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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
O estudo teve por objetivo avaliar a influência da inteligência emocional no estilo de tomada de 

decisão e na propensão em assumir riscos para assim, definir o perfil do profissional contábil. A 

construção do perfil do profissional contábil apresenta-se como relevante para compreensão dos 

desafios da profissão contábil e construção de habilidades. A coleta foi realizada por meio de uma 

survey, visando a generalização e maior compreensão do contexto analisado, aplicado ao nível de 

análise individual do contador. Os resultados referente a amostra analisada, demonstram que 

contadores podem apresentar estilos de tomada de decisão espontâneos, evitativos, bem como, os 

estilos intuitivo e racional quando a inteligência emocional é analisada como preditora. Quanto ao 

efeito mediador do estilo de tomada de decisão sobre a relação entre inteligência emocional e 

propensão ao risco, não foi encontrado suporte significativo. Isso implica principalmente sobre a 

compreensão da classe contábil contemporânea, bem como, a necessidade do continuo 

desenvolvimento individual e, por conseguinte, da profissão contábil. Até o conhecimento das 

autoras, esse é o primeiro estudo que define e analisa o perfil do profissional contábil por uma 

perspectiva de inteligência emocional. Os achados contribuem por apresentar distintas observações, 

reflexões e maior compreensão dos contadores e de suas no exercício da profissão. 



1 
 

PERFIL DO PROFISSIONAL CONTÁBIL: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, 

ESTILOS DE TOMADA DE DECISÃO E PROPENSÃO A RISCOS 

 

RESUMO 

O estudo teve por objetivo avaliar a influência da inteligência emocional no estilo de tomada 

de decisão e na propensão em assumir riscos para assim, definir o perfil do profissional contábil. 

A construção do perfil do profissional contábil apresenta-se como relevante para compreensão 

dos desafios da profissão contábil e construção de habilidades. A coleta foi realizada por meio 

de uma survey, visando a generalização e maior compreensão do contexto analisado, aplicado 

ao nível de análise individual do contador. Os resultados referente a amostra analisada, 

demonstram que contadores podem apresentar estilos de tomada de decisão espontâneos, 

evitativos, bem como, os estilos intuitivo e racional quando a inteligência emocional é analisada 

como preditora. Quanto ao efeito mediador do estilo de tomada de decisão sobre a relação entre 

inteligência emocional e propensão ao risco, não foi encontrado suporte significativo. Isso 

implica principalmente sobre a compreensão da classe contábil contemporânea, bem como, a 

necessidade do continuo desenvolvimento individual e, por conseguinte, da profissão contábil. 

Até o conhecimento das autoras, esse é o primeiro estudo que define e analisa o perfil do 

profissional contábil por uma perspectiva de inteligência emocional. Os achados contribuem 

por apresentar distintas observações, reflexões e maior compreensão dos contadores e de suas 

no exercício da profissão. 

Palavras-chave: Inteligência Emocional; Tomada de Decisão; Gestão de Riscos; Profissão 

Contábil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em decorrência da onda de dinamismo e interdisciplinaridade que interrompe a, antes 

valorizada contabilidade tradicional, pesquisadores e profissionais contábeis possivelmente 

enfrentarão turbulências para continuar a atuar nos próximos 25 anos (Guthrie & Parker, 2016). 

O papel do profissional contábil contemporâneo tem sido amplamente discutido em pesquisas 

acadêmicas e pela própria classe contábil (Aranya, Meir, & Bar‐Ilan, 1978; Imada, Fletcher, & 

Dalessio, 1980; Leal, Miranda, Araújo, Fabiana, & Borges, 2014; Lehman, 2014; Parker & 

Warren, 2017), bem como os desafios e o futuro da Contabilidade enquanto profissão (The 

American Assembly, 2005; Evans, Burritt, & Guthrie, 2015). Essas discussões incluíram, 

principalmente, a expansão da prática contábil, o papel contemporâneo dos contadores, os 

estereótipos e o equilíbrio entre responsabilidade e consultoria (Parker & Warren, 2017). 

A discussão sobre as mudanças no perfil do profissional contábil e nas atividades 

executadas levam à uma reflexão sobre como avançar e lidar com os desafios, ao invés de 

sucumbir ao medo e ansiedade, processo que pode abrir novas possibilidade para pesquisadores 

e profissionais da contabilidade (Guthrie & Parker, 2016). O status e privilégios conquistados 

pela profissão, depende tanto da percepção acadêmica, prática e ética de profissionais contábeis 

quanto de sua competência em sustentar e aumentar a fé do público na profissão (Carnegie & 

Napier, 2010). Todavia, enquanto esforçam-se para lidar com uma demanda cada vez maior de 

habilidade, os profissionais contábeis sofrem com os estereótipos da profissão. 

Esses estereótipos são abordados por uma extensa literatura crítica, e jargões como o 

bean counters são recorrentemente utilizados para distinguir o perfil do contador 

(Baldvinsdottir, Burns, Nørreklit, & Scapens, 2009), fato que instiga a traçar um perfil do 

contador e discutir a inteligência emocional como influenciadora da propensão ao risco desses 

profissionais. Especificamente, no que se refere ao papel dos estilos de tomada de decisão de 

contadores atuando como mediador dos efeitos das habilidades de inteligência emocional na 
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sua propensão ao risco. Conforme Carnegie e Napier (2010), dois estereótipos emergem dessa 

literatura, o contador tradicional ou bean counters e o parceiro de negócios ou como qualificado 

em (Jeacle, 2008), “colourful accountant”. No entanto, é relevante destacar que tais estereótipos 

apresentam lados negativo e positivo e estilos de tomada de decisão distintos. 

Ao contador tradicional é atribuída uma visão de profissionais maçantes, chatos, 

conservadores e metódicos, entretanto, tal estereótipo não foi inteiramente negativo para a 

profissão, sustentando até, uma melhor percepção da integridade e credibilidade dos contadores 

(Andon, Chong, & Roebuck, 2010). Porém, devido a novas demandas dos negócios, causadas 

por mudanças no nível de competição, interação global, velocidade de tomada de decisões e 

novas tecnologias (Albrecht & Sack, 2000), os profissionais contábeis foram levados a 

prestarem consultoria de gestão estratégica e organizacional, o que demanda, habilidades de 

comunicação, trabalho em equipe e resolução de conflitos (Jones, 2010). Desse cenário, surge 

o segundo estereótipo, o parceiro de negócios. 

Goretzki, Strauss e Weber (2013) afirmam que o parceiro de negócio oferece uma 

cooperação mais estreita entre gestores e contadores, facilitando a tomada de decisão, 

promovendo o desenvolvimento da estratégia ou até mesmo a atuação na própria gestão. Apesar 

de ser considerado confiável e capaz de executar tarefas com alto nível de complexidade 

(Richardson, Dellaportas, Perera, & Richardson, 2015), existe um lado negativo do parceiro de 

negócio que advém de preocupações quanto a sua independência e integridade (Parker & 

Warren, 2017). Por sua vez, enquanto o contador tradicional é visto como chato, avesso ao risco 

e, portanto, altamente confiável (Chen, Jones, Scarlata, & Stone, 2012), o parceiro de negócio 

é visto como corrupto (Richardson et al., 2015). Esses dois extremos instigam autores como 

Carnegie e Napier (2010) e Richardson et al. (2015) a questionarem qual desses perfis atuaria 

de maneira mais adequada.  

O que observar, a partir da literatura, é que ainda não há uma resposta, tão pouco 

indicativos de via mais promissora, mas destaca que o desenvolvimento de habilidades além 

das habilidades técnicas, são requeridas para uma melhor execução do trabalho. Deste modo, o 

presente estudo oferece uma análise em um contexto diferente do usualmente investigado, uma 

vez que centra atenção no perfil dos profissionais, por meio da discussão de habilidades que 

esses contadores podem desenvolver para manter sua independência e integridade, enfrentando 

assim os desafios para manutenção do status profissional da contabilidade. Decorrente disso, 

são observadas as habilidades de inteligência emocional (Salovey & Mayer, 1990; Law, Wong, 

& Song, 2004), o estilo de tomada de decisão (Harren, 1979; Scott & Bruce, 1995; Russ, 

McNeilly, & Comer, 1996) e a propensão ao risco (Harwood, Ward, & Chapman, 2009; Blais 

& Weber, 2006) para traçar um perfil desses profissionais. 

Do exposto, formula-se a seguinte questão de pesquisa: qual o perfil do profissional 

contábil em termos de inteligência emocional, estilo de tomada de decisão e propensão ao risco? 

Decorrente da questão de pesquisa tem-se como objetivo: avaliar a influência da inteligência 

emocional no estilo de tomada de decisão e na propensão em assumir riscos para assim, definir 

o perfil do profissional contábil. 

Nesse estudo, a propensão ao risco é tratada como uma tendência comportamental (Cho 

& Lee, 2006), podendo ser alterada por experiência ou fatores contextuais. Esperando assim, 

que a propensão ao risco possa ser alterada pelo desenvolvimento de habilidades de inteligência 

emocional. Todavia, essa alteração decorre da evolução da qualidade do processo decisório, por 

isso o estilo de tomada de decisão é esperado para ser mediador dessa relação. 

Como esse estudo centra-se em contadores, seu resultado, contribui indiretamente para 

os estudos de estereótipos de contadores (Taylor & Dixon, 1979; Bedeian, Mossholder, 

Touliatos, & Barkman, 1986; Warren & Parker, 2009). Contudo, diferencia-se por não discutir 

apenas a percepção seja de profissionais, do público, mídias ou de alunos de contabilidade como 

na maioria das pesquisas desenvolvidas (Dimnik & Felton, 2006; Ferreira & Santoso, 2008; 
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Andon et al., 2010), mas sim,  o perfil desse profissional por meio da adoção de um nível de 

análise individual indicado pelo próprio contador. À vista disso, esse estudo oferece uma 

discussão para aclarar uma série de questões quanto ao desenvolvimento de habilidades, 

comportamento do contador, tomada de decisão e propensão que podem influenciar não apenas 

o indivíduo, mas a continuidade da profissão contábil. 

A imagem e papel do contador são fortes implicações para o desenvolvimento,  

continuidade e credibilidade da profissão e, embora, tenha havido estudos sobre essa imagem, 

na sua maioria foi investigado como os contadores são percebidos e retratados (Baldvinsdottir 

et al., 2009). Este trabalho, no entanto, enfatiza a construção dessa imagem a partir do perfil 

profissional dos contadores associado as habilidades que podem contribuir para o futuro da 

profissão contábil, na medida que desenvolve a pesquisa com os próprios contadores.  

O restante do artigo está estruturado da seguinte forma: na segunda seção é são 

fundamentadas as relações propostas para responder ao objetivo, abordando os três temas, 

inteligência emocional, estilo de tomada de decisão e propensão ao risco. Na terceira subseção 

são detalhados os procedimentos metodológicos para testar as hipóteses de pesquisa. Na quarta 

subseção, são apresentados e analisados os resultados. E, por fim, são realizadas as 

considerações finais a partir dos resultados encontrados. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção a fim de fundamentar a presente pesquisa, o referencial teórico aborda a 

literatura referente a inteligência emocional, propensão ao risco e estilo de tomada de decisão. 

Adicionalmente, devido a abordagem comportamental, destacam-se estudos que já abordaram 

os temas desta pesquisa, com o intuito de melhor embasamento para a realização do estudo. 

 

2.1 A Influência direta da Inteligência Emocional na Propensão ao Risco 

Na profissão contábil, o sucesso pode ser correspondente a capacidade de controlar a 

expressão de suas emoções, entretanto, em todo caso, as emoções sempre estão presentes no 

local de trabalho (Strongman & Wright, 2008). Segundo Damásio (1996), a emoção é uma 

combinação de um processo avaliatório mental com respostas dispositivas a esse processo, 

resultante de um estado emocional do corpo, mas também dirigidas ao próprio cérebro.  

A emoção permite fazer avaliações subjetivas da realidade e, portanto, pode vir a 

comprometer o julgamento e a tomada de decisão, assim, o comportamento é algo que deve ser 

compreendido e aprendido (Gonzaga & Rodrigues, 2018). As habilidades intra e interpessoais 

podem contribuir para uma maior compreensão das emoções e comportamento, ambas 

compõem um mesmo tipo de inteligência humana, a inteligência emocional.  

Na década de 1990, a inteligência emocional foi definida por Salovey e Mayer (1990) 

como o subconjunto de inteligência social que envolve a capacidade de monitorar os próprios 

sentimentos e emoções, bem como o dos outros, para discriminar entre eles e usar esta 

informação para guiar o pensamento e ações. Essa definição inclui três processos mentais,   

avaliação, expressão e regulação de emoções próprias e dos outros, resultando na utilização das 

emoções para facilitar o pensamento (Rozell, Pettijohn, & Stephen Parker, 2002).  

Considerando o ambiente contábil, é razoável descrever a contabilidade como uma das 

profissões mais conservadoras, com lentas mudanças e com pouco espaço para emoções no 

balanço (Strongman & Wright, 2008). Todavia, as emoções desempenham papel relevante no 

ambiente organizacional e a inteligência emocional pode melhorar desempenho dos 

profissionais da contabilidade em aspectos como liderança, formação de equipes, relação com 

clientes e tomada de decisão (Cook, Bay, Visser, Myburgh, & Njoroge, 2011). 

Ao se destacar que os indivíduos possuem características que influenciam suas escolhas 

e, que essas podem refletir diretamente na avaliação do seu desempenho, vale ressaltar que deve 

se considerar nessa perspectiva também os riscos que estão envolvidos no processo. Assim, 
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Palmer e Wiseman (1999) apontam que o risco pode ser utilizado como uma forma de explicar 

escolhas gerenciais associadas a resultados, visto esses como incertos e podendo gerar impacto 

tanto negativo quanto positivo à organização. Dessa forma, os riscos na tomada de decisão 

precisam ser compreendidos e gerenciados. 

Duas visões são encontradas na literatura de propensão ao risco em um indivíduo 

(Harwood et al., 2009), uma trata a propensão ao risco como um traço de personalidade e a 

outra trata-a como uma tendência comportamental (Cho & Lee, 2006). A propensão ao risco 

enquanto tendência comportamental é afetada pela experiência adquirida e outros fatores 

contextuais (Harwood et al., 2009). Como a inteligência emocional não é considerada um traço 

de personalidade, mas habilidades que podem ser desenvolvidas. Nesse estudo, assumisse a 

visão de Hillson e Murray-Webster (2017) em que elas são consideradas como um dos fatores 

contextuais ligadas ao individuo que pode afetar a sua propensão ao risco e, que a inteligência 

emocional pode promover e gerenciar a mudança de atitude do indivíduo. 

No contexto da profissão contábil, a propensão ao risco do contador enquanto tomador 

de decisão pode ser associada a uma posição tradicionalmente mais avessa ao risco. Como 

descrito anteriormente, o estigma do contador tradicional é associado ao indivíduo chato, 

conservador, passível e avesso ao risco (Andon et al., 2010). Porém, ao contrário do contador 

tradicional, o estereótipo do contador parceiro de negócios, que é aquele que possui uma 

cooperação mais estreita com os gestores (Goretzki et al., 2013), carrega um estigma de um 

profissional ganancioso, explorador e menos avesso ao risco (Jeacle, 2008). 

Do exposto, considera-se que a alta inteligência emocional tende a evitar decisões 

inseguras, uma vez que a inteligência emocional é baseada em maiores habilidades de 

autoconsciência, maior auto controle e contenção de riscos. Portanto, quanto mais o individuo 

desenvolve sua inteligência emocional, menos ele sede aos próprios impulsos o que, 

consequentemente, reduziria sua propensão ao risco. Como resultado da discussão acima 

estabelece-se a seguinte hipótese para testar a influência da inteligência emocional sobre a 

propensão ao risco do contador: 

H1: A inteligência emocional possui efeito direto e negativo sobre a propensão ao risco 

de contadores. 

Considerando-se que ao desenvolver as habilidade de inteligência emocional, o contador 

poderia aperfeiçoar seu processo de tomada de decisão e, portanto, avaliaria os riscos de forma 

distinta, espera-se que a força e a direção da relação proposta na H1 sejam mediadas pelo estilo 

de tomada de decisão do contador. Os fundamentos dessa mediação são abordados a seguir. 

 

2.2 O Estilo de Tomada de Decisão mediando os feitos da Inteligência Emocional na 

Propensão ao Risco 

Ao se tratar do estilo de tomada de decisão, destaca-se que esse apresenta-se como uma 

das características individuais que se retratam em resultados para a compreensão de um 

julgamento, expectativa e avaliação. Segundo Oliveira (2007), diversas áreas do conhecimento 

humano examinaram teorias de tomada de decisão, e que, a escolha e o comportamento são 

vistos como características centrais da tomada de decisão envolvendo principalmente o 

processo de pensar e reagir. Dessa forma, o estilo de tomada de decisão pode se definir em 

hábitos aprendidos e na característica do indivíduo de perceber e responder às tarefas de tomada 

de decisão (Harren, 1979). No cenário empresarial, o estilo de tomada de decisão está 

diretamente relacionado ao desempenho de gerentes, ou seja, como a característica de um 

profissional pode impactar o desempenho do seu trabalho (Russ et al., 1996).  Na mesma linha 

dos gestores, a partir da evolução da profissão contábil e dos negócios, a necessidade de um 

papel mais estratégico e proativo do contador (Hardern, 1995), sugere que as características 

desse profissional pode impactar o seu desempenho, consequentemente, a tomada de decisão. 
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Uma estrutura genérica de competências do contador no Brasil, realizada por Cardoso, 

Riccio e Albuquerque (2009), definiu quatro fatores: i) competências de articulação;  ii) 

competências de técnicas de gestão;  iii) competências de conduta e administração; iv)  

competências específicas contabilidade e finanças. Essas quatro competências incluem, além 

das atividades técnicas, ouvir eficazmente, técnicas de gestão e negociação, estratégia, 

comunicação, integridade e confiança, o que reflete a complexa dinâmica e natureza da função 

do contador na organização, atualmente.  

Tais habilidade também foram encontradas para serem relevantes, no estudo de Lemes 

e Miranda (2014), que investiga a aderência dos profissionais no Brasil as habilidades 

preconizadas pelos International Education Standards 3 (IES 3) emitidos pela International 

Federation of Accountants (IFAC, 2017). Nesse contexto, a complexidade das atividades 

esperadas do contador, que o distanciam da posição de agente passivo, coloca em xeque a 

tomada de decisão diária desse profissional. 

A inteligência emocional foi relatada para ser importante para a tomada de decisão, no 

contexto de acadêmicos de contabilidade (McPhail, 2004) e também, para questões de 

contratação de profissionais da área (Nicholls, Wegener, Bay, & Cook, 2012). Alguns autores 

sugerem que a inteligência emocional pode ser uma melhor preditora do sucesso do contador 

do que o próprio quociente de inteligência (QI) (Akers & Porter, 2003). O impacto da 

inteligência emocional amplamente  documentado nas pesquisas acadêmicas, por exemplo,  

Nicholls et al. (2012), Daff, De Lange e Jackling (2012) e Boyle, Schwarzbach e Cooper (2016), 

também tem sido fortemente valorizados por empresas como a Big Four. 

As empresas PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) e Deloitte ofertam, 

atualmente, treinamentos de habilidades de inteligência emocional para seus colaboradores, 

clientes e o público interessado. Segundo a chefe de talentos e comunicações da Deloitte, estar 

ciente do seu nível de inteligência emocional permite regular o efeito exercido sobre si e sobre 

o outro e, além de ser relevante ao nível de liderança e de equipe, também, permite compreender 

o envolvimento dos funcionários, independente do comportamento do líder (Reynaud, 2017). 

As habilidades de inteligência emocional têm sido anunciadas e discutidas, cada vez mais, em 

processos de recrutamento na área contábil (Davey & France, 2010; Nicholls et al., 2012).  

Ainda, Strongman e Wright (2008) consideram que um dos fatores de sucesso dos 

serviços que sustentam o status de profissão à contabilidade pode estar associado a habilidade 

de controlar a expressão de suas emoções, ao passo que Carnedie e Napier (2010) descrevem a 

preservação da independência e integridade do contador e Guthrie e Parker (2016), a capacidade 

dos próprios contadores em transcender suas habilidades tradicionais. Segundo (Goleman, 

2000), no mundo dos negócios quem carece de habilidade de inteligência emocional, raramente 

são avaliados como excepcionais. No entanto, a literatura aponta que na contabilidade, 

precisamente em estudantes, a inteligência emocional é subdesenvolvida quando comparada a 

outras áreas de negócios (Cook et al., 2011). 

A literatura de estilos de tomada de decisão contempla diversos instrumentos para captar 

o estilo de tomada de decisão (Scott & Bruce, 1995; Tecker, Bower, & Frankel, 1999; 

Brousseau, Driver, Hourihan, & Larsson, 2006; Dewberry, Juanchich, & Narendran, 2013). 

Para esta pesquisa utilizou-se a tipologia proposta por Scott e Bruce (1995), a qual define cinco 

estilos de tomada de decisão, racional, intuitivo, dependente, evitativo e espontâneo. O estilo 

racional é deliberado, lógico e considera resultados de longo prazo; o intuitivo orienta-se pelo 

sentimento e pressentimentos e pode ser mais propenso a erros; o dependente baseia-se em 

conselhos e apoio de outros indivíduos, sendo participativo; o evitativo identifica-se pelo atraso 

e negação, o oposto de determinação e avesso ao risco; e por fim, o estilo espontâneo 

caracteriza-se por um imediatismo e interesse em tomar a decisão o mais rápido possível, visto 

como decisivo e impulsivo (Russ et al., 1996). 
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Aparentemente, mesmo no fazer profissional, não há como separar o objetivo do 

subjetivo, salientando assim, a compreensão das qualidades subjetivas inerentes ao indivíduo e 

a prática exercida como forma de potencializar e transformar as competências profissionais 

(Ribeiro, 2015). Com efeito, no presente estudo, ao tomar determinada decisão, o contador pode 

entre os estilos de tomada de decisão ser enquadrado em uma das categorias. Além disso, o fato 

da decisão e o comportamento (refletidos pelas habilidades) envolverem o processo de 

pensamento e reação aos eventos passados e futuros, bem como suas consequências que 

influenciam como a decisão será tomada (Oliveira, 2007), assume-se que a inteligência 

emocional irá afetar a forma como a decisão será tomada. 

A um crescente interesse nos efeitos da emoção sobre a contabilidade (Daff et al., 2012; 

Coady, Byrne, & Casey, 2018). Considerando a tipologia de Scott e Bruce (1995), utilizada 

neste estudo, espera-se que as habilidades de inteligência emocional irão promover estilos de 

tomada de decisão mais consistentes com seu contexto (Goleman, 2000). No caso da 

contabilidade, cada vez mais requisitos como trabalho em equipe, habilidades sociais, atuar sob 

estresse e pressão (Nicholls et al., 2012), raciocínio lógico e resolução de conflitos (Boyle et 

al., 2016) são incorporados as exigências de competências para esses profissionais. Portanto, 

estabelece-se três hipóteses para as quais a inteligência emocional implicaria direta e 

positivamente na tomada de decisão: 

H2: A inteligência emocional possui efeito direto e positivo com o estilo de tomada de 

decisão (a) racional, (b) intuitivo e (c) dependente em contadores. 

Além dos vários estilos de tomada de decisão que os contadores podem assumir, a 

propensão ao risco pode variar, no sentido de que indivíduos mais burocráticos (contador 

tradicional) seriam mais avessos ao risco do que indivíduos empreendedores (contador parceiro 

de negócio) (Sitkin & Pablo, 1992; Richardson et al., 2015). Tanto as habilidade de inteligência 

emocional como a propensão ao risco podem estra associadas aos estilos de tomada de decisão, 

porém de formas distintas. Enquanto é esperado que a inteligência emocional possua efeito 

direto e positivo com o estilo de tomada de decisão racional, intuitivo e dependente em 

contadores, supõe-se que a propensão ao risco se relacione de forma contrária. Pois, ao 

aperfeiçoar seu processo de tomada de decisão o contador avaliaria os riscos de forma distinta, 

evitando decisões inseguras. Desta maneira, para testar o efeito mediado, a força e direção entre 

as variáveis são tratadas de forma distintas para a construção das hipóteses finais.  

H3: O estilo de tomada de decisão (a) racional, (b) intuitivo e (c) dependente medeiam 

o efeito direto e negativo da inteligência emocional sobre a propensão ao risco em contadores.   

As investigações sobre inteligência emocional no currículo de contabilidade são 

volumosas, portanto apresentou-se uma abordagem para determinar a existência de inteligência 

emocional, dentro de uma população específica de profissionais ativos e, ainda, se ela influencia 

suas características (estilo de tomada de decisão e propensão ao risco) que contribuem para o 

desempenho do contador no exercício de sua função.  

No contexto da profissão contábil, considerando o estereótipo do contador parceiro de 

negócio que é mais propenso ao risco, os estilos de tomada de decisão evitativo e espontâneo 

poderiam revelar-se nos resultados, razão pela qual, optou-se por manter os constructos para 

análise do perfil do profissional contábil. No entanto, não são formuladas formalmente 

hipóteses para as possíveis ligações entre os estilos de decisão evitativo e espontâneo, a 

inteligência emocional e propensão ao risco, visto que o foco principal do estudo não é analisar 

os estilos que aumentariam a propensão ao risco, mas a relação da inteligência emocional sobre 

a propensão. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Buscando avaliar a influência da inteligência emocional no estilo de tomada de decisão 

e na propensão em assumir riscos para assim, definir e analisar o perfil do profissional contábil, 
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realizou-se uma pesquisa survey, descritiva com abordagem quantitativa. Por sua vez, a 

população da pesquisa compreende os profissionais contadores que apresentavam-se ativos na 

rede de contatos profissionais Linkedin © e atuantes como gestores ou proprietários de 

escritórios de contabilidade, no período de novembro de 2018 a janeiro de 2019. A esses 

profissionais, foi encaminhado o questionário, onde inicialmente mapeou-se os profissionais 

contadores no Brasil, por região e, enviou-se um convite, após o aceite, os mesmos foram 

contatados e o instrumento de pesquisa, então, enviado. Ao final do período no qual o 

questionário online ficou disponível, foram obtidos 135 questionários respondidos, em que 

destes, 125 foram considerados válidos, constituindo-se como a amostra da pesquisa. 

A coleta dos dados se deu por meio de uma pesquisa survey encaminhada desenvolvida 

por meio de formulário do Google Forms. Disponibilizada aos respondentes por meio de um 

link. A versão completa do questionário foi composta por 84 questões divididas em quatro 

subseções, em três foram utilizadas escalas já validadas, conforme destacado no constructo da 

pesquisa no Quadro 1 e, a última foi utilizada para caracterização do respondente.  

Quadro 1 – Constructo da pesquisa 
Variável Dimensão Descrição Operacionalização Referência 

In
te

li
g

ên
ci

a 

E
m

o
ci

o
n

al
 (

E
I)

 

Avaliando as Próprias 

Emoções (SEA); 

Avaliação de Outros 

Emoções (OEA); Uso 

de emoção (UOE); 

Regulação da Emoção 

(ROE) 

Habilidade de monitorar os 

próprios sentimentos e 

emoções, bem como dos 

outros, para discriminar entre 

eles e usar esta informação para 

guiar o pensamento e ações. 

Wong e Law 

Escala de EI 

(WLEIS) - Escala 

Likert – 

cinco pontos 

(S
al

o
v

ey
 &

 M
ay

er
, 

1
9

9
0
) 

(L
aw

 e
t 

al
.,

 

2
0

0
4
) 

E
st

il
o

 d
e 

T
o

m
ad

a 

d
e 

D
ec

is
ão

 (
E

T
D

) 

Racional; intuitivo; 

dependente; evitativo; 

e espontâneo. 

Hábitos aprendidos e a 

característica do indivíduo de 

perceber e responder às tarefas 

de tomada de decisão. 

Escala Likert – 

cinco pontos 

(H
ar

re
n

, 
1

9
7
9

) 

(S
co

tt
 &

 B
ru

c
e,

 

1
9

9
5
) 

(R
u

ss
 e

t 
al

.,
 

1
9

9
6
) 

P
ro

p
en

sã
o

 a
o

 

R
is

co
 (

P
R

) Social; recreativo; 

financeiro; saúde e 

segurança; e 

ético 

Tendência comportamental que 

supõe que os indivíduos 

tenham diferentes propensões 

para assumir riscos. 

Escala Likert – 

cinco pontos 

(B
la

is
 &

 

W
eb

er
, 

2
0

0
6

) 

(H
ar

w
o

o
d

 e
t 

al
.,

 2
0

0
9

) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Do conjunto de 835 contadores contatados, 125 participaram da pesquisa, 

respondendo ao questionário e tendo seus retornos válidos, compreendendo assim um total de 

15% dos questionários enviados. Com base nas informações coletadas, a partir do instrumento 

de pesquisa, construído conforme as dimensões e variáveis apresentadas no Quadro 1, foi 

estimado um modelo conceitual hipotético da pesquisa (Figura 1). Para análise de dados foi 

utilizada a modelagem de equações (Structural Equation Modeling – SEM) a fim de analisar a 

influência preditiva e mediadora dos construtos do modelo. 
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Figura 1 – Modelo conceitual hipotético 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Outrossim, como o presente estudo concentra-se na análise de indivíduos, 

especificamente de contadores, adotou-se a utilização da Modelagem por Equações Estruturais 

(MEE) com o intuito de analisar relações teóricas a partir dos resultados obtidos através dos 

questionários. Conforme Sarstedt, Ringle, Smith, Reams e Hair Jr. (2014) ao se utilizar a 

Modelagem de Equações Estruturais deve-se observar o número mínimo de cinco respondentes 

por indicador que está sendo avaliado no modelo da pesquisa. No modelo encontravam-se 70 

indicadores o que requer um total de 350 respondentes. Entretanto, os resultados aqui 

apresentados representam uma primeira versão do estudo, considerada pelos autores como em 

estágio relevante para socialização e discussão dos resultados, mesmo com as limitações aqui 

observadas.  

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para avaliação do modelo da pesquisa seguiu-se as orientações de Sarstedt et al. (2014), 

que envolve duas etapas: i) avaliação dos modelos de medição (confiabilidade e validade de 

modelos reflexivos e formativos); ii) se a avaliação do modelo de medição for satisfatória, 

avalia-se o modelo estrutural que inclui determinar se as relações estruturais são 

estatisticamente significativas para, então, realizar o teste de hipóteses. 

 A confiabilidade e a validade dos construtos reflexivos, estilo de tomada de decisão 

(ETD) e propensão ao risco (PR), do modelo de mensuração foram avaliadas por meio dos 

testes de validade convergente e da validade discriminante, conforme recomendações de 

Sarstedt et al. (2014), apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Teste de confiabilidade 
Variáveis Cronbach's Alpha R² Ajustado Confiabilidade Composta AVE 

EI_OEA 0,815 0,827 0,878 0,643 

EI_ROE 0,89 0,893 0,924 0,752 

EI_SEA 0,838 0,897 0,892 0,68 

EI_UOE 0,726 0,75 0,828 0,549 

ETDdependente 0,793 0,819 0,846 0,585 

ETDespontâneo 0,796 0,951 0,866 0,688 

ETDevitativo 0,874 0,952 0,908 0,669 

ETDintuitivo 0,821 0,891 0,878 0,648 

ETDracional 0,865 0,872 0,902 0,649 

Financeiro 0,745 0,775 0,844 0,583 

Recreativo 0,749 0,76 0,833 0,503 
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Saúde_segurança 0,691 0,696 0,812 0,519 

Social 0,436 0,465 0,718 0,464 

Ético 0,681 0,683 0,807 0,512 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Todos os constructos reflexivos apresentaram valor de confiabilidade composta superior 

a 0,7, a Average Variance Extracted (AVE) superior a 0,5 e o Alfa de Cronbach superior a 0,5. 

Atendendo as recomendações para verificar a validade convergente, seguiu-se, então, para o 

exame da validade discriminante, que avalia o quão correlacionados entre si estão os itens de 

um mesmo constructo em relação aos itens de outros constructos. Como em (Soltanizadeh et 

al., 2016). Foram observadas as cargas cruzadas, as quais as cargas dos itens no constructo 

deveriam ser maiores do que as cargas dos demais itens utilizados para medir outros construtos. 

A partir dessa análise, verificou-se que não houveram cargas cruzadas significativas entre os 

construtos adotados, portanto, cada indicador apresentou correlação maior com os itens de seu 

próprio construto. Já a validade dos construto formativo de inteligência emocional (EI), 

apresentada na Tabela 2, foi avaliada por meio do exame da multicolinearidade, significância 

estatística e pela relevância dos pesos dos indicadores (Sarstedt et al., 2014). A 

multicolinearidade é avaliada por meio do VIF, cujo valor limite é (p <0,05). 

Tabela 2 – Teste de validade do modelo formativo 

Variáveis 
Amostra 

Original (O) 
Erro padrão (STDEV) Estatística t (|O/STDEV|) p Values 

EI_OEA -> EI 0,270 0,075 3,598 0,000 

EI_ROE -> EI 0,468 0,043 10,957 0,000 

EI_SEA -> EI 0,367 0,047 7,743 0,000 

EI_UOE -> EI 0,282 0,064 4,400 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Após a conclusão das validações e confiabilidades do modelo de mensuração foi 

conduzida a análise do modelo estrutural em duas etapas. A primeira etapa consistiu em 

determinar o R², que indica a porcentagem em que a variância da variável latente dependente é 

explicada por outras variáveis latentes independentes (Magalhães Mucci, Frezatti, & Dieng, 

2016).  Utilizou-se o método de reamostragem bootstraping (com 500 amostras) para atingir 

intervalos de confiança e avaliar a significância dos coeficientes estimados no modelo 

(Kallunki, Laitinen, & Silvola, 2011).  

Os resultados obtidos do modelo, evidenciados na Tabela 3, consideram a EI como 

preditora dos tipos de ETD, apresentaram R² baixo, no qual o que mais se sobressaiu foi o de 

EI explicando o ETD racional com R² 0,209 o que se traduz em um poder de explicação de 21% 

da variabilidade. Quanto ao efeito direto da EI sobre os tipos riscos apresentaram R² 0,099, 

traduzindo-se em um poder de explicação de 10% da variabilidade. Apesar do baixo poder 

explicativo do modelo comparado a outras áreas, o mesmo permite inferência sobre os 

resultado, pois segundo os valores sugerido para as ciências sociais por (Cohen, 1988), um R² 

próximo a 13%, possui poder de explicação médio, enquanto que o R² 26% corresponde a um 

alto poder de explicação. 

Tabela 3 – Coeficientes estruturais, efeitos diretos 
Variáveis H β Estatística t (|O/STDEV|) P Values f2 

EI -> ETDdependente H2c 0,121 0,583 0,560 0,015 

EI -> ETDespontâneo  -0,187 1,234 0,218 0,036 

EI -> ETDevitativo  -0,169 1,435 0,152 0,029 

EI -> ETDintuitivo H2b 0,270 3,213 ***0,001 0,079 

EI -> ETDracional H2a 0,466 5,461 ***0,000 0,277 
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EI -> PR H1 0,065 0,552 0,581 0,003 

ETDdependente -> PR  -0,163 1,482 0,139 0,029 

ETDespontâneo -> PR  0,283 2,390 **0,017 0,058 

ETDevitativo -> PR  0,165 1,605 *0,109 0,025 

ETDintuitivo -> PR  -0,095 1,039 0,299 0,008 

ETDracional -> PR  -0,008 0,076 0,939 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Nota: (*p < 0.10, **p < 0.05, *** p < 0,01). 

 

Inicialmente, a relação entre a inteligência emocional e o estilo de tomada de decisão 

indica que há uma associação positiva e estatisticamente significante a 1% em relação aos 

estilos intuitivo e racional, o que confirma as hipóteses de pesquisa H1a e H1b. Nessa 

perspectiva, pode-se verificar que há uma correlação entre as funções, onde a inteligência 

emocional sendo dependente inclusive de características subjetivas, do próprio indivíduo 

(Ribeiro, 2015) pode-se destacar que na amostra analisada, pôde-se observar uma relação com 

o estilo de tomada de decisão intuitivo, sendo esse conforme Scott e Bruce (1995), mais 

orientado pelo sentimento e por pressentimentos, o que pode ocasionar maiores erros.  

A partir desse ponto segue-se com a análise do perfil do profissional contábil em termos 

de inteligência emocional, estilo de tomada de decisão e propensão ao risco e posteriormente a 

discussão do papel do estilo de tomada de decisão atuando como mediador dos efeitos das 

habilidades de inteligência emocional na propensão ao risco. Para tanto, a composição da 

amostra final está disposta na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Composição da amostra da pesquisa e sua representatividade 

Caracterização Sociodemográfica Porte das Empresas por Número de Funcionários 

Região Nº Respondentes até 9 10 a 49 50 a 250 mais de 250 Totais 

Centro-Oeste 21 6,4% 0,8% 4,8% 4,8% 16,8% 

Nordeste 44 14,4% 10,4% 6,4% 4,0% 35,2% 

Norte 11 4,0% 0,8% 1,6% 2,4% 8,8% 

Sudeste 25 4,8% 5,6% - 9,6% 20,0% 

Sul 24 4,0% 2,4% 3,2% 9,6% 19,2% 

Totais 125 33,6% 20,0% 16,0% 30,4% 100,0% 

Fontes: Dados da pesquisa. 

 

A partir do porte das empresas, percebe-se que 33,6% dos respondentes atuam em 

microempresas, cujo número de colaboradores é de até nove e, 30,4% atuam em empresas de 

grande porte, onde o número de colaboradores é superior a 250. Dos 125 respondentes da 

amostra, a região que apresentou o menor percentual de resposta foi a região Norte com 8,8%, 

enquanto a região Nordeste destaca-se representando 35,2% da amostra.  

A região Nordeste compõe a amostra com 44 respondentes, dos quais 18 (14,4%) desses 

profissionais atuam em microempresas, 13 (10,4%) atuam em empresas de pequeno porte (com 

10 a 49 funcionários), 8 (6,4%) atuam em empresas de médio porte (com 50 a 250 funcionários) 

e 5 (4,0%) em empresas de grande porte. Para a essa mesma região, assim como para as outras, 

foi calculada, com base no total da amostra (125 respondentes), a concentração de respondentes 

por porte das empresas, afim de conhecer melhor o ambiente regional e profissional dos 

indivíduos da amostra analisada. 

O Quadro 2 foi elaborado para melhor análise da realidade de atuação dos respondentes. 

A mesma, apresenta o perfil dos profissionais da contabilidade, aqui analisados, em relação ao 

seu ambiente profissional direto, classificando características próprias e contextuais desses 

profissionais. 
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Quadro 2 – perfil dos profissionais da contabilidade em relação ao ambiente profissional 
1.1 Cargo/posição Resultado 1.4 Gênero Resultado 

Analista 12,0% Masculino 8,0%  

Contador 35,2% Feminino 92,0%  

Gestor 15,2% 1.5 Tempo na organização  Resultado 

Sócio 28,8% Menos de 1 ano 0,8% 

Outros 8,8% 1 a 5 anos 43,2% 

1.2 Área de atuação Resultado 6 a 10 anos 24,8% 

Administração 16,0% 11 a 15 anos 13,6% 

Contabilidade  55,2% 16 a 23 anos 9,6% 

Financeiro 9,6% mais de 23 anos 8,0% 

Outra 19,2% 1.6 Tempo de experiência  Resultado 

1.3 Nível Hierárquico Resultado 1 a 5 anos 28,8% 

Diretoria Administrativa 24,8% 6 a 10 anos 26,4% 

Contabilidade 27,2% 11 a 15 anos 17,6% 

Sócio/Presidente 13,6% 16 a 23 anos 11,2% 

Sem Subordinação 18,4% 24 a 30 anos 13,6% 

Outros 16,0% Mais de 30 anos 2,4% 

Fontes: Dados da pesquisa. 

 

Percebe-se que os indivíduos analisados são predominantemente do sexo masculino 

(92,0%), com 53,6% deles atuando em micro e pequenas empresas e vinculados diretamente a 

área contábil. Dos respondentes, 23 (18,4%) indicaram que não eram subordinados, sugerindo 

ser o proprietário, enquanto 13,6% declararam se reportarem direto ao sócio/presidente, 

mostrando a sua proximidade com uma posição estratégica. 

Isso é confirmado, na análise do nível hierárquico, quando 36 (28,8%) indicam ser o 

sócio da empresa em que atuam. Indutivamente, a expectativa seria que a mesma quantidade 

informada no cargo/posição (sócio) correspondesse a informada no nível hierárquico (sem 

subordinação). Todavia, não é incomum no contexto da contabilidade, para os contadores serem 

sócios funcionários, reportando-se a um sócio majoritário e presidente da empresa. De todo 

modo, o nível hierárquico indica que pelo menos 72,8% da amostra ocupa um cargo que requer 

a tomada de decisão estratégica (contador, gestor e sócio). Em relação ao tempo de atuação na 

organização, observa-se que 54 (43,2%) da amostra atua apenas entre 1 a 5 anos na organização. 

Apenas 17,6% atuam a 17 anos ou mais na mesma organização. Quanto a sua experiência 

profissional, 28,8% possuem de 1 a cinco anos de atuação e 26,4% entre 6 a 10 anos, as duas 

faixas juntas representam 55% dos contadores analisados, o que indica que a mostra possui uma 

predominância de contadores atuando em seus primeiros nos de carreira. 

Conforme Nicholls et al. (2012), para os profissionais da área contábil há uma série de 

requisitos que os indivíduos devem incorporar no desenvolvimento de suas atividades, como 

exemplos, atuar em equipe e sob estresse e pressão. Além disso, em pequenas empresas o 

contador geralmente acompanha todas as atividades, podendo ser de forma superficial ou ativa 

na tomada de decisão do empresário (Frey & Frey, 2015). Portanto, as características de 

contadores devem ser consideradas para impactar no  julgamento e na tomada de decisão, 

ressaltando a importância da análise do seu comportamento (Gonzaga & Rodrigues, 2018). 

Deste modo, a inteligência emocional influenciando o comportamento do indivíduo, 

nesse caso, os contadores, parece exercer efeito direto na tomada de decisão. Podendo intervir 

tanto de forma negativa quanto positiva na execução das atividades. Essa realidade ambígua é 

refletida nos resultados da Tabela 3, quando é verificada relação positiva e significativa entre a 

EI e o ETD racional, suportando a H2a. Mas, também apresentando relação positiva e 

significativa entre a EI e o ETD intuitivo, suportando a H2b. Como previsto na literatura, o 

ETD racional é voltado a resultados lógicos e a consideração de eventos a longo prazo, enquanto 

o ETD intuitivo é orientado pelos sentimento e pressentimentos e com maior disposição a erros 

(Scott & Bruce, 1995), dois extremos preditos pela EI nesse estudo.  
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A relação direta entre EI e PR, como já esperado, não foi significativa. Porém, o sinal 

da relação, ao contrário do esperado, observou-se que houve uma relação positiva. Dessa forma 

a H1 não é suportada. Para a relação direta e positiva proposta para EI sobre o ETD dependente, 

visto que o mesmo se baseia em conselhos e apoio de outros indivíduos (Scott & Bruce, 1995), 

a relação positiva esperada foi encontrada, entretanto, os resultados na Tabela 3 não são 

estatisticamente significativos, assim, a H2c não é suportada. 

Esses primeiros resultados indicam que os contadores da amostra que apresentam alto 

grau de EI, seguem um estilo de tomada de decisão mais racional e intuitivo. Além dessa análise 

foi verificado o efeito mediador do estilo de tomada de decisão sobre a relação entre a EI e a 

PR. Os resultados obtidos do modelo, apresentaram R² 0,099 o que se traduz em um poder de 

explicação de 10% da variabilidade. As relações estatísticas são apresentadas na Tabela 5.  

Tabela 5 – Coeficientes estruturais, análise da mediação 
Variáveis H β Estatística t (|O/STDEV|) P Values 

EI -> ETDdependente -> PR H3c -0,020 0,578 0,563 

EI -> ETDespontâneo -> PR  -0,053 1,15 0,250 

EI -> ETDevitativo -> PR  -0,028 0,957 0,339 

EI -> ETDintuitivo -> PR H3b -0,026 0,906 0,365 

EI -> ETDracional -> PR H3a -0,004 0,073 0,942 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Nota: (*p < 0.10, **p < 0.05, *** p < 0,01). 

 

Os resultados anteriormente apresentados (Tabela 3) indicam que dentro do modelo 

proposto, a EI atua como preditora dos ETD racional e intuitivo, como o esperado. No entanto, 

os resultado do efeito mediador (Tabela 5) não mostram uma direção negativa significante 

estatisticamente para a PR. Por conseguinte, não foi encontrado suporte estatístico para suportar 

as H3a, H3b e H3c que testavam o efeito direto e negativo da EI sobre a PR, mediado pelo estilo 

de tomada de decisão, conforme sumariado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Resumo dos resultados das hipóteses propostas no modelo da pesquisa 

Nº 

Hipóteses 

Variável 

Dependente 

Variável 

Independente 
Mediadora Explicação Resultados 

H1 (-) 
Propensão ao 

Risco 

Inteligência 

Emocional 
Nenhuma Efeito direto e negativo 

Não 

suportada 

H2a + ETD Racional 
Inteligência 

Emocional 
Nenhuma Efeito direto e positivo Suportada 

H2b + ETD Intuitivo 
Inteligência 

Emocional 
Nenhuma Efeito direto e positivo Suportada 

H2c + 
ETD 

Dependente 

Inteligência 

Emocional 
Nenhuma Efeito direto e positivo 

Não 

suportada 

H3a (-) 
Propensão ao 

Risco 

Inteligência 

Emocional 

ETD 

Racional 

Efeito mais forte para 

tomadores de decisão 

mais racionais 

Não 

suportada 

H3b (-) 
Propensão ao 

Risco 

Inteligência 

Emocional 

ETD 

Intuitivo 

Efeito mais forte para 

tomadores de decisão 

mais intuitivos 

Não 

suportada 

H3c (-) 
Propensão ao 

Risco 

Inteligência 

Emocional 

ETD 

Dependente 

Efeito mais forte para 

tomadores de decisão 

mais dependentes 

Não 

suportada 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Esses resultados podem ser devido a mais de 50% da amostra serem de contadores 

atuantes em micro e pequenas empresas, consideradas com uma maior disposição ao 

empreendedorismo e maior propensão ao risco. Sendo assim, por mais que a inteligência 

emocional apresente um efeito direto positivo e significativo sobre o estilo de tomada de decisão 

racional (Tabela 5), a propensão ao riscos nesses indivíduos pode ainda apresentar-se mais 

intensa, vistos os estágios iniciais dos negócios. Enfraquecendo, assim, a significância 

estatística da relação proposta na H3a, uma vez que a direção esperada para ser negativa foi 

encontrada, mas não foi significante. 

Essa visão é reforçada pela relação direta, positiva e significativa da EI sobre o ETD 

intuitivo (Tabela 5). A EI pode aumentar a racionalidade, mas a proximidade com as emoções 

pode realçar ETD intuitivo orientado pelos sentimento e pressentimentos (Scott & Bruce, 

1995). Isso somado ao contexto de micro e pequenas empresas segue os apontamentos de 

(Goleman, 2000), em que a EI irá promover estilos de tomada de decisão mais consistentes com 

seu contexto. Portanto, o perfil do profissional, considerando características pessoais e 

contextuais pode embasar os resultados obtidos, para essa amostra específica.  

Como destacado na fundamentação desse estudo, manteve-se os constructos ETD 

espontâneo e o ETD evitativo, apesar de não serem formuladas hipóteses para esses, pois visto 

o estigma esperado para alguns contadores, esses dois estilos poderiam revelar-se nos 

resultados. Realmente ao analisar a Tabela 3, ambos os estilos possuem uma relação positiva e 

significativa com a propensão ao risco, sendo ETD espontâneo significante estatisticamente a 

p < 0.05 e o ETD evitativo p < 0.10. Conforme apontado na literatura, dois estigmas 

predominam a área contábil, o contador tradicional, sendo aquele indivíduo mais conservadores 

e avesso ao risco (Andon et al., (2010), pode explicar parte dos resultados. Por outro lado, há o 

estigma do contador parceiro de negócios, aquele mais cooperativo com gestores (Goretzki et 

al., 2013) e que na sua essência é visto como mais explorador e menos avessos ao risco (Jeacle, 

2008), comparado aos tradicionais.  

Os dois estigmas podem explicar que nos resultados foram encontrados tanto estilos de 

tomada de decisão mais racionais, quanto os mais propensos ao risco. Quanto a EI, constata-se 

que foi confirmada para compor o perfil dos profissionais contábeis e estar relacionada ao estilo 

mais racional de tomada de decisão. Mas, assim, como indicado na literatura, a EI também pode 

ressaltar o ETD intuitivo, que não é relativamente bom, visto que é propenso a erros e, também 

foi encontrado para traçar o perfil do profissional contábil no contexto analisado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a influência da inteligência emocional no 

estilo de tomada de decisão e na propensão em assumir riscos para assim, definir o perfil do 

profissional contábil. Para tanto, realizou-se uma pesquisa survey, descritiva com abordagem 

quantitativa. Participaram da pesquisa 125 respondentes de todas as regiões do Brasil. Todos 

profissionais contadores apresentavam-se ativos na rede de contatos profissionais Linkedin © 

e atuantes como contadores, gestores ou proprietários de empresas. Primeiramente, os 

resultados apontaram uma forte relação entre a inteligência emocional e o estilo de tomada de 

decisão racional e estilo de tomada de decisão intuitivo, na amostra analisada. Isso indica que 

as duas formas que a inteligência emocional pode atuar sobre o processo decisório. Apoiando 

e melhorando a tomada de decisão. Por outro lado, a inteligência emocional pode promover 

uma sensibilidade excessiva ou propensão ao erro. Por se preocupar demais com a possibilidade 

de conflitos, um alto grau de inteligência emocional pode inviabilizar o processo decisório.  

Outra questão observada foi que entre os 125 contadores analisados houve estilos de 

tomada de decisão contrastantes, como o racional, intuitivo, espontâneo e evitativo. Os estilos 

racional e intuitivo só se mostraram significativos estatisticamente quando a variável 

inteligência emocional foi considerada sua preditora. Os estilos espontâneos e evitativo, no 
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entanto, apresentaram estatisticamente significativos, bem como, relacionados com a propensão 

ao risco por parte dos contadores. Isso pode decorrer do perfil dos contadores analisados, visto 

que esses, apresentavam-se como sendo primordialmente do sexo masculino, sócios ou 

proprietários do empreendimento. A maioria nos seus primeiros 10 anos de carreira e, atuando 

em micro e pequenas empresas. 

Pouco se sabe sobre como os contadores desenvolvem e mantem suas próprias 

identidades pessoais e profissionais, em função do papel e imagem divulgadas pela mídia e 

público em geral (Warren & Parker, 2009). Portanto, ampliar a compreensão sobre o perfil do 

contador na sociedade contemporânea e, como as habilidades de inteligência emocional podem 

determinar o estilo de tomada de decisão e a propensão ao risco, pode contribuir para que o 

estima ao contador se sobressaia. Nesse sentido, está pesquisa ainda em processo de 

consolidação, apresenta resultados provisórios que indicam implicações da inteligência 

emocional sobre o estilo de tomada de decisão e a propensão ao risco de contadores. 

Um maior entendimento das relações aqui discutidas pode contribuir para o 

aprimoramento da profissão em uma expectativa, por exemplo, de subsidiar quais competências 

e habilidades necessitam ser desenvolvidas ou ampliadas no processo de formação profissional. 

Esse processo formativo pode ocorrer tanto em Instituições de Ensino Superior quanto nos 

órgãos que fomentam a profissão, a exemplo do Conselho Federal de Contabilidade e suas 

regionais, em seus programas de formação continuada. Ademais, a contabilidade está em um 

momento de stress, em que as novas tecnologias e a evolução da inteligência artificial 

constituem-se como desafios a serem enfrentados. Nesse ambiente, céticos tem apregoado que 

a contabilidade é uma das profissões que sucumbirá aos avanços tecnológicos. O estudo em tela 

contribui pois, certamente a inteligência emocional, o estilo de liderança e a propensão ao risco 

são componentes relevantes para dar o suporte necessário ao avanço da profissão, de maneira 

que a contabilidade, assim como no passado, evolua para atender às novas realidades do modelo 

econômico mundial. 

Como limitações da pesquisa, destaca-se a escala adotada, por serem de autorrelato pode 

gerar viés nos resultados, por meio de desejabilidade social dos respondentes. Outra limitação 

destacada, é a amostra reduzida de respondentes não tendo um forte poder para generalização 

dos resultados. No entanto, entende-se que os resultados até então obtidos apresentam 

informações relevantes as quais, podem evoluir consideravelmente a partir da socialização da 

pesquisa e discussão entre os pares.  
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