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Resumo 

O objetivo central deste trabalho é verificar se gestores que se declaram do gênero feminino 

possuem diferença significativa em relação aos que se declaram masculino, levando em 

consideração o conhecimento contábil, como uma fonte de poder. Alguns estudos destacam 

que o gênero dos gestores pode ser considerado um fator relevante na continuidade do 

negócio, enquanto diversas teorias feministas convergem para o reconhecimento da 

dominação masculina na sociedade. Outro fator importante para as Micro e Pequenas 

Empresas (MPES), refere-se às informações contábeis como fundamentais para o 

planejamento e tomada de decisão, tratada aqui como fonte de poder nas funções 

organizacionais. Para tanto, foi solicitado a gestores de MPES do município de Guarapari-

E.S., que respondessem a um questionário estruturado, sendo obtidos 69 questionários 

válidos. Empregou-se a técnica de comparação de médias para amostras independentes e a 

técnica de regressão linear múltipla. Os resultados demonstram que não existem evidências 

estatísticas suficientes para afirmar que gestores, do gênero feminino e masculino, possuem 

diferença no conhecimento efetivo das informações contábeis, o que sugere uma mudança em 

relação à dominação masculina na sociedade, permitindo a ascensão da então classe 

dominada. Em relação aos coeficientes de regressão, o modelo apresentou duas variáveis 

significativas na explicação da variável dependente conhecimento das informações contábeis 

declaradas pelos gestores (CICON), a variável independente importância do conhecimento 
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contábil para o gestor (IICON), e a Dummy para gestores/gestoras contratados, porém a 

variável que identificava o gênero do gestor (GENFEM) não foi significante. 

 

Palavras-chave: Conhecimento Contábil; Poder; Diversidade; Micro e Pequenas Empresas. 

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, as MPES são organizações com forte participação na oferta de bens e 

serviços, cumprindo papel tão expressivo quanto o das grandes organizações (Longenecker et 

al., 1997; Amaral & Nova, 2010; Fracalanza & Ferreira, 2012; Gonçalves & Leal, 2015; 

Pessôa et al., 2016). Este tipo de empreendimento existe em grande número e representa 

parcela significativa dos empregos e das contribuições para o PIB brasileiro, além de 

favorecer a redução da pobreza no país (Vieira, 2007; Fracalanza & Ferreira, 2012; Pessôa et 

al., 2016). No entanto, estas organizações apresentam alta taxa de mortalidade precoce 

(SEBRAE, 2007; SEBRAE-SP, 2010; SEBRAE, 2013), enquanto seus gestores possuem 

pouco conhecimento de técnicas e ferramentas de gestão, por isso costumam tomar decisões 

gerenciais influenciados apenas por experiências passadas e intuição (Pinheiro, 1996; 

Queiroz, 2005; Bacic et al., 2011). 

A contabilidade fornece aos gestores de MPES informações fundamentais para o 

planejamento e tomada de decisão, contribuindo para funções organizacionais ao reportar 

informações direcionadas a atividades como, por exemplo: balanço patrimonial, fluxo de 

caixa, demonstração de resultado do período e informações para o controle de custos e 

despesas necessários para oferta de produtos (Queiroz, 2005; Bacic et al., 2011; Melo & 

Prieto, 2013; Dumer, 2014; Gonçalves & Leal, 2015). Porém, pesquisas revelam que gestores 

de MPES brasileiras consideram deficiente o acesso e, consequentemente, o conhecimento 

real que possuem destas informações para a tomada de decisão (Frey & Frey, 2003; Souza, 

2007; Simão & Teixeira, 2012), e algumas vezes os gestores de MPES declaram possuir um 

conhecimento efetivo inferior a relevância que atribuem as informações contábeis, 

evidenciando uma situação que carece de melhoria (Dumer, 2014). Nessa direção, Santos 

(1999), Gazzoni (2003), Queiroz (2005), Souza et al. (2014), Dumer (2014), Gonçalves e Leal 

(2015) chamam atenção para a necessidade de se averiguar a relevância que os gestores 

atribuem às informações contábeis, em especial o conhecimento efetivo destas informações 

para gestão dos empreendimentos em MPES. 

Diversos estudos analisam os fatores que levam a mortalidade das MPES no Brasil e no 

exterior (Simão & Teixeira, 2012), e alguns destes analisam se o gênero dos 

empreendedores/gestores pode ser considerado um fator relevante na continuidade deste tipo 

de negócio (Kalleberg & Leicht, 1991; Rosa et al., 1996; Lerner et al., 1997; Pazolini, 2006; 

Cardoso, 2007; Borges, 2008; Chirwa, 2008; Simão, 2011). Os resultados nem sempre são 

convergentes, ou seja, alguns estudos identificam gênero como fator determinante na 

sobrevivência de MPES, enquanto outros não. 

O debate de gênero, no campo organizacional, aponta que diversas teorias feministas 

têm em comum o reconhecimento da dominação masculina na sociedade e uma agenda de 

mudanças, seja ela caracterizada por uma “reforma” nas organizações ou por uma 

“transformação” mais radical que extrapole o âmbito organizacional. No entanto, cada teoria 

privilegia certos aspectos das relações de gênero e, consequentemente, omite outros; cada 

abordagem contribui para colocar em evidência certa problemática e um tipo específico de 

sujeito, mas exclui outras e outros. (Calás & Smircich, 1999)  



 

 

Face às colocações anteriores, o presente trabalho aborda o seguinte problema de 

pesquisa: existe diferença estatística entre o nível de conhecimento contábil de mulheres 

e homes que gerenciam MPES do município de Guarapari –E.S.? 

Portanto, o objetivo central deste trabalho é verificar se gestoras que se declararam do 

gênero feminino possuem diferença significativa em relação aos que declararam masculino, 

levando em consideração o conhecimento contábil, como uma fonte de poder que possibilita 

capacidade de supervisão dos processos, dos indivíduos e suas condutas na organização, a fim 

de alinha-los com as normas e padrões pré-estabelecidos, ao passo que permite identificar 

desvios que são passíveis de correção, até punição (Mendonça Neto et al., 2010), e 

consequentemente permite também a afirmação do sujeito enquanto profissional por 

possibilitar o alcance os resultados esperados (Kaspary & Seminott, 2012). Para tanto, foi 

solicitado a gestores de MPES desse municipio que respondessem a um questionário 

estruturado, sendo obtidos 69 questionários válidos. De posse dos dados, a primeira etapa foi 

verificar, por meio do teste T, para comparação de médias para amostras independentes, se 

mulheres e homens possuíam, estatisticamente, diferença no nível de conhecimento contábil 

declarado. Além dos dados sobre o gênero dos gestores e o nível de conhecimento efetivo de 

informações contábeis, foram coletados outros dados relacionados ao perfil dos gestores e a 

importância que estes atribuem a essas informações, a fim de verificar quais variáveis 

explicam o conhecimento das informações contábeis pelos gestores, em especial o gênero dos 

gestores e gestoras. 

Desta forma, serão abordadas questões relacionadas a aspectos da realidade cotidiana 

dos gestores, com potencial para a obtenção de resultados inovadores ou inesperados que 

preencham lacunas do conhecimento, levando em consideração aspectos de pesquisas 

anteriores. Tais elementos são considerados aspectos relevantes das pesquisas em 

contabilidade gerencial (Chow & Harrison, 2002). Em especial ao investigar aspectos 

relacionados ao gênero de gestores de MPES (Rosa et al., 1996), visto que estas também estão 

inseridas na estrutura tradicional sexista que marcam nosso contexto social (Calás & 

Smircich, 1999). Enfim, espera-se colaborar com o desenvolvimento e aprimoramento de 

pesquisas que investiguem aspectos da contabilidade e sua contribuição ao processo gerencial 

em interface com teorias organizacionais, conforme sugerido por Ittner e Larcker (2002) e 

Espejo et a., (2009). 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Poder nas Organizações 

O debate sobre poder nos Estudos Organizacionais é pautado por extensa discussão e 

muita literatura, trazendo a possibilidade de direcionar a área para uma perspectiva crítica. 

Além disso, outro ponto de destaque no debate, diz respeito ao resgate do indivíduo e suas 

interações com outros sujeitos e organizações, ao considerar que toda relação estabelecida 

nesses locus tem como cenário o poder, manifesto em interesses dos indivíduos, grupos 

dominantes, dominados e, eventualmente, uma subversão desta estrutura. Desta interação é 

gerada uma relação de interdependência que acaba por sobrepor os papeis de dominados e 

dominantes. 

Hardy e Clegg (2001) evidenciam que o estudo do poder no ambiente das organizações 

ainda é envolvido de conotações pouco favoráveis, porém reconhecido como importante 

assunto que possui muitos problemas a serem compreendidos. Para os autores, determinados 

recursos permitem determinados poderes em determinados contextos, ou seja, a ocupação de 

determinados cargos, em certos contextos, permite o domínio de conhecimento dos meios de 

produção, o que confere poder.  



 

 

Neste contexto, o conhecimento figura-se como elemento fundamental do novo 

ambiente organizacional, sendo o recurso mais valioso. Por meio do conhecimento 

armazenado, compartilhado e aplicado, as organizações ampliam suas performances 

orientadas à inovação e ao aprendizado sustentável. Dessa forma, o capital intelectual ganha 

destaque frente ao capital financeiro das organizações e cada vez mais as empresas serão 

diferenciadas com base naquilo que sabem (Costa et al., 2000).  

Invariavelmente a discussão sobre o tema poder é pautada por duas linhas principais que 

dificilmente dialogam, como apresentado por Hardy e Clegg, (2001), são elas: a linha do 

funcionalismo e a linha crítica. A primeira linha assume um viés claramente gerencial, que 

pouco se preocupa em evidenciar e criticar seus fundamentos e motivações, gerando muitas 

vezes sensação semelhante ao tradicional jargão do pragmatismo exacerbado de que os fins 

justificam os meios. A segunda tenta contrapor assuntos como, por exemplo, tipos de 

opressão e dominação nas organizações, porém parece pouco lembrada por agentes que 

pretendem implantar ações coletivas nas organizações. 

A perspectiva funcionalista do poder está voltada para a orientação gerencialista, como 

um conceito pragmático correspondendo ao uso e abuso do poder. Dessa forma, na 

perspectiva funcionalista, o que não está contido na estrutura, na linha de autoridade, é 

considerado como ilegítimo, disfuncional e baseado em um comportamento de interesse 

próprio (Hardy & Clegg, 2001). Sendo assim, o poder é visto como uma propriedade das 

relações que permeiam as organizações (Sewell, 1998). Ou seja, o poder enraizado na 

hierarquia das organizações é visto como normal e inevitável, derivado do design formal da 

organização. Porém, para Hardy e Clegg (2001) tal visão tem sido rejeitada e os estudos 

passam, então, a considerar o poder ilegítimo, ou seja, o poder exercido fora das estruturas 

hierárquicas formais e dos canais sancionados por essas estruturas. 

Já para os teóricos críticos, a resistência era algo positivo, em outras palavras, uma 

oportunidade para a ação humana criativa, particularmente quando associada a categorias 

subjugadas, tais como trabalhadores, mulheres e minorias étnicas, como uma reafirmação 

contra os processos de dominação (Hardy & Clegg, 2001). 

 

2.2 Diversidade nas Organizações 

As primeiras discussões sobre o poder, no âmbito do Feminismo Liberal, estavam 

relacionadas à temática da desigualdade entre os sexos; a mulher não devia ser considerada 

inferior ao homem. Buscava-se a equidade sexual/justiça de gênero, já que mulheres (e 

também homens) são prejudicadas pelos papeis sexuais que determinam os espaços (público x 

privado) que o feminino e o masculino devem ocupar, bem como os respectivos 

comportamentos tidos como adequados. No campo dos estudos organizacionais, mais 

especificamente, Calás e Smircich (1999), destacam que boa parte da discussão passou a focar 

“mulheres na gerência”. Em consequência, apesar de a literatura ser capaz de evidenciar 

desigualdades entre sexo e gênero, os estudos não representaram a diversidade de sujeitos; o 

status da mulher, abordado como uma questão de realização pessoal, não contemplava as 

relações de poder. Sob essa ótica, a principal motivação de pesquisa desses estudos residiu em 

identificar os fatores que impedem o alcance de uma “fração” de mulheres aos níveis 

hierárquicos mais elevados, fenômeno esse conhecido como o “teto de vidro”. 

Assim, Williams e Mavin (2014) defendem que é necessário mudar a ênfase, de uma 

preocupação dominante da performance para uma abordagem crítica, preocupando-se com 

valores e práticas organizacionais. 

Conforme evidenciado por Calás e Smircich (1999), as teorias feministas criticaram, em 

diferentes níveis de intensidade, o status quo. Como efeito, desde 1960, o debate de gênero 

nas organizações trouxe à tona diferentes questões, entre elas, o acesso e desempenho da 



 

 

mulher no ambiente de trabalho; as relações de gênero e prática organizacional; a 

instabilidade das categorias feminino e masculino, bem como da própria organização, do 

conhecimento e do discurso organizacional. Logo, a conexão (ou não) dessas e de outras 

ideias com os estudos organizacionais evidenciam, em última análise, que os problemas 

sinalizados pelas feministas não dizem respeito somente às mulheres, mas também à diversos 

“outros” sujeitos afetados pelas práticas desenvolvidas nas organizações e pelas teorizações 

realizadas (ou silenciadas) nesse campo de estudo. 

A esse respeito, faz-se pertinente comentar que se por um lado os estudos sobre 

“mulheres gerentes” - apoiados nos pressupostos do feminismo liberal - fomentou a discussão 

inicial sobre gênero nas organizações, por outro, eles não estabeleceram maiores intersecções. 

A mulher retratada era predominantemente a de etnia branca, de classe média e heterossexual. 

Já a produção mais alinhada com o feminismo social, ao incorporar pontos de outras 

correntes, reconheceu as relações de poder e ampliou o nível de análise, realizando 

interseções mais eficazes entre gênero, raça, classe e sexualidade. Mais ainda, os estudos 

desenvolvidos no âmbito das perspectivas pós-estruturalista/pós-moderna e terceiro 

mundista/(pós)-colonialista, oportunizam a reflexão sobre as relações de poder que tentam 

“naturalizar” um sistema de exclusão de certos sujeitos ( e que silenciam as vozes daqueles 

que não fazem parte da elite), oferecendo uma visão mais pluralista de gênero e identidade. 

Um destaque deve ser dado ao fato de que ainda que no campo teórico exista uma 

preocupação com as minorias, as práticas organizacionais não têm conseguido controlar as 

relações de poder e dominação sobre as minorias. Assim, considerando as organizações como 

arenas, a interseccionalidade traz uma análise mais completa e real para a aplicação de 

políticas de mudança nas organizações (Horvine, 2010), como as políticas 

antidiscriminatórias. 

Ressalta-se também que um cuidado deve ser dado ao fato de que as relações de poder 

que permeiam os discursos atingem até mesmo os indivíduos marginalizados, ou seja, eles 

acabam por reproduzir o discurso opressor de forma acrítica e não reflexiva (Carrieri et al., 

2014), reforçando a necessidade de problematização por pesquisadores e gestores nas diversas 

formas de organização existentes. 

  

2.3 Características e relevância das MPES 

As MPES possuem grande importância para o bem-estar da economia de um país por 

serem organizações empreendedoras com forte participação na oferta de bens e serviços, 

cumprindo papel tão expressivo quanto o das grandes organizações (Longernecker et al., 

1997; Amaral & Nova, 2010), em especial na geração de postos de trabalho formais 

(Fracalanza & Ferreira, 2012; Pessôa et al., 2016), porém convivem com forte presença de 

empregos informais, superior aos das outras modalidades de empresas, e com alta rotatividade 

de mão de obra (Fracalanza & Ferreira, 2012). Nesse sentido, Beck et al. (2005), em pesquisa 

analisando dados de 45 países, identificaram relação estatisticamente significante da 

contribuição positiva das MPES para crescimento do PIB destas economias. 

No cenário econômico brasileiro, é notória a importância das MPES. Elas geram 

empregos nos médios e grandes centros urbanos, ao mesmo tempo em que favorecem o 

desenvolvimento do interior do país, visto que “(...) são elas que promovem a movimentação 

da renda, dos salários, através dos empregos gerados, da indução de novos negócios e da 

venda dos seus produtos e serviços, dinamizando assim, as economias locais e regionais” 

(Vieira, 2007, p. 19-20) Para isso, atuam “na produção e comercialização de bens e serviços 

que suprem as necessidades básicas, na interiorização do desenvolvimento e na dinâmica da 

economia dos pequenos municípios” (Vieira, 2007, p. 10). Há de se pontuar também as 



 

 

contribuições sociais que favorecem, como a redução dos níveis de pobreza da população 

(Vieira, 2007, Pessôa et al., 2016). 

Um dos principais problemas relacionados MPES no Brasil é a elevada ocorrência de 

mortalidade precoce destes empreendimentos. Este cenário gerou um considerável prejuízo 

social devido ao elevado número de empregos que desaparecem em função da mortalidade 

precoce das MPES, além de prejuízo financeiro de capital investido e expectativa de 

faturamento (SEBRAE-SP, 2010). 

Para Pinheiro (1996) e Bacic et al. (2011), uma das características relevantes das MPES 

é que geralmente possuem como gestor o proprietário, quase sempre muito atarefado e com 

pouco conhecimento de técnicas e ferramentas de gestão, desta forma costuma tomar decisões 

gerenciais influenciado apenas por experiências passadas e/ou intuição. 

 

2.4 Gênero e a gestão de MPES 

Nas últimas décadas diversos estudos têm analisado se o gênero dos 

empreendedores/gestores pode ser um fator significativo na continuidade de MPES, tanto no 

Brasil (Pazolini, 2006; Cardoso, 2007; Borges, 2008; Simão, 2011) quanto no exterior 

(Kalleberg & Leicht, 1991; Rosa, et al., 1996; Lerner et al., 1997; Chirwa, 2008), porém os 

resultados nem sempre são convergentes. Em alguns estudos o gênero do gestor é identificado 

como um fator determinante na sobrevivência de MPES, preponderando um resultado menos 

positivo para o gênero feminino. Enquanto outros não evidenciam tal disparidade. 

Os trabalhos Pazolini (2006), Cardoso (2007), Borges (2008) e Simão (2011), todos 

realizados com gestores MPES localizadas no Brasil, encontram relação entre uma maior 

mortalidade destas organizações e o gênero feminino desses no papel da gestão. Estes 

resultados parecem evidenciar a estrutura tradicional sexista que marcam nosso contexto 

social (Calás & Smircich, 1999), em oposição às expectativas de Souza (2012) que 

fundamenta no fenômeno da pós-modernidade mudanças estruturais que alteram as 

tradicionais configurações de gênero, entre outras. 

 

2.5 Relevância das informações contábeis no processo gerencial 

Para Macêdo et al. (2008), a informação contábil proporciona a seus usuários uma 

mudança de conhecimento em relação aos fenômenos de alteração do patrimônio das 

organizações, de forma a auxiliar a solução conflitos relacionados a aspectos sócio-ambientais 

destas entidades, confirmando ou descortinando opiniões a respeito destes fenômenos. 

A contabilidade possui grande importância no papel de auxiliar as diversas organizações 

em suas necessidades informativas a fim de contribuir para uma gestão eficiente. Nesse 

sentido, as MPES não diferem das grandes organizações quanto à necessidade de 

acompanhamento e controle das informações (Gazzoni, 2003; Melo & Prieto, 2013).   

Para Magalhães e Lunkes (2000), a eficiência na gestão de um empreendimento 

depende de um conjunto de dados processados e agrupados em forma de relatórios, oriundos 

de uma rede que processe informações de diversos tipos, merecendo especial destaque as 

informações contábeis. O objetivo final desse intricado modelo de controle informacional é 

contribuir para os diversos níveis de decisão da organização. 

Porém, alguns autores ponderam que nem sempre essas informações (mesmo quando 

são precisas, tempestivas e fidedignas) podem ser consideradas úteis para os gestores. Com 

efeito, avaliam ser importante averiguar a real relevância destas informações e o efetivo 

conhecimento que os gestores possuem destas, em especial nas MPES (Stroeher & Freitas, 

2008; Dumer, 2014) 

Martin (2002) argumenta que no Brasil tradicionalmente o contador, é percebido como 

um mero organizador das informações tributárias para atender as demandas dos órgãos fiscais 



 

 

governamentais, o que pode levar a descaracterização da função gerencial das informações 

contábeis percebida pelos gestores. Situações evidenciada por Moreira et al., (2013) e 

semelhantes a encontradas nos estudos internacionais conduzidos por Holmes e Nicholls 

(1988), Gooderham et al. (2004), Nunes e Serrasqueiro (2004). Consequentemente é de se 

esperar que muitos gestores identifiquem a contabilidade e suas informações por este prisma, 

ao passo que aspectos individuais destes também venham influenciar a relevância que 

atribuam às informações contábeis e, por consequência, o conhecimento efetivo destas 

informações.   

Em uma perspectiva mais alinhada com o paradigma crítico-marxista, Mendonça Neto 

et al. (2010, p. 10-11) identificam no trabalho de Lênin a contabilidade e suas informações 

como “instrumento de exercício do poder (...) sempre associada a função de vigilância e 

controle”, de forma semelhante a metáfora da panóptica proposta por Foucault, que permite 

uma supervisão sigilosa dos indivíduos, a fim de alinhar suas conduta as normas e padrões 

pré-estabelecidos, e permite identificar desvios que são passíveis de correção, até punição. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa se qualifica como do tipo quantitativa referindo-se à obtenção de descrições 

quantitativas, ou seja, dados e informações acerca de opiniões e características de um grupo 

determinado, a partir de uma população alvo (Freitas et al., 2000). Empregou-se a técnica de 

comparação de médias para amostras independentes e a técnica de regressão linear múltipla, 

com o auxílio do software estatístico SPSS, com objetivo de verificar se existe diferença 

estatística entre o nível de conhecimento contábil de mulheres e homes que gerenciam MPES 

do município de Guarapari-E.S..  

Para tanto, foi utilizado o método survey para coleta de dados (Freitas et al., 2000), 

obetendo-se um total de 69 gestores e gestoras de MPES das áreas de comercio e serviço que 

responderam a um questionário composto por questões abertas e fechadas. Essa amostra foi 

estabelecida por conveniência, ou seja, quando o pesquisador possui liberdade para selecionar 

os elementos que farão parte (COOPER; SCHINDLER, 2003; BRYMAN, 2012), através de 

abordagens diretas realizadas no mês de julho do ano de 2016, com gestores e gestoras que 

possuíam disponibilidade e manifestavam aceitação ao convite realizado, todos localizados na 

região comercial do Centro de Guarapari, importante cidade turística do litoral do Estado do 

Espírito Santo. 

Durante quatro dias úteis, no período vespertino, um dos autores realizou a pesquisa 

de campo, responsável por recolher dados nas MPES. Como se trata de uma área com muitas 

empresas comerciais, adentrava as lojas térreas, pela facilidade de acesso, com o questionário 

impresso em mãos e abordava o primeiro colaborador disponível, na maioria das vezes um 

vendedor. Após uma breve identificação pessoal e esclarecimento do objetivo da pesquisa, 

solicitava contatar o gestor(a) responsável, exceto nas poucas vezes que esse(a) atendia 

diretamente, por casualidade. 

Nas ocasiões em que o gestor(a) estava presente e disponível para atender, foi 

explicado o objetivo da pesquisa e perguntado de antemão se dispunha de aproximadamente 

oito minutos para responder o questionário; caso a resposta fosse positiva, era entregue o 

questionário impresso. É importante destacar que todo gestor e gestora responderam 

livremente, sem interferência do pesquisador, que quando questionado sobre algo específico 

do questionário gentilmente explicava que não podia interferir nesta etapa de compreensão 

das questões e preenchimento das respostas. Nas ocasiões em que os gestores e gestoras não 

podiam atender, o pesquisador agradecia e seguia em direção ao próximo estabelecimento da 

quadra, sempre no sentido horário ou anti-horário definido no início da atividade, até 

esgotarem-se as opções disponíveis. Cabe acrescentar que o pesquisador não retornava aos 



 

 

estabelecimentos nos quais não foi possível obter acesso ao gestor(a) ou quando este(a) não 

demonstrou interesse e/ou disponibilidade. 

Ao final desta etapa, observou-se que a abordagem para coleta de dados havia 

contemplado as principais quadras comerciais do bairro pesquisado. Nenhum outro vínculo 

foi efetivado com os gestores e gestoras. Ao todo, foram obtidos 81 questionários 

respondidos, sendo que, após análise dos mesmos, 12 foram descartados por estarem 

incompletos, sendo obtidos 69 questionários válidos. Todos os respondentes administram 

empresas com menos de 49 funcionários, limite superior para que sejam enquadradas na 

classificação de MPES de comercio e serviço, também atendendo a condição para indústrias 

que é de até 99 funcionários, utilizado pelo SEBRAE (2005) e recomendado como 

apropriados por Matos e Arroio (2011). 

De posse dos dados, a próxima etapa foi verificar, por meio do teste T, para comparação 

de médias para amostras independentes, se mulheres e homens possuíam, estatisticamente, 

diferença no nível de conhecimento contábil. O modelo foi motivado a partir da discussão do 

reconhecimento da dominação masculina na sociedade por meio da análise crítica e 

abrangente sobre o debate de gênero no campo organizacional de Calás e Smircich (1999). 

Dessa forma, a hipótese s ser testada foi: 

 

𝑯𝟎 =  𝝁𝑴 =   𝝁𝑯 

𝑯𝟏 =  𝝁𝑴 #  𝝁𝑯 
Onde: 

 

𝐻0 – Hipótese Nula  

𝐻1 – Hipótese Alternativa 

𝜇𝑀  – Média aritmética do nível de conhecimento das mulheres 

𝜇𝐻 – Média aritmética do nível de conhecimento dos homens  

 

Além dos dados sobre o nível de conhecimento efetivo contábil, foram coletados dados 

relacionados ao perfil dos gestores, a fim de verificar quais variáveis explicam o 

conhecimento das informações contábeis pelos gestores e gestoras. Para tanto, testou-se um 

modelo de regressão linear múltipla. O modelo teve, portanto, como varáveis independentes o 

grau de escolaridade do gestor(a), seu tempo de experiência na área de gestão, relação do 

gestor(a) com a empresa (se é contratado ou não), gênero do gestor(a), além da importância 

que atribuem as informações e dados contábeis para gestão do negócio em que atuam. 

Apresenta-se o modelo estatístico desenvolvido para analisar a influência dessas variáveis 

com o conhecimento efetivo das informações contábeis:  

 

𝑪𝑰𝑪𝑶𝑵 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝑬𝑺𝑪𝑶 + 𝜷𝟐𝑬𝑿𝑷 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹 + 𝜷𝟒𝑮𝑬𝑵𝑭𝑬𝑴 +  𝜷𝟓𝑰𝑰𝑪𝑶𝑵 +  𝜺 

 

Sendo: 

 

• CICON – Conhecimento efetivo das informações e dados contábeis do negócio. 

• 𝛽0 – Constante 

• ESCOL – Grau de escolaridade do gestor(a) 

• EXPGEST – Tempo de experiência no mercado na função de gestão; 

• CONTR – Relação com a empresa, se contratado(a) ou não (Dummy); 

• GENFEM – Gênero, ou seja, se declara ser do gênero feminino ou não (Dummy); 



 

 

• IICON – Importância declarada de conhecer as informações e dados contábeis para 

gestão do negócio 

• 𝜀 – Erro Aleatório 

 

Cabe ressaltar a forma de quantificação das variáveis, ou seja, as escalas utilizadas a 

partir das opções de respostas disponíveis no questionário e posteriormente adaptadas no 

tratamento dos dados, são elas: 

 

• CICON – Escala de Likert de cinco pontos, variando de 1 a 5, onde 1 corresponde a 

Conheço Nada, e 5 a Conheço Totalmente; 

• ESCOL – Escala crescente conforme escolaridade máxima declarada, onde 1 

corresponde a opção de até ensino primário completo, 2 a até o ensino fundamental 

completo, 3 até o ensino médio completo, 4 até o ensino superior completo, e por fim 

5 correspondendo até pós-graduação completa; 

• EXPGEST – A experiência do respondente como gestor de empresas, em anos 

completos; 

• CONTR – Relação com a empresa, sendo 1 se contratado(a), e 0 se proprietário(a); 

• GENFEM – Gênero, sendo 1 se declara ser do gênero feminino, e 0 se declara gênero 

masculino; 

• IICON – Escala de Likert de cinco pontos, variando de 1 a 5, onde 1 corresponde a 

Discordo Totalmente, e 5 a Concordo Totalmente. 

 

Na sequência são expostos os resultados dos testes, assim como a discussão dos 

mesmos. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa, sendo inicialmente apresentado o teste 

de comparação das médias e posteriormente os resultados dos cálculos da regressão linear 

múltipla. Em relação ao perfil dos gestores presentes na amostra, vale destacar que, 52% 

possuem segundo grau, 28% são graduados e 10% possuem pós-graduação, cerca de 61% 

possuem até 10 anos de experiência na área e sendo a amostra composta por 35% de mulheres 

e 65% de homens.  

 

4.1 Teste de Comparação das Médias 

O presente estudo buscou testar a hipótese de que o nível de conhecimento efetivo das 

informações e dados contábeis do negócio, era diferente em relação ao gênero, feminino e 

masculino, dos gestores (𝑯𝟏 =  𝝁𝑴 #  𝝁𝑯). Assim, foi realizado um teste T de amostras 

independentes, a tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das duas amostras, Feminino e 

Masculino: 

 
 

 

 

Tabela 1: Estatística descritiva dos dados utilizados no teste de comparação de médias para amostras 

independentes 

Gênero Ocorrências Média 
Desvio 

Padrão 

Erro 

padrão 

da média 

GENFEM 24 2,79 1,503 0,307 



 

 

GENMASC 45 2,49 1,547 0,231 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

 Analisou-se pelo teste de Levene a homogeneidade das variâncias, em que rejeitou-se 

𝐻0 ao nível de significância α = 0,05, ou seja, pode-se considerar que as variâncias dos dois 

grupos são iguais (Z = 0,220, p = 0,64). Dessa forma, assegura-se o pressuposto da 

homogeneidade das variâncias, o que permite prosseguir com o teste t para avaliar a diferença 

entre as médias. A tabela 2 apresenta os resultados do teste-t de amostras independentes. 

 
Tabela 2: Resultados do teste de comparação de médias para amostras independentes 

Testes 

Teste de 

Levene para 

igualdade de 

variâncias 

Teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 
Sig. (2 

extremidades) 

Diferenç

a média 

Erro padrão 

de 

diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 

Inferior Superior 

 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

0,220 0,640 0,782 67 0,437 0,303 0,387 -0,470 1,076 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Ao analisar o teste -t, que é unilateral, deve-se levar em consideração que passa a ter 

significância dividida, sendo 0,437/2 = 0,2185 > α. Logo, não existem evidências suficientes 

para rejeitar a hipótese nula, uma vez que o nível de significância é maior que 0,05 (∝) 

(Levine et al., 2012). Assim, com base nesses resultados, não existem evidências suficientes 

para afirmar que haja diferença no conhecimento efetivo das informações contábeis em 

relação ao gênero dos gestores, se feminino ou masculino.  

Sendo assim, buscando compreender melhor o conhecimento efetivo das informações e 

dados contábeis, pela percepção dos gestores e gestoras, buscou-se investigar algumas 

variáveis que pudessem impactar e explicar esse conhecimento. Para tanto, utilizou-se de um 

modelo de regressão linear múltipla, que será apresentado a seguir.  

 

4.2 Análise da Regressão  

 Com o objetivo de verificar quais variáveis explicam o conhecimento das informações 

contábeis pelos gestores, testou-se um modelo de regressão que levou em considerações 

varáveis de cunho pessoal dos gestores, a fim de verificar o que contribui para a formação do 

conhecimento contábil. O modelo teve, portanto, como varáveis independentes: o grau de 

escolaridade do gestor, seu tempo de experiência, idade, relação do gestor com a empresa (se 

é contratado ou não), gênero, além da importância de conhecer as informações e dados 

contábeis para a gestão do negócio. A partir dos dados coletados e selecionados, são 

apresentadas as estatísticas descritivas referentes às variáveis utilizadas. 

 
Tabela 3: Estatísticas descritivas das variáveis 

Variável N° Obs. Média Des. Padrão Min. Max. 

CICON 69 2,59 1,527 1 5 

ESCOL 69 3,35 0,872 1 5 

EXPGEST 69 10,49 8,186 1 35 



 

 

CONTRAT 69 0,26 0,442 0 1 

GENFEM 69 0,35 0,480 0 1 

IICON 69 4,19 0,713 2 5 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Através dos dados apresentados na Tabela 3 observa-se que a variável tempo de 

experiência do gestor no mercado (EXPGEST) apresentou uma ampla variação, o que indica 

uma ampla dispersão (8,186). A Tabela 4 apresenta uma situação aceitável de correlação entre 

as diversas variáveis, sendo que a correlação mais alta, com valor igual a 0,71, se dá entre as 

variáveis EXPGEST e IICON. 

 
Tabela 4: Correlação entre as variáveis 

Variável CICON ESCOL EXPGEST CONTR GEN 

ESCOL -0,47 1    

EXPGEST 0,102 -0,090 1   

CONTR -0,211 0,143 -0,231 1  

GENFEM 0,095 -0,47 -0,134 -0,018 1 

IICON 0,490** 0,130 -0,182 0,028 0,193 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Vale ressaltar que não foram identificados problemas graves de multicolinearidade 

quando analisados os fatores de inflação da variância (VIF), variando de 1,045 a 1,108. De 

acordo com os resultados, o coeficiente de determinação apresentou um valor de 0,318, o que 

representa que 31,8% da variação do conhecimento contábil é explicada pela variação das 

variáveis incluídas no modelo. Além disso, o modelo apresentou nível de significância de 1%.  

Portanto, após serem garantidas as exigências para a escolha do modelo, a Tabela 5 

apresenta os resultados dos coeficientes da regressão.  

 
Tabela 5: Resultados da regressão 

Variáveis Coeficientes T Sig. 

ESCOL -0,134 -0,718 0,476 

EXPGEST 0,028 1,382 0,172 

IICON 1,139*** 4,905 0,000 

Dummy CONTRAT -0,622* -1,670 0,100 

Dummy GENFEM 0,020 0,058 0,954 

N° Obs. 69 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
Notas: Os asteriscos indicam o nível de significância dos coeficientes: ***(1%) e *(10%);  

 

Em relação aos coeficientes de regressão, o modelo apresentou duas variáveis 

significativas, sendo a Dummy Contratado (CONTRAT), significativa a um nível de 10% e a 

importância do conhecimento contábil para o gestor (IICON), sendo significativa a 1%.  

Conforme apresentado, o coeficiente da variável importância do conhecimento é da 

ordem de 1,139, o que representa que a variação em uma unidade na percepção dessa 

importância, impacta o nível de conhecimento em mais de uma unidade. Ou seja, a cada 

elevação de grau de importância que o gestor percebe em relação a informação contábil, 

aumenta-se também o nível de seu conhecimento contábil. Já para a variável dummy que 



 

 

identificava gestores contratados e não proprietário, ou um dos proprietários, constatou-se que 

o gestor quando contratado tende a reduzir o nível de conhecimento efetivo da informação e 

dados contábeis, com o coeficiente negativo de 0,622. Enquanto a variável dicotômica que 

identificava o gênero feminino (GENFEM) apresentou sinal positivo, mas não foi identificada 

significância estatística. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo das discussões propostas pelo debate de gênero no campo organizacional de 

Calás e Smircich (1999), buscou-se problematizar essa discussão na área contábil, verificando 

se esta dominação, no que tange aos privilégios tradicionais de poder do homem na sociedade 

em relação à mulher, se faz presente também no conhecimento efetivo das informações 

contábeis.  

Para tanto, utilizou-se do conhecimento contábil como fonte de poder. Neste sentido, 

estatisticamente observou-se que não há diferença entre o nível de conhecimento contábil, o 

que reforça que a abordagem funcionalista (gerencialista) de dominação vem perdendo 

espaço. Tal fato reforça a ideia de Williams e Mavin (2014) no sentido da necessidade em se 

mudar a ênfase dominadora dessa abordagem funcionalista, preocupando-se com valores e 

práticas organizacionais. Assim, para a amostra estudada, percebe-se que as práticas 

organizacionais, possivelmente, vêm mudando e permitindo a emancipação da então 

considerada classe dominada, as mulheres (Hardy & Clegg, 2001).  

De forma complementar, intencionando compreender um pouco mais a variável 

conhecimento contábil, buscou-se com o modelo da regressão verificar as variáveis de 

influência. Para tanto, considerou-se apenas variáveis relacionadas aos gestores. Como 

destaque dos resultados, observou-se que a variável que mais contribui para o aumento do 

nível de conhecimento contábil para os gestores é a importância dada ao próprio 

conhecimento, ou seja, quanto mais o gestor considera a importância desse conhecimento 

mais ele “busca” o conhecimento contábil, este indicativo corrobora com as considerações de 

Dumer (2014), de que gestores possuem maior domínio e utilização das informações 

contábeis quanto mais atribuir relevância as estas informações para gestão de MPES. 

Outro destaque nos resultados obtidos é a significância estatística na variável que 

dicotômica que identificava se era contratado, ou seja, não proprietário ou um dos 

proprietários. Os resultados demonstram que ao ser contrato há um impacto negativo no nível 

de conhecimento contábil. Jensen e Meckling (1976) estabelecem, pela Teoria da Agência, o 

reconhecimento de uma relação entre proprietário (dono/investidor) e agente (gestor), cujos 

propósitos tendem a ser contrastantes, de modo que cada um buscará maximizar seu próprio 

bem-estar. Dessa divergência surgirão custos e ainda conflitos de interesses. Os resultados 

encontrados nesta pesquisa indicam que os agentes (gestores contratados), possuem menor 

conhecimento de informações contábeis, ao que se propõem futuras pesquisas que estudem 

essa problemática pela ótica da teoria da Agência, visto que, através desta perspectiva, “os 

sistemas de informações contábeis são vistos como sistemas de monitoramento que produzem 

informações no qual o principal (proprietário) e o agente (gerente) baseiam suas relações” 

(Martinez, 1998, p. 1). 

Além disso, vale destacar que a variável dicotômica gênero, apresentou um coeficiente 

positivo, apesar de não ter sido significativa ao modelo, tal fato chama a atenção no sentido de 

que, ao considerar que mulheres (dicotômica com valor 1), tentem a aumentar o seu 

conhecimento das informações contábeis (coeficiente positivo de 0,020). Dessa forma, mesmo 

apresentando um coeficiente baixo, o sinal positivo ao menos indica que as gestoras do gênero 

feminino tendem a aumentar o seu nível de conhecimento contábil, sugerindo talvez que 

estejam, cada vez mais, buscando se posicionar dentro de um novo contexto na gestão de 



 

 

MPES, em oposição aos resultados encontrados por Pazolini (2006), Cardoso (2007), Borges 

(2008) e Simão (2011), que evidenciam uma relação direta entre gênero feminino de gestores 

e não continuidade das MPES. Uma vez que a mulher gestora tenha no conhecimento contábil 

uma fonte de poder, sinaliza alterações nas tradicionais configurações de gênero no que tange 

a estrutura tradicional sexista de dominação masculina. Tal fato, não pode ser confirmado no 

presente trabalho, mas o resultado parece indicar uma tendência que merece ser mais estudada 

e explorada. 

Por fim o presente estudo pretende, a partir de uma realidade pós-moderna, estimular 

estudos nas perspectivas críticas sobre poder e diversidade na área contábil e/ou que 

envolvam a relação de gestores e gestoras com a contabilidade sejam pautadas por abordagens 

pós-estruturalistas, pós-coloniais, dentre outras atuais perspectivas da Teoria Organizacional. 

Dessa forma também intenciona ampliar e contribuir cada vez mais para a compreensão da 

dinâmica das organizações, dando vozes a outras narrativas não hegemônicas. 
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