia
empregada está sedimentada no método misto incorporado ao concomitante, ou seja,
averígua-se tanto o aspecto qualitativo como o quantitativo.
Na Figura 14, nota-se que 54,89% do total das respostas confirmaram a concordância
plena quanto ao fato das variáveis do constructo da Teoria U contribuírem para identificação
dos atributos de aprendizagem do líder da contabilidade. As duas variáveis que mais se
destacaram foram a REC3 e PRE1, sendo que a primeira apresenta o líder da contabilidade
como responsável por escutar ativamente a sua equipe e a si próprio, cujo percentual de
concordância registrado foi de 82,40%; já a segunda infere se o líder da contabilidade deve
conhecer a si mesmo, suas visões e propósitos, sendo que nesta análise o percentual apurado
foi de 82,20%.
No apurado global, tem-se que 33,08% concordaram em grande parte com a teoria
em supracitada. O destaque está nas variáveis REC1, PRO3, REA1, as quais,
respectivamente, preconizam que o líder da contabilidade deve resgatar velhos hábitos nas
organizações para suspender julgamentos, representando um percentual de concordância em
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58,80% (REC1); deve implementar o novo na cultura organizacional (PRO3) e implantar
projetos (REA1), ambos com 49%. Por mais que a variável REA1 tenha se destacado entre
as que foram acolhidas como procedentes em grande parte, essa também deixou cerca de
25,50% de respostas indecisas, ou seja, que não concordam e nem discordam. Os
consultados também ficaram em dúvida, não concordando e nem discordando, com 23,50%
das respostas, se o líder da contabilidade tem o dever de buscar resultados pelo conjunto de
práticas previamente desenvolvidas (REA2) e se, com 21,60%, deve elaborar projetos que
representam suas expectativas em modelos de trabalho concretos (PRO1).
Quanto ao grau de discordância, 2,22% do total de respostas discordam em grande
parte que as varáveis do constructo colaboram com os atributos de aprendizagem do líder
da contabilidade. Os respondentes discordam que o líder da contabilidade deve suspender
velhos hábitos de julgamento (SUS2) afigurando como a variável que registrou o maior
percentual de discordância dentre todas as demais variáveis, com 9,80%. O percentual de
respostas que concordaram com a variável SUS2 foi de 34,4%, ocupando a quarta posição
entre as variáveis com menor índice de concordância. A título de contextualização, o préteste já demonstrava uma tendência de queda nesta variável entre os profissionais
entrevistados.
Percentual extremamente baixo, precisamente 0,35%, discorda totalmente das
variáveis, não tendo relevância e nem concentração em uma só variável, o que dispensa uma
análise específica desse achado. Considerando o valor total das respostas, o número é
desprezível para fins de validação da teoria sustentada pelo autor. O resultado de 0,35% se
deu em razão da atribuição do percentual de 2% aos fatores SUS1, SUS2, PRO3 e REA1.
Já 0,52% das respostas equivalem aos que não estavam familiarizados com o tema ou
preferiram não opinar sobre o assunto, comportamento igualmente desprezível para fins de
seleção nesta análise. Sob essa perspectiva, é explanado na Figura 14 o percentual das
respostas referentes ao constructo Teoria U.
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Figura 14 - Percentual das respostas referentes ao constructo Teoria U
Constructo

Verbos

Teoria U

Recuperar

Suspender

Ver
Sentir

Presenciar

Scharmer (2010,2014)

Cristalizar

Prototipar

Realizar

Percentual geral

Atributos
REC1
REC2
REC3
SUS1
SUS2
SUS3
VER1
VER2
SEN1
SEN2
SEN3
PRE1
PRE2
PRE3
CRI1
CRI2
CRI3
PRO1
PRO2
PRO3
REA1
REA2
REA3

CP%

CGP%

NCD%

DGP%

DP%

25,50
60,80
82,40
60,80
31,40
72,50
58,80
56,90
49,00
58,80
43,10
82,20
70,60
51,00
74,50
70,60
74,50
31,40
74,50
35,30
19,60
37,30
41,20
54,89%

58,80
33,30
15,70
23,50
39,20
21,60
33,30
41,20
39,20
31,40
43,10
11,80
21,60
37,30
23,50
27,50
19,60
41,20
21,60
49,00
49,00
31,40
47,10
33,08%

13,70
5,90
2,00
11,80
17,60
2,00
3,90
2,00
5,60
9,80
9,80
2,00
7,80
7,80
2,00
2,00
3,90
21,60
3,90
11,80
25,50
23,50
9,80
8,94%

2,00
2,00
9,80
3,90
3,90
3,90
2,00
3,90
2,00
3,90
3,90
7,80
2,00
2,22%

2,00
2,00
2,00
2,00
0,35%

NFT/ PNO
%
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,52%

QT%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100%

Fonte: Dados da pesquisa
Nota: percentagem de concordo plenamente (CP); percentagem de concordo em grande parte (CGP);
percentagem de não concordo, nem discordo (NCD); percentagem de discordo em grande parte (DGP);
percentagem discordo plenamente (DP); percentagem de não familiarizado com o tema/prefiro não opinar
(NFT/PNO); quantidade total de percentagem (QT)

Concluída a análise da Teoria U, passa-se à análise da teoria da liderança situacional. A
liderança situacional diferencia-se das demais por defender que o líder deve ter habilidade em
diagnosticar o seguidor. Nela, é imprescindível que o líder desenvolva sua percepção, diagnostique
seus seguidores para que possa definir como irá se comportar, pois “em qualquer situação em que
uma equipe possa estar, a liderança sempre deverá realizar suas funções básicas de gerir com atenção
concentrada nos objetivos e resultados” (SILVA; KOVALESKI, 2006, p. 2). Vale lembrar que o
seguidor também pode autodiagnosticar o nível de seu desenvolvimento, o que é conhecido como
empoderamento. O líder que busca criar cultura empoderada em sua organização propicia ao grupo
credibilidade, fazendo com que os colaboradores se sintam animados em dar sugestões,
compartilhando aprendizado (BLANCHARD et al., 2011). A Figura 15, logo abaixo, demonstra os
resultados obtidos com a aplicação de questionários, situando o contexto atual.
Mais da metade das respostas, 87,97% do total, concordam que as variáveis do constructo
Liderança situacional contribuem para identificação dos atributos de aprendizagem do líder da
contabilidade, contrapondo-se a 3,67% que afirmaram discordar. Este percentual foi corroborado
especialmente pelo valor 5,6% na variável “o líder da contabilidade deve deixar que o liderado
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assuma a responsabilidade pela tomada diária de decisões e pela solução de problemas” (DEL1),
sendo este o maior percentual de discordância plena registrado.
Quanto ao grau de concordância, 82,40% concordaram plenamente que o líder da
contabilidade deve aconselhar, ouvir as perguntas e sugestões que a equipe apresenta (TRE2),
promovendo a autoconfiança (APO1), dando feedback aos seus liderados (APO3), sendo essas as
variáveis que apresentaram melhor desempenho dentre todas as arroladas na Figura 15. Vale
destacar também que 29,71% do total das respostas estão posicionadas no grau de concordância
parcial para as seguintes variáveis com destaque: DIR3 (45,10%) o líder da contabilidade deve
fornecer instruções específicas e participar ativamente na supervisão do desempenho das tarefas;
DIR1 41,20% o líder da contabilidade deve ensinar e acompanhar todas as etapas do processo
contábil; DEL1 (41,20%) o líder da contabilidade deve deixar que o liderado assuma a
responsabilidade pela tomada diária de decisões e pela solução de problemas.
Quanto à indecisão, 7,68% das respostas demonstraram não concordar e nem discordar que
alguns itens podem contribuir com a aprendizagem do líder contador. Os respondentes ficaram
indecisos se o líder da contabilidade deve elogiar e apoiar sua equipe (TRE1, 13,30%), bem como
incentivar interações entre os usuários e membros da equipe contábil (APO2, 13,70%). Por fim,
apenas 0,53% das respostas correspondem aos que não estavam familiarizados com o tema ou
preferiram não opinar sobre o assunto. Diante disso, é explanado na Figura 15 o percentual dos
respondentes relativamente ao constructo Liderança situacional.
Figura 15 - Percentual das respostas referentes ao constructo liderança situacional
Constructos

Verbos

Liderança
Situacional

Direcionar

Treinar
Hersey e
Blanchard
(1986); Silva e
kovaleski,
(2006)
Blanchard et al.
(2011)

Apoiar

Delegar

Liderar

Percentual geral

Atributos CP%
DIR1
DIR2
DIR3
TRE1
TRE2
TRE3
APO1
APO2
APO3
DEL1
DEL2
DEL3
LIS1
LIS2
LIS3

43,10
52,20
43,10
66,30
82,40
49,00
82,40
58,80
82,40
31,40
45,10
51,00
68,60
62,70
56,90

CGP%

NCD%

DGP%

DP%

41,20
37,30
45,10
19,80
13,70
35,30
15,70
27,50
17,60
35,30
41,20
33,30
23,50
25,50
33,30

5,90
7,80
9,80
13,30
3,90
11,80
2,00
13,70
9,80
7,80
7,80
7,80
7,80
5,90

7,80
2,00
2,00
2,00
17,60
5,90
3,90
3,90
-

2,00
5,90
2,00
-

7,68%

3,01%

0,66%

58,41% 29,71%

NFT/
PNO %
2,00
2,00
3,90

QT
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,53% 100%

Fonte: Dados da pesquisa
Nota: percentagem de concordo plenamente (CP); percentagem de concordo em grande parte (CGP); percentagem de não
concordo, nem discordo (NCD); percentagem de discordo em grande parte (DGP); percentagem discordo plenamente (DP);
percentagem de não familiarizado com o tema/prefiro não opinar (NFT/PNO); quantidade total de percentagem (QT)
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Neste momento, será abordado o constructo processo contábil que, por meio das
funções técnicas, valores e relacionamento do líder da contabilidade, bem como pela
continuidade em se manter em processo de aprendizagem, pode elevar seus conhecimentos,
habilidades tecnológicas e comportamentais com perspectivas econômicas, sociais,
ambientais e institucionais.
Aponta-se que, na Figura 16, 86,62% do total das respostas afirmaram a
concordância de que as variáveis do constructo processo contábil contribuem para
identificação dos atributos de aprendizagem do líder da contabilidade. Destacam-se aqui as
variáveis REG1 (92,20%) e REG2 (98%), em relação às quais os respondentes concordaram
com as seguintes assertivas: o líder da contabilidade deve registrar os fatos contábeis
produzindo informações úteis aos partícipes da organização, bem como manter as
informações de forma que sejam relevantes, fidedignas, compreensíveis, tempestivas,
comparáveis e verificáveis.
Nesse sentido, mais de 90% concordaram que se deve elaborar relatórios contábeis
que evidenciem o impacto dos fatores econômicos, sociais e ambientais exercidos pela
organização (DEM2), além de demonstrar as mutações patrimoniais da organização,
executando as tarefas da organização em conformidade com as normas (LID5) e pautandose por um conjunto de regras de conduta moral (LID4). Entretanto ainda estão indecisos ou
discordam que o líder da contabilidade deve evidenciar os dados e/ou informações
(qualitativos e quantitativos) para a sociedade (EVI2, 23,50%).
A par disso, pode-se inferir que os respondentes estão cientes e concordam que a
principal função dos profissionais contábeis é gerar informações úteis aos partícipes da
organização, com comportamento ético e desenvolvendo sua capacidade de inovação
(LID3), porém, ainda têm dúvidas quanto ao dever de compartilhar as informações
quantitativas ou qualitativas com a sociedade. No entanto, essa conduta transparente se
evidencia sensivelmente importante para a atuação ideal do profissional contábil.
Nessa esteira, um exemplo de evidenciação de informações qualitativas que as
empresas estão compartilhando com a sociedade são os relatórios de responsabilidade social
(Balanço Social). Trata-se de um demonstrativo elaborado pelas organizações a respeito de
seus indicadores de responsabilidades social, ambiental e econômica, com o objetivo de
apresentar ao público geral o engajamento da organização para contribuir para com a
sociedade, como reservas financeiras destinadas a cuidados ao meio ambiente ou à
alimentação e saúde de funcionários, por exemplo. Parte desse relatório é de
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responsabilidade do setor contábil, pois é essa unidade quem detém a guarda de grande parte
das informações constantes no relatório.
Parcela significativa, 28,50% do total das respostas, mostra que os respondentes
concordam em grande parte que as variáveis do constructo processo contábil contribuem
para identificação dos atributos de aprendizagem do líder da contabilidade. Os respondentes
confirmaram concordância sobre a afirmação de que o líder deve estar envolvido com o
planejamento estratégico e com o fomento da criatividade. Aproximadamente 50%
concordam que o líder da contabilidade deve dar suporte a todo o planejamento
organizacional, auxiliando na execução das estratégias da organização de forma estruturada
e contínua e fomentando a criatividade e inovação no setor contábil (PLA1, PLA3 ORG1).
Alguns respondentes, 8,93% das respostas, mostraram-se indecisos, e cerca de
25,50% desse quantitativo não concordam e nem discordam quanto ao dever do líder da
contabilidade de mensurar o seu grau de influência para sua equipe. Igualmente, os
respondentes tiveram dúvidas se a contabilidade deve servir informações da prontidão dos
capitais humanos, tecnológicos, organizacionais, bem como de produtividade e de
resultados da organização aos seus partícipes. (LID1). Uma análise desse achado revela que
pairam dúvidas quanto ao dever de o contador gerar tanto informações quantitativas quanto,
e principalmente, qualitativas.
Quanto ao grau de discordância, 3,67% do total das respostas explanam a
discordância de que as variáveis do constructo processo contábil contribuem para
identificação dos atributos de aprendizagem do líder da contabilidade, destaca-se aqui a
variável ORG2 que afirma que o líder da contabilidade deve elaborar planos para evitar a
improvisação na organização o que contraria uma grande parte dos respondentes que
concordaram que o líder da contabilidade deveria estar envolvido com o planejamento
estratégico da organização. Por fim, 0,88% do total das respostas afirmaram que os
respondentes não estavam familiarizados com o tema ou preferiram não opinar acerca desse.
Nesse contexto, apresenta-se a Figura 16 com o percentual referente ao constructo processo
contábil.
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Figura 16 - Percentual das respostas referentes ao constructo processo contábil
Constructo

Verbos

Atributos

Planejar

PLA1
PLA2

37,30
56,90

43,10
37,30

PLA3

43,10

ORG1

54,90

ORG2

CP%

CGP%

NCD%

DGP%

DP%

9,80
5,90

7,80
-

49,00

3,90

41,20

3,90

47,10

21,60

ORG3

52,90

EVI1

2,00
-

NFT/ PNO
%
-

QT
%
100,00
100,00

2,00

-

2,00

100,00

-

-

-

100,00

15,70

9,80

2,00

3,90

100,00

33,30

9,80

-

-

3,90

100,00

56,90

31,40

7,80

2,00

-

2,00

100,00

EVI2

41,20

35,30

17,60

2,00

3,90

-

100,00

EVI3

68,60

27,50

3,90

-

-

-

100,00

MEN1

52,90

35,30

5,90

5,90

-

-

100,00

Aquino e Santana (1992);

MEN2

64,70

35,30

-

-

-

100,00

Almeida e Hajj (1997);

MEN3

41,20

29,40

25,50

2,00

2,00

-

100,00

REG1

76,50

15,70

5,90

2,00

-

-

100,00

REG2

90,20

7,80

2,00

-

-

-

100,00

AUD1

49,00

31,40

11,80

2,00

3,90

2,00

100,00

Lima et al. (2007);

AUD2

60,80

33,30

3,90

-

2,00

-

100,00

Prahalad e Hamel (1990);
Thomson (2008);

AUD3

51,40

31,40

11,80

2,00

2,00

2,00

100,00

DEM1

70,60

19,60

5,90

3,90

-

-

100,00

DEM2

70,60

19,60

5,90

3,90

2,00

-

100,00

DIV1

52,90

33,30

7,80

2,00

2,00

2,00

100,00

DIV2

37,30

27,50

19,60

9,80

3,90

2,00

100,00

DIV3

64,70

19,60

11,80

-

2,00

2,00

100,00

LID1

43,10

31,40

21,60

3,90

-

-

100,00

LID2

51,00

33,30

11,80

3,90

-

-

100,00

LID3

74,50

19,60

3,90

-

-

2,00

100,00

LID4

78,40

13,70

5,90

2,00

-

-

100,00

LID5

82,40

13,70

2,00

2,00

-

-

100,00

58,12%

28,50%

8,93%

2,55%

1,02%

0,88%

100%

Processo Contábil

Organizar

Evidenciar
Cardoso (2006, p.110-113);
Prahalad e Hamel (1990);

NBC TG e.u (2011);

Mensurar

Registrar

Franco e Marra (2001);
Marion (2007);

Auditar

Demonstrar

Zehetner et al. (2013);
Král e Šoljaková (2016).

Divulgar

Liderar

Percentual geral

Fonte: Dados da pesquisa
Nota: percentagem de concordo plenamente (CP); percentagem de concordo em grande parte (CGP);
percentagem de não concordo, nem discordo (NCD); percentagem de discordo em grande parte (DGP);
percentagem discordo plenamente (DP); percentagem de não familiarizado com o tema/prefiro não opinar
(NFT/PNO); quantidade total de percentagem (QT)

A teoria U trata da investigação/diagnóstico que o líder da contabilidade realizará no
seu eu, no setor e na organização em que trabalha e, para tal reflexão, o profissional lançará
mão das competências básicas necessárias. As competências básicas para a área contábil
referem-se aos critérios necessários para o desenvolvimento do profissional em um campo
específico. Isto é, são aquelas competências fundamentais para se viver em sociedade e atuar
em qualquer ambiente de trabalho. Em outras palavras, são aqueles padrões de comportamento
de que os seres humanos precisam para sobreviver e agir com sucesso em qualquer cenário da
vida como, por exemplo, a capacidade de analisar e entender a situação real da empresa através
de dados e fatos internos e externos (RODRIGUEZ; RICO, 2017).
Já a liderança situacional está ligada ao desenvolvimento de líderes e liderados. Propõe
a realização de diagnóstico para que, tanto o líder saiba qual estilo de liderança usar com o seu
liderado, a depender do nível de desenvolvimento em que o seu liderado executa determinada

93

tarefa, quanto o liderado saiba qual é o seu nível de desenvolvimento para pedir apoio ao seu
líder (empoderamento). Esse contexto aborda competências genéricas nessa interação entre
líder e equipe, como: comportamento e as ações éticas do profissional contábil, como também
o trabalho em equipe e as relações interpessoais. Vale ressaltar que ambos os conteúdos, Teoria
U e Liderança Situacional, concentram-se em aspectos comportamentais dos atores
organizacionais.
Relativamente ao processo contábil, trata-se da execução das tarefas por meio das
funções técnicas e tecnológicas, bem como pela continuidade dos hábitos e práticas de
aprendizagem. Esse processo está em consonância com as competências específicas que,
conforme Rodriguez e Rico (2017), correspondem a um know-how complexo e são definidas
levando-se em conta as competências fundamentais de uma área de conhecimento, como por
exemplo: o ato de basear-se em modelos regulatórios no desenvolvimento de suas funções;
identificando e compreendendo o funcionamento do processo contábil e sua relação com os
processos de produção ou operação da organização. Além disso, utiliza as informações
financeiras e sua relação quantitativa e qualitativa para a tomada de decisão adequada, bem
como compreende o regulamento e aplica os processos e procedimentos visando à emissão de
opinião que permita a implementação da melhoria contínua, garantindo o desempenho e
resultados da liderança da organização perante os órgãos reguladores e a sociedade em geral.
As contribuições da liderança situacional se alinham aos constructos da Teoria U, uma
vez que o adequado desempenho do líder nesse contexto dependerá de uma série de condutas
propostas por essa visão da realidade centrada na preparação para os eventos do futuro. O
exercício da escuta ativa, o autoconhecimento, o resgate de velhos hábitos para suspender
julgamentos, a postura inovativa, são fatores de impulsão ao desenvolvimento do líder na
perspectiva situacional, uma vez que compõem um ambiente interno e externo favorável para a
prática de feedbacks, o ensino e acompanhamento das funções pela liderança, a delegação
responsável, entre outras condutas edificadoras da performance da equipe e da organização.
Essa convergência da liderança situacional e da teoria U está demonstrada na Figura 17, a qual
se resulta o valor do novo líder para as competências essenciais da organização.
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Figura 17 - Valor do novo líder para as competências essenciais da organização

Fonte: Elaborado pela autora

Esse agir agregado, tomando comportamentos da liderança situacional influenciados pelas
práticas da Teoria U, encontra campo fértil no universo de atuação da contabilidade, pois o
profissional desse campo é demandado a manejar informações quantitativas e qualitativas numa só
abordagem, bem como responde à organização com contribuições sensíveis e estratégicas para a
tomada de decisões e para a implementação de uma agenda de melhorias contínuas. A partir dos
dados colhidos nesta pesquisa e das inter-relações construídas entre os constructos do embasamento
teórico, é possível concluir que o sucesso do perfil do líder da contabilidade é consideravelmente
influenciado pelas características e práticas descritas, o que impõe a esse profissional, conforme
corroborado por Bernado (2017), uma predisposição ao aprendizado contínuo e ao aprimoramento
de suas competências.
Esse perfil profissional não agrega valor somente à equipe e ao prestígio da carreira contábil,
mas também e principalmente ao posicionamento estratégico da organização. Tomando as
competências essenciais como o aprendizado coletivo na organização, notadamente a confluência
de várias habilidades de produção e a inter-relação das múltiplas ferramentas tecnológicas
(PRAHALAD; HAMEL, 1990), é evidente perceber o papel capital e insubstituível do líder da
contabilidade nesse ambiente. A possibilidade de contar com esse ator nos mais diversos setores da
organização certamente contribuirá decisivamente para agregar valor ao produto entregue à
sociedade. A organização não contará apenas com um profissional escriturário bem capacitado e
zeloso para com suas tarefas cotidianas, mas um personagem integrado aos múltiplos fluxos e ciente
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da importância de características intra e interpessoais para o sucesso de todos os projetos de
mercado, conforme abordado na Figura18.

Figura 18 - A melhoria visível na performance da organização

Fonte: Elaborado pela autora

A composição de um perfil a partir desses atributos (liderança situacional, Teoria U e
processos contábeis) pode resultar em um profissional completo e capaz de responder às
expectativas das competências essenciais da organização atual, sob os aspectos de
conhecimento, habilidades e valores, segundo estruturado por Kaplan e Norton (2004). A
inserção desse profissional na equipe garantirá que o ambiente organizacional estará servido
dos conhecimentos técnicos essenciais para a geração das informações contábeis com alto nível
de segurança, contando com um colaborador hábil para integrar e incentivar a equipe a entregar
uma performance de excelência e dotado dos valores consonantes aos sustentados pela
estratégia da organização.

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA E VERIFICAÇÃO DE DIFERENÇA SIGNIFICATIVA
ENTRE OS SUJEITOS DA PESQUISA
A Figura 19 explana as médias ponderadas (M) das variáveis do constructo Teoria U.
Observou-se que os docentes consideram as variáveis CRI3 e PRO2 como as mais importantes
desse constructo, concordando plenamente com as afirmativas, uma vez que o resultado
apontou a média de 5,0, sendo este o nível máximo da escala Likert que foi utilizado nesse

96

instrumento de pesquisa. A partir disso, infere-se que o líder da contabilidade deve compartilhar
visão e propósito com sua equipe (CRI3), fazer ajustes em seus projetos, bem como ter o dever
de receber e dar feedbacks às suas equipes (PRO2).
As variáveis REA1, PRO1 e SU2 foram, sequencialmente, as variáveis com menores
valores, em média, na percepção dos discentes, variando entre 3,76 e 3,85. Os discentes não
concordam e nem discordam com o dever do líder da contabilidade em implantar projetos
(REA1); elaborar projetos que representam suas expectativas em modelos de trabalho concretos
(PRO1); e que deve suspender velhos hábitos de julgamento (SUS2). Por outro lado, os
discentes concordam em grande parte que o líder da contabilidade deve incentivar a equipe a
suspender os julgamentos impróprios (SUS1). A variável REC1 teve média mais similar entre
os respondentes, os quais concordaram em grande parte que o líder da contabilidade deve
resgatar velhos hábitos nas organizações para suspender julgamentos. Sob essa perspectiva, é
exposto na Figura 19 o gráfico referente as médias dos respondentes quanto aos atributos do
constructo Teoria U.
Figura 19 - Gráfico dos atributos do constructo Teoria U

Fonte: Dados da pesquisa
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No constructo denominado “Liderança situacional”, os resultados encontrados na
pesquisa são apresentados na Figura 20. Elementar observar que os docentes concordam
plenamente (M=5,0) que o líder da contabilidade deve incentivar interações entre os usuários e
membros da equipe contábil (APO2). Além disso, tem o dever de dar feedback (APO3),
diagnosticando o nível de desenvolvimento da equipe (LIS1). Tanto os discentes quanto os
docentes concordam em grande parte que o líder da contabilidade deve ensinar e acompanhar
todas as etapas do processo contábil (DIR1), bem como promover autoconfiança na sua equipe
(APO1).
A menor média, de acordo, com a percepção dos discentes (M=3,46), foi a variável
DEL1 indicando que não concordam e nem discordam que o líder da contabilidade deve deixar
que o liderado assuma a responsabilidade pela tomada diária de decisões e pela solução de
problemas. Essa análise evidencia que os acadêmicos podem se perceber inseguros quanto ao
aspecto da delegação e compartilhamento de decisões na gestão, provavelmente por carência
de experiências profissionais na área. Quanto a isso, é importante lembrar que uma das formas
de o líder desenvolver outros líderes, após diagnosticar o nível de desenvolvimento de seu
liderado como com alto grau de competência e empenho, é conferindo liberdade para que
possam resolver conflitos e tomar decisões diárias.
Nessa perspectiva, Blanchard et al. (2011) indica que é relevante o reconhecimento de
realizações e a disponibilização recursos para que o colaborador autoconfiante continue tendo
um bom desempenho e buscando estímulos para seguir crescendo. O líder oferece liberdade,
mas sem assentir que as coisas saiam do controle. Não é de hoje que as organizações precisam
da função financeira para influenciar os resultados dos negócios. Com isso, percebe-se que a
função desse profissional se transmudou da simples gestão de dados financeiros para apoiar a
tomada de decisões estratégicas (IMA, 1999, p. 24). A delegação de questões operacionais do
dia a dia à equipe possibilita ao líder da contabilidade a disponibilidade necessária para ocupar
essa função estratégica de colaborar com os rumos da organização. Diante disso, é indicado na
Figura 20 o gráfico referente as médias dos respondentes quanto aos atributos do constructo
liderança situacional.
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Figura 20 - Gráfico dos atributos do constructo liderança situacional

Fonte: Dados da pesquisa

Ao se tratar da avaliação dos resultados presentes no constructo “Processo contábil”,
apresenta- se a Figura 21 que demonstra que na percepção dos docentes, em média, todas as
variáveis apresentaram valores acima de 4,0. Por conseguinte, a pesquisa constatou as quatro
variáveis com maiores níveis de concordâncias para identificar os atributos de aprendizagem
do líder da contabilidade do constructo processo contábil. Os docentes concordaram
plenamente que o líder da contabilidade deve registrar os fatos contábeis produzindo
informações úteis aos partícipes da organização (REG1), mantendo as informações registradas
relevantes, fidedignas, compreensíveis, tempestivas, comparáveis e verificáveis (REG2).
Os docentes foram unânimes em concordar que o líder da contabilidade deve se pautar
por um conjunto de regras de conduta e moral (LID4), além de executar as tarefas da
organização em conformidade com as regras e/ou normas (LID5). Dentro desta ótica,
liminarmente, aplica-se o entendimento de Marion e Santos (2012) que, há tempos, defendem
a importância da leitura contínua do código de ética por parte dos profissionais contábeis, visto
que o código orienta os valores e atitudes profissionais desses especialistas (KRÁL;
ŠOLJAKOVÁ, 2016). Além disso, a responsabilidade ética e moral é imposta tanto pela
profissão quanto pelo próprio indivíduo, a fim de manifestar uma conduta irrepreensível. Nesse
sentido, tem-se que o pilar ético deve constituir a essência dos atributos de aprendizagem do
líder da contabilidade.
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Outro ponto importante mostrado na Figura 21 é que tanto os discentes quanto os
docentes concordam em grande parte que o líder da contabilidade deve participar de forma ativa
na tomada de decisão da organização (LID2), o que demonstra a percepção de que esse
profissional deve apresentar posição de destaque na organização, atuando ou influenciando
diretamente a alta administração. Todavia, os alunos se mostraram indecisos se o líder da
contabilidade deve garantir livre acesso a informações aos partícipes da organização (DIV2).
Essa dúvida pode ser explicada pelo receio de que o profissional esteja mais vulnerável ao
democratizar o acesso às informações da organização, uma vez que ele tem acesso a dados
sensíveis de fluxos e processos. No entanto, deve prevalecer o vínculo de confiança,
transparência e lealdade do líder para com sua equipe. A percepção dos respondentes revela
que a formação do profissional contábil pode abordar ainda mais a importância do
compartilhamento de decisões e informações e o benefício disso para a organização. Nessa
ótica, é apresentado na Figura 21 o gráfico referente às médias dos respondentes quanto aos
atributos do constructo processo contábil.

Figura 21 - Gráfico dos atributos do constructo processo contábil

Fonte: Dados da pesquisa
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Com o propósito de demonstrar de forma adequada os resultados obtidos, utiliza-se o
gráfico radar, Figura 22, para confrontar os dados apurados por meio da aplicação do
questionário aos respondentes. Observa-se que os docentes tiveram média maior em todos os
constructos comparados aos discentes e todos respondentes.

Figura 22 - Gráfico de comparativo entre os constructos

Fonte: Dados da pesquisa

Ao comparar as medidas das médias das amplitudes de resposta pelo teste t -Student
(amostras independentes) em relação à percepção dos discentes e docentes, pode-se observar,
na Tabela 3, a diferença estatisticamente significante (p<0,05) nos três constructos (Teoria
U, liderança situacional e processo contábil), tendo os docentes apresentado valores
melhores que os discentes. Diante disso, é apresentado na Tabela 3 a medida de média, desvio
padrão e teste t-student (amostras independentes) para comparação de média entre os discentes
e docentes.
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Tabela 3 - Medida de média, desvio padrão e teste t-student (amostras independentes)
para comparação de média entre os discentes e docentes
Discentes

Docentes

Média

Desvio

Média

Desvio

Constructos

ponderada

padrão

ponderada

padrão

Teoria U

-0,160

1,027

0,657

Liderança
situacional

-0,190

1,007

Processo
contábil

-0,155

1,004

T

gl

p-valor ¹F

p-valor² t

0,519

-2,426

49

0,188

0,019*

0,778

0,457

-4,532

32,692

0,023

0,000*

0,636

0,713

-2,343

49

0,139

0,023*

Fonte: Dados da pesquisa
Nota (1) Teste de Levene para igualdade de variância, (2) Teste t-Student para amostras independentes,
*significativo a 5%

De acordo com a Tabela 3, o teste t-student mostrou que o grupo dos discentes, em média,
apresentam um nível de percepção, referente ao grau de concordância, quanto aos atributos de
aprendizagem do líder da contabilidade, de os itens comporem o constructo Teoria U, inferiores
aos dos docentes t(49)= -2,426; p=0,019; p < 0,05. Em relação ao constructo “liderança
situacional”, o teste mostrou que o grupo dos discentes, em média, apresenta um nível de
percepção, referente ao grau de concordância, inferior ao dos docentes t(32,692)= -4,532;
p=0,000; p < 0,05. Por fim, quanto ao constructo “processo contábil”, o teste t-student mostrou
que o grupo dos discentes, em média, apresenta um nível de percepção inferior ao dos docentes
t(49)= -2,343; p=0,023; p < 0,05, referente ao nível de concordância.
Diante dos resultados do nível de concordância dos docentes, pode-se inferir que os
professores dos cursos de ciências contábeis da UNIR estão cientes do dever de ensinar sobre os
aspectos técnicos e comportamental (liderança) para os discentes e essas características estão
convergentes com o estudo de Rezende e Lea (2013). As autoras indicaram doze competências
requeridas para os docentes do curso de Ciências Contábeis (didática, relacionamento, exigência,
conhecimento teórico, experiência de mercado, flexibilidade, criatividade, comunicação,
liderança, planejamento, comprometimento e empatia). Naquela pesquisa, verificou-se, quanto
ao grau de importância das competências requeridas aos docentes, que os estudantes elegeram o
domínio do conhecimento, a didática e a experiência de mercado como as competências de maior
relevância para o exercício da docência no curso de Ciências Contábeis.
É relevante destacar que mesmo apresentando diferença significativa a menor no grau de
concordância dos discentes, esses, ainda assim, tiveram uma média ponderada considerada alta
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das respostas, o que quer dizer que estão cientes dos atributos de aprendizagem que um contador
deve ter para exercer a liderança na contabilidade das organizações. Essa constatação demonstra
uma realidade melhorada em comparação aos estudos conduzidos por Marin, Lima e Casa Nova
(2014). Esses autores notaram a excelência no conhecimento teórico ministrado em uma
Instituição de Ensino Superior, porém, apontaram para a necessidade de melhoria em assuntos
relacionados à gestão. Os resultados aqui colhidos demonstram que os alunos já apresentam
entendimento de que as qualidades de liderança impactam decisivamente a performance do
contador.
Ainda que sejam incentivados ao desenvolvimento de competências de liderança no
ambiente acadêmico, a falta dessa habilidade pode ser resultante de fatores intrínsecos aos
estudantes, como personalidade tímida, dificultando a expressividade em público e em
apresentações formais na organização. Essa análise converge com os resultados da pesquisa de
Cardoso, Souza e Almeida (2006) e de Machado e Casa Nova (2008), pois observaram baixa
aplicação das competências de liderança em meio aos profissionais contadores, indicando que
esses profissionais apresentam um perfil mais técnico em contraponto ao gerencial. Porém, é
desejável que essa abordagem seja definitivamente incorporada aos atributos de aprendizagem da
formação do contador, a fim de que a academia se firme como protagonista na preparação do líder
da contabilidade para as demandas do futuro que emerge. Nesse sentido, apresenta-se a Figura 23
como proposta para essa problematização.

Figura 23 - Atributos de aprendizagem direcionados as competências essenciais

Fonte: Elaborado pela autora
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Ampliando a análise feita por Marin, Lima e Casa Nova (2014), pode-se observar que
os acadêmicos da UNIR recebem estímulos para compreender adequadamente a importância
dos contadores líderes no cenário estratégico da organização, de forma que, caso pratiquem essa
visão no exercício das suas funções profissionais e na continuidade da sua formação curricular,
serão líderes de sucesso e provocarão a mudança do perfil do novo líder da contabilidade. Em
consonância, Scharmer (2014) indica que os desafios que a liderança enfrenta requer que haja
consciência nas ações e mudança para o lugar interior a partir do qual operam. Como resultado,
os indivíduos têm que aprender a participar de ambas as dimensões simultaneamente: o que e
como fazer as coisas. Os turbulentos desafios do tempo atual forçam todas as organizações e
comunidades a renovar e se reinventar. Salienta-se que a razão do fracasso coletivo está ligada
ao ponto cego que impede que as lideranças atuem alicerçadas em um nível mais profundo de
consciência e transformação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário organizacional está exposto aos efeitos das mudanças constantes de todas
as forças que atuam sobre ele (políticas, econômicas, sociais e ambientais), rompendo
fronteiras antes intransponíveis. A Contabilidade integra e interage com esse processo
evolutivo, sendo seus atores dotados de alta capacidade de condução dessas mudanças. O
que é uma plêiade de oportunidades de ascensão profissional, também é um desafio que se
renova diariamente, pois o nível de performance adequado para responder a esse cicl o
evolutivo deve ser cada vez mais acurado. Nessa óptica, o processo de capacitação desses
profissionais adquire protagonismo, já que integra a trajetória de formação do líder da
contabilidade para responder às demandas do futuro que emerge.
A justificativa e as contribuições pretendidas por este trabalho são evidenciar o
conjunto de atributos de aprendizagem para o líder da contabilidade, em consonância com
a competência essencial necessária na organização para lidar com os desafios do futuro
emergente, buscando apoiar os processos que permitam o aprimoramento contínuo desses
agentes. Para tanto, seguiram-se os seguintes objetivos específicos explanados nos
parágrafos subsequentes.
Desenvolveu-se um instrumento de pesquisa que identificasse os atributos de
aprendizagem da liderança para a contabilidade econômica, social, ambiental e
institucional, fundamentado na Teoria U, Liderança Situacional, e perspectiva de
aprendizado tecnológico e comportamental no processo contábil. Para elaboração do
instrumento, foram utilizadas adaptações de técnicas como Checklist de Osborn e
Redefinição Heurística. O questionário foi dividido em três constructos, sendo: Teoria U
com 8 dimensões e 23 itens/variáveis; liderança situacional com 5 dimensões e
itens/variáveis; e processo contábil com 9 subcategorias e itens/variáveis. Totalizaram-se
22 dimensões e itens/variável.
Validou-se a confiabilidade do instrumento de pesquisa por meio da utilização de
métodos estatísticos, como o Alfa de Cronbach e estatísticas descritivas. O resultado da
medição feita no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) foi superior
ao valor mínimo recomendado, sendo o alfa da pesquisa final 0,909, considerado
“excelente”. Também foi analisado o Alfa de Cronbach dos três constructos determinantes
do instrumento de pesquisa de forma individual que são: Teoria U (0,800), liderança
situacional (0,766) e processo contábil (0,814).

105

Identificaram-se os principais atributos da Teoria U, liderança situacional e processo
contábil do líder da contabilidade que impactam as competências essenciais da organização.
O confrontamento dos achados desta pesquisa com os modelos teóricos utilizados permite
concluir que o perfil do líder da contabilidade capaz de atender as competências essenc iais
da organização deve contar com a contribuição direta e efetiva dos atributos da Teoria U,
das práticas identificadas da liderança situacional, somadas às habilidades técnicas do
processo contábil estruturado e desempenhado com ética. Ao evidenciar a complexidade e
o nível de demanda das organizações e suas competências essenciais, esta pesquisa logrou
êxito em relacionar esse perfil do líder contábil às expectativas de respostas que o mercado
demanda.
Analisou-se se havia diferença de percepção sobre os atributos de aprendizagem para
liderança na contabilidade entre as amostras independentes. Ao comparar as medidas das
médias das amplitudes de resposta pelo teste t-Student (amostras independentes) em relação
à percepção dos discentes e docentes, observou-se diferença estatisticamente significante
(p<0,05) nos três constructos (Teoria U, liderança situacional e processo contábil), tendo os
docentes apresentado valores melhores que os discentes. Diante dos resultados do teste tstudent, pode-se inferir que os professores dos cursos de ciências contábeis da UNIR estão
cientes do dever de ensinar sobre os aspectos técnicos e comportamental (liderança) para os
discentes.
É relevante destacar que, mesmo apresentando diferença significativa a menor no
grau de percepção dos discentes, esses, ainda assim, tiveram uma média ponderada
considerada alta das respostas, o que quer dizer que estão cientes dos atributos de
aprendizagem que um contador deve ter para exercer a liderança na contabilidade d as
organizações. Observou-se também que os acadêmicos da UNIR recebem estímulos para
compreender adequadamente a importância dos contadores líderes no cenário estratégico da
organização, de forma que, caso pratiquem essa visão no exercício das suas funções
profissionais e na continuidade da sua formação curricular, serão líderes de sucesso e
provocarão a mudança do perfil do novo líder da contabilidade.
Portanto, considera-se que esta pesquisa logrou êxito ao reunir a resposta à questão
que motivou o estudo. Nessa esteira, o líder da contabilidade deve desenvolver atributos de
aprendizagem embasados na teoria U, nos parâmetros da liderança situacional e nas boas
técnicas do processo contábil para oferecer competências essenciais à organização, diante
de desafios do futuro emergente.
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Nesse sentido, a partir da coleta da percepção dos respondentes e da análise da teoria
apresentada nesta pesquisa, pode-se concluir que esse profissional deve reunir os seguintes
comportamentos: escutar ativamente sua equipe e a si próprio, autoconhecimento, resgatar
velhos hábitos para suspender julgamentos, implementar o novo, implantar projetos, delegar
missões aos liderados, promover a autoconfiança, dar feedback, como também registrar
fatos contábeis, com informações relevantes, fidedignas, compreensíveis e tempestivas,
elaborar relatórios contábeis sobre todas as atividades da organização, demonstrar as
mutações contábeis da organização e se pautar por regras de conduta moral.
Essa forma de desempenho é resultante do cenário apurado com a aplicação do
instrumento de coleta de dados, uma vez que os respondentes identificaram esse conjunto
de práticas como aderentes à conduta do líder contábil preparado para responder às
competências essenciais da organização. Não apenas essas condutas, uma vez que as citadas
se destacaram pelo nível de concordância das respostas, mas outras ações também compõem
o rol de atributos no âmbito de conhecimentos, habilidades e valores que recaem à formação
e ao modo de atuar do líder contábil.
Destaca-se como limitação do presente estudo, que, embora tenha sido elaborado o
pré-teste, ainda assim podem ocorrer limitações quanto à dificuldade de expressão ou
comunicação tanto por parte dos atores, quanto do pesquisador, assim como na sinceridade
das respostas que pode acarretar uma variedade de vieses. Outro fator, é o fato de ter se
tentado realizar um censo, porém não se obteve êxito no intento de contemplar toda a
população.

Quanto à confiabilidade do instrumento, apesar de bem aceita no meio

acadêmico e científico, o Alfa de Cronbach ainda possui algumas críticas que precisam ser
levadas em consideração. Entre elas está o fato de poder gerar coeficientes de Alfa elevados
apenas colocando variáveis redundantes, ou seja, quanto mais parecidos forem entre si os
itens, maior será o coeficiente Alfa, o que contraria o pressuposto teórico de que se deve
apenas utilizar itens distintos entre si, de modo a demonstrar diferentes facetas do constru cto
sob análise (COSTA, 2011).
Em relação a pesquisas futuras, recomenda-se a aplicação do questionário a uma
amostra significativa para que o resultado seja generalizado. Recomenda-se também que
seja feita uma análise fatorial com o intuito de redimensionar o instrumento de forma que,
com a mesma quantidade de fatores e com um número reduzido de variáveis, seja possível
analisar os atributos de aprendizagem do líder da contabilidade obtendo os resultados
equivalentes. Seria possível e desejável atingir uma forma mais simplificada de descrever
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os dados, por meio de fatores que aumentem o poder de explicação do conjunto inteiro de
variáveis (HAIR et al., 2009).
Outra possibilidade é expandir o escopo da pesquisa, incluindo outros interessados,
como organizações profissionais, os próprios alunos e professores de outras instituições de
ensino superior de contabilidade, tanto públicas quanto privadas. Por fim, conclui-se que se
cuidou de propor um trabalho em construção, provisório e aberto a contestação, uma
tentativa de responder a um questionamento de pesquisa, uma pequena contribuição para os
estudos acadêmicos e uma tentativa de representatividade e de significação da literatura de
atributos de aprendizagem e liderança na contabilidade.
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DE CONCORDÂNCIA, ESCOLHENDO UMA DAS LETRAS OPÇÕES (A, B, C, D, E, F ou G)

Cada letra corresponde a uma opinião, conforme o quadro ao lado.
Não é necessário se identificar.
Agradecemos sua contribuição e atenção.
Obs.: o resultado, bem como a dissertação completa sobre o objeto da pesquisa, poderão ser acessados a partir de agosto, na
página www.ppga.unir.br.

OPÇÕES DE RESPOSTA PARA CADA
TEMA
ITENS

DESCRIÇÃO

A

CONCORDO PLENAMENTE

B

CONCORDO EM GRANDE PARTE

C

NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO

D

DISCORDO EM GRANDE PARTE

E

DISCORDO PLENAMENTE
NÃO FAMILIARIZADO COM O TEMA

F
G

PREFIRO NÃO OPINAR

121

(1)

CHECKLIST ADAPTADO
DO MÉTODO DE
OSBORN

1.1 RECUPERAR
Resgatar hábitos
passado

do

1.2 SUSPENDER
Oferecer à equipe o
desapego a padrões
consolidados

1.3 VER
Visualização
realidade com um
novo olhar

da

1.4 SENTIR
A percepção dos limites
dos modelos mentais e
superação
de
préjulgamentos

INQUIRIÇÕES ELABORADAS A
PARTIR DO MÉTODO
REDEFINIÇÃO HEURÍSTICA
1.1.1 O líder da contabilidade deve resgatar
modelos mentais já empregados em contextos
de ação, conversação e pensamento, para
revisitar processos e estruturas?

TEMAS-INDICADORES: PERSPECTIVA DE APRENDIZADO
TECNOLÓGICO E COMPORTAMENTAL NA TEORIA “U”
1.1.1.1 O líder da contabilidade deve resgatar velhos hábitos nas organizações. para
suspender julgamentos
1.1.1.2 O líder da contabilidade deve revisar processos e estruturas nas organizações.

1.1.1.3 O líder da contabilidade deve escutar ativamente tanto a sua equipe quanto a si
mesmo.
1.2.1 O líder da contabilidade deve deter a 1.2.1.1 O líder da contabilidade deve incentivar a equipe a suspender os julgamentos
capacidade de ajudar a sua equipe a suspender os impróprios.
julgamentos e desapegar de padrões negativos a 1..2.1.2 O líder da contabilidade deve suspender velhos hábitos de julgamento.
fim de que veja a realidade objetiva com que se
defronta, incluindo números e acontecimentos
rotineiros?
1.2.1.3 O líder da contabilidade deve desapegar de padrões negativos e abrir- se para o novo.
1.3.1 O líder da contabilidade deve suspender
julgamentos e ver a realidade com novos olhos?

1.3.1.1 O líder da contabilidade deve ver a realidade com novos olhos.
1.3.1.2 O líder da contabilidade deve analisar sob novas abordagens.

1.4.1 O líder da contabilidade deve questionar
profundamente
seus
modelos
mentais,
apropriando-se da realidade que está além do
próprio filtro e sem pré- julgamentos?

1.5 PRESENCIAR
1.5.1 O líder da contabilidade deve ter a
Capacidade de conexão com
competência de mover-se para um processo
o presente, permitindo-se
profundo onde irá se conectar com o ‘estar
desvendar valores internos
presente’, descobrindo a si mesmo, suas visões e
propósitos?
1.6 CRISTALIZAR
1.6.1 O líder da contabilidade deve ter a
O vínculo da equipe com a habilidade de compartilhar sua visão, intenção e
organização a partir da propósitos com os partícipes da organização?
prática do novo

1.4.1.1 O líder da contabilidade deve redirecionar a atenção ao processo e sentir o que está à
sua volta.
1.4.1.2 O líder da contabilidade deve sentir o que é realmente importante para a questão que
está sendo trabalhada.
1.4.1.3 O líder da contabilidade deve manter a mente, o coração e a vontade aberta permitindo
a percepção das situações como parte de um sistema.
1.5.1.1 O líder da contabilidade deve conhecer a si mesmo, suas visões e propósitos.
1.5.1.2 O líder da contabilidade deve perceber os detalhes dos acontecimentos e sentir o que
está ao seu redor.
1.5.2.3 O líder da contabilidade deve seguir adiante acolhendo o que está por vir (futuro
emergente).
1.6.1.1 O líder da contabilidade deve incentivar a equipe inovar suas atitudes e na estrutura
em que se encontram.
1.6.1.2 O líder da contabilidade deve aceitar o surgimento de novas ideias e possibilidades
que possam ser integradas
1.6.1.3 O líder da contabilidade deve compartilhar visão e propósito com sua equipe.

MARCAR O
TEMA COM
A LETRA DE
SUA OPÇÃO
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
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1.7 PROTOTIPAR
1.7.1 O líder da contabilidade deve elaborar
Capacidade de escolher a protótipos para traduzir suas expectativas em
mais eficaz estratégia de modelos de trabalho concretos, dos quais se
possa receber feedback e fazer novos ajustes
concretização de projetos
antes e durante a implementação definitiva?

1.7.1.1 O líder da contabilidade deve elaborar projetos que representam suas expectativas em
modelos de trabalho concretos.

(

)

1.7.1.2 O líder da contabilidade deve receber e dar feedbacks às suas equipes, bem como,
ajustes em seus projetos.

(

)

(

)

1.8.1.1 O líder da contabilidade deve implantar projetos.

(

)

1.8.1.2 O líder da contabilidade deve buscar resultados pelo conjunto de práticas previamente
desenvolvidas.
1.8.1.3 O líder da contabilidade deve observar a nova realidade por meio dos resultados de
novos projetos e experiências.

(

)

(

)

1.7.1.3 O líder da contabilidade deve implementar o novo na cultura organizacional.
1.8 REALIZAR
Tornar concretos os anseios
das partes envolvidas

(2)

1.8.1 A liderança da contabilidade realiza o
desejo e as expectativas dos envolvidos,
buscando resultados pelo conjunto de práticas
desenvolvidas previamente?

CHECKLIST ADAPTADO
INQUIRIÇÕES ELABORADAS A
DO MÉTODO
PARTIR DO MÉTODO REDEFINIÇÃO
DE OSBORN
HEURÍSTICA
2.1DIRECIONAR
Direcionamento de tarefas
a favor da melhoria dos
níveis de competência

2.1.1 O líder da contabilidade apresenta
habilidade para direcionar a execução de tarefas
e auxiliar a equipe a explorar suas funções,
melhorando seus níveis de competência?

2.2 TREINAR
Direcionamento e apoio a
equipes
com
baixo
rendimento

2.2.1 É uma tarefa do líder orientar e apoiar a
equipe desmotivada e com baixa estima,
direcionando também aqueles com nível de
competência abaixo do desejável?

2.3 APOIAR
Apoio no empenho da
execução de tarefas

2.3.1 O líder da contabilidade detém
competências para apoiar o desenvolvimento do
empenho dos indivíduos na execução de suas
tarefas?

TEMAS-INDICADORES: PERSPECTIVA DE APRENDIZADO
TECNOLÓGICO E COMPORTAMENTAL NA LIDERANÇA
SITUACIONAL

MARCAR O
TEMA COM
A LETRA DE
SUA OPÇÃO

2.1.1.1 O líder da contabilidade deve ensinar e acompanhar todas as etapas do processo
contábil.

(

)

2.1.1.2 O líder da contabilidade deve elaborar um plano detalhado para seu desenvolvimento
pessoal como profissional contábil.

(

)

2.1.1.3 O líder da contabilidade deve fornecer instruções específicas e participar ativamente
na supervisão do desempenho das tarefas.

(

)

2.2.1.1 O líder da contabilidade deve elogiar e apoiar sua equipe.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2.2.1.2 O líder da contabilidade deve aconselhar, ouvir as perguntas e sugestões que a equipe
apresenta.
2.2.1.3 O líder da contabilidade deve continuar dirigindo e supervisionando de perto as
atividades da equipe desmotivada e com competência abaixo do desejável.
2.3.1.1 O líder da contabilidade deve promover autoconfiança na sua equipe
2.3.1.2 O líder da contabilidade deve incentivar interações entre os usuários e membros da
equipe contábil.
2.3.1.3 O líder da contabilidade deve dar feedback à equipe.
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2.4 DELEGAR
Reconhecimento
competência
transferência
responsabilidade

2.4.1 O líder da contabilidade, ao observar
de
e
de

2.5 LIDERAR
Liderança
no
relacionamento
e
desenvolvimento da equipe

(3)

que seu liderado tem alto grau de empenho e
competência, deve definir metas desafiadoras
e demonstrar total confiança em seu
desempenho?
2.5.1 O líder da contabilidade deve ter a
capacidade de relacionamento com a equipe do
processo contábil (participando do processo) e
com os demais partícipes da organização (como
cliente de processos)?

CHECKLIST ADAPTADO
INQUIRIÇÕES ELABORADAS A
DO MÉTODO
PARTIR DO MÉTODO REDEFINIÇÃO
DE OSBORN
HEURÍSTICA
3.1 PLANEJAR
Suporte da contabilidade ao
planejamento estratégico e
operacional da organização

3.2 ORGANIZAR
A
contabilidade
estruturada
para
atender a estratégia e
os
objetivos
da
organização
3.3 EVIDENCIAR
Perceber e tornar claro os
fatores de causas e efeitos para
o alto desempenho da
organização

2.4.1.1 O líder da contabilidade deve deixar que o liderado assuma a responsabilidade pela
tomada diária de decisões e pela solução de problemas.

3.2.1 Como organizar a contabilidade para que
seja uma das competências essenciais da
organização, bem como que ofereça aos
partícipes
da
organização
informações
quantitativas e qualitativas que alavanquem a
estratégia organizacional?
3.3.1 A contabilidade deve evidenciar,
tempestivamente,
os
fatos
ligados
à
administração econômica, sociais, ambientais e
institucionais da organização?

)

2.4.1.2 O líder da contabilidade deve incentivar o empoderamento dando autonomia ao
liderado e/ou a equipe.

(

)

2.4.1.3 O líder da contabilidade deve incentivar a consecução de resultados mais ousados.

(

)

2.5.1.1 O líder da contabilidade deve diagnosticar o nível de desenvolvimento da equipe.

(

)

(

)

(

)

2.5.1.2 O líder da contabilidade deve adequar os estilos de liderança às necessidades da
equipe.
2.5.1.3 O líder da contabilidade deve interagir de forma intra e interpessoal com outras áreas
de conhecimento.

TEMAS-INDICADORES: PERSPECTIVA DE APRENDIZADO
TECNOLÓGICO E COMPORTAMENTAL NO PROCESSO
CONTÁBIL
3.1.1.1 O líder da contabilidade deve dar suporte a todo o planejamento organizacional.

3.1.1 A contabilidade como competência
essencial deve dar suporte a todo o planejamento
organizacional?

(

MARCAR O
TEMA COM
A LETRA DE
SUA OPÇÃO
(

)

3.1.1.2 O líder da contabilidade deve contribuir para o alinhamento do planejamento
estratégico e operacional.

(

)

3.1.1.3 O líder da contabilidade deve auxiliar na execução das estratégias da organização de
forma estruturada e contínua.
3.2.1.1 O líder da contabilidade deve fomentar a criatividade e inovação no setor contábil.

(

)

(

)

(

)

3.2.1.3 O líder da contabilidade deve se comprometer com o aprimoramento dos produtos e
serviços da contabilidade.

(

)

3.3.1.1 O líder da contabilidade deve evidenciar a situação econômica, financeira, ambiental,
social e institucional da organização.

(

)

(

)

(

)

3.2.1.2 O líder da contabilidade deve elaborar planos para evitar a improvisação na
organização.

3.3.1.2 O líder da contabilidade deve evidenciar os dados e/ou informações (qualitativos e
quantitativos) para a sociedade.
3.3.1.3 O líder da contabilidade deve evidenciar as demonstrações contábeis da organização.
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3.4 MENSURAR
Mensuração de fatores
quantitativos e qualitativos
que impactam a organização

3.4.1 O líder da contabilidade deve mensurar
quantitativa e/ou qualitativamente todos os
fatores e atributos que impactam no desempenho
da organização?

3.5.1 O líder da contabilidade deve registrar os
fatos contábeis produzindo informações úteis, isto
3.5 REGISTRAR
que
sejam
relevantes,
fidedignas,
Produção de informações é,
compreensíveis, tempestivas, comparáveis e
úteis por meio do registro
verificáveis para os partícipes da organização?
3.6 AUDITAR
Contribuição da auditoria
para eficácia de processos de
gerenciamento de riscos

3.7 DEMONSTRAR
Elaboração
de
demonstrações contábeis
3.8 DIVULGAR
Divulgação de dados e
análises
de
informações
econômicas
sociais,
ambientais e institucionais da
organização
3.9 LIDERAR
Desenvolver e conduzir a
equipe da contabilidade para
servir e orientar com
informações
econômicas
sociais,
ambientais
e
institucionais
todos
os
partícipes da organização

3.6.1 Ao auditar a organização, o líder da
contabilidade contribui para a eficácia dos
processos de gerenciamento de riscos com o
objetivo de melhorar as operações e resultados de
uma organização, fortalecendo a governança
corporativa?
3.7.1 A contabilidade deve ser responsável pela
elaboração
de
demonstrativos
contábeis
objetivando fornecer informações úteis aos
usuários?
3.8.1 O disclosure se propõe a divulgar dados e
análises de informações financeiras e não
financeiras de uma organização, garantindo-lhes
livre acesso e prestigiando a transparência na
relação com público e partícipes?

3.9.1 Os atributos da liderança na contabilidade
são determinantes para o fornecimento de
informações e dados capazes de retratar a
mensuração das atividades e desempenho da
organização?

3.4.1.1 O líder da contabilidade deve mensurar quantitativa ou qualitativamente todos os
fatores e atributos que impactam no desempenho da organização.
3.4.1.2 O líder da contabilidade deve mensurar o custo dos serviços e a capacidade
financeira e operacional da entidade para fins de accountability e tomada de decisão.

(

)

(

)

3.4.1.3 O líder da contabilidade deve mensurar o seu grau de influência para sua equipe.

(

)

3.5.1.1 O líder da contabilidade deve registrar os fatos contábeis produzindo informações
úteis aos partícipes da organização.
3.5.1.2 O líder da contabilidade deve manter as informações registradas relevantes,
fidedignas, compreensíveis, tempestivas, comparáveis e verificáveis.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(
(

)
)

3.6.1.1 O líder da contabilidade deve garantir a aderência das ações operacionais
administrativas às políticas, aos planos e às diretrizes.
3.6.1.2 O líder da contabilidade deve contribuir para a eficácia dos processos de
gerenciamento de riscos.
3.6.1.3 O líder da contabilidade deve reavaliar as demonstrações e os sistemas financeiros,
registros, transações e operações de uma entidade ou de um projeto.
3.7.1.1 O líder da contabilidade deve demonstrar as mutações patrimoniais da organização.
3.7.1.2 O líder da contabilidade deve elaborar demonstrações contábeis que evidenciem o
impacto dos fatores econômicos, sociais e ambientais exercidos pela organização.
3.8.1.1 O líder da contabilidade deve divulgar dados e análises de informações econômicas,
sociais, ambientais e institucionais de uma organização.
3.8.1.2 O líder da contabilidade deve garantir livre acesso a informações aos partícipes da
organização.
3.8.1.3 O líder da contabilidade deve garantir transparência na relação com público e
partícipes da organização.
3.9.1.1 O líder da contabilidade deve servir informações da prontidão dos capitais humanos,
tecnológicos, organizacionais, bem como de produtividade e de resultados da organização
aos seus partícipes.
3.9.1.2 O líder da contabilidade deve participar de forma ativa na tomada de decisão da
organização
3.9.1.3 O líder da contabilidade deve possuir capacidade de inovar na organização.
3.9.1.4 O líder da contabilidade deve se pautar por um conjunto de regras de conduta e
moral.
3.9.1.5 O líder da contabilidade deve executar as tarefas da organização em conformidade
com as regras e/ou normas.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

