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Problema, Objetivos e Questão de Pesquisa 

A existência de estereotipagens entre homens e mulheres no que diz respeito ao 

comportamento, emoções e expressões, segundo o ambiente social e cultural em que estão 

inseridos é objeto de discussão (Costa, Terracciano, & Mccrae) e no que tange ao gênero 

feminino, preconceitos culturais e sociais foram sendo criados ao longo dos anos, 

especialmente pelos próprios homens, e, por isso, leis e culturas impediam-lhes o exercício de 

uma profissão remunerada (Estevens & Neto, 2015). 

A diferenciação entre os gêneros, no mercado de trabalho, chega à contabilidade, e 

tem-se associado à imagem feminina enquanto contadoras uma tendência pela busca em ser 

parecidas com seus colegas do sexo masculino para conseguir progressão na carreira (Kanter, 

1977). Estereótipos associados à sua imagem apresentam-nas mal humoradas e orgulhosas 

(Cory, 1992), suscetíveis ao estresse (Collins, 1993), frágeis emocionalmente, apresentando 

dificuldades para se relacionar com outras mulheres e tendentes a deixarem seus postos de 

trabalho após a maternidade (Child, 1992; Hooks & Cheramy, 1994), com melhor preparação 

para atividades operacionais (Lemes Júnior, Santini, & Silveira, 2015). 

É válido destacar, contudo, pesquisas em que não foram identificadas diferenças de 

gêneros para a profissão contábil, sendo os contadores vistos nas mesmas condições que suas 

colegas de trabalho (Leong & Hayes 1990; White & White, 2006). Schein e Mueller (1992) 

defendem, inclusive, que a estereotipagem de gênero, no ambiente de trabalho, não pode ser 

generalizada e remetida somente às mulheres, pois os estereótipos irão existir tanto para os 

homens quanto para as mulheres. O aumento no número de mulheres contadoras, inclusive, 

contrasta com as estereotipagens, opiniões e símbolos formados em torno da imagem da 

mulher no ambiente de trabalho. 

Considerando a posição de destaque que as mulheres têm conquistado na sociedade no 

campo da contabilidade e a inobservância de estereótipos negativos na percepção de discentes 

e do público externo (Leal, Miranda, Araújo e Borges, 2014) sobre o profissional da 

contabilidade, além de que os estereótipos contribuem para a falta de oportunidade no 

desenvolvimento da carreira para as mulheres (Hymowitz, & Schellhardt, 1986), e tendo em 

vista que não se confirmou estudo que investiga a própria opinião do contador sobre sua 

imagem, busca-se proporcionar uma contribuição adicional à temática a fim de responder ao 

questionamento: Qual a percepção dos profissionais de contabilidade de ambos os gêneros, 

com registro ativo nos conselhos regionais de contabilidade na região Sudeste do Brasil, com 

relação aos estereótipos e perfil profissional das mulheres contadoras? 

Deste modo, o objetivo deste estudo é investigar a percepção dos profissionais de 

contabilidade de ambos os gêneros, com registro ativo nos conselhos regionais de 

contabilidade na região Sudeste do Brasil, com relação à imagem e perfil profissional das 

mulheres contadoras. Para tanto, utiliza-se o instrumento de pesquisa elaborado por Saemann 

e Crooker (1999) utilizando em contextos distintos, propondo a sua aplicação junto à 

comunidade profissional contábil, a fim de identificar como o profissional contábil, de ambos 

os gêneros, percebem a imagem da mulher contadora e, com base nos achados, comparar 



ambas as percepções, a fim de confirmar a hipótese de que a mulher contadora não é 

estereotipada negativamente. 

 

Relevância, Justificativas e Contribuições do Estudo 

Há que se reconhecer uma lacuna em pesquisas que investigam os estereótipos 

atribuídos à mulher contadora, por profissionais tanto do gênero masculino quanto feminino 

que atuam na área, visto que o foco de estudos com essa temática têm sido adstrita, em sua 

maioria, à percepção de discentes. (Azevedo, 2010; Alev, Gonca, Ece, & Yasemin, 2010, Leal 

et al, 2014). Esta constatação oportuniza a realização de estudos mais aprofundados sobre a 

questão de gênero na profissão contábil no sentido de identificar os estereótipos atribuídos 

pelos próprios profissionais a ambos os gêneros e, em especial à mulher contadora. É 

importante que tanto a academia quanto o mercado revejam os estereótipos vinculados ao 

gênero, realizando estudos que abranjam não somente a percepção dentro dos limites das 

universidades, mas que ultrapassem essas fronteiras, buscando identificar as visões em outros 

grupos sociais. 

Este estudo é justificado também pela necessidade de identificação da percepção da 

imagem socialmente construída da mulher contadora porque permite não só reflexões a 

respeito do tema, o que já se configura como um importante elemento no levantamento de 

discussões que visem reduzir as diferenças entre os gêneros, como também, por oportunizar o 

conhecimento das convicções dos contadores e contadoras investigados. A pesquisa também 

contribui por inserir-se nas discussões das ciências sociais aplicadas acerca das questões de 

gênero e, diferentemente das demais, por tratar-se de uma pesquisa empírica que investiga a 

problemática de gênero na profissão contábil com uma amostra significativa – toda a região 

Sudeste do Brasil – composta por envolvidos que atuam na profissão e contribuindo para a 

afirmação de pesquisas de gêneros, também no Brasil. 

 

Limitações e delimitações do estudo 

O estudo se delimita a profissionais da região Sudeste do Brasil, e apesar de nesta 

região concentrar-se o maior número de contadores com registro ativo em seus conselhos 

(CFC, 2016), refletirá as percepções dos profissionais para a referida região, o que não 

permitirá generalizações para o restante do país. Apesar de a profissão contábil abarcar uma 

ampla gama de trabalhadores que atuam sem o respectivo registro – seja por motivos de 

inatividade ou até mesmo pela falta do registro – também estes não serão considerados neste 

estudo os profissionais que atuam na profissão contábil, mas que não possuem registro no 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

 

Fundamentação Teórica 

A Teoria das Representações Sociais, proposta por Moscovici, em 1961, parte do 

método utilizado por Émile Durkheim da representação coletiva para propor a representação 

social. As representações sociais estão associadas a formas de pensamentos práticos voltados 

para o entendimento e o controle do ambiente social, material e ideal e, adicionalmente, um 

modo de designação do pensamento social (Alves-Mazzoti, 2008; Jodelet, 1990; Moscovici, 

1978). Fundamentalmente, a característica essencial das representações sociais é que elas são 

compartilhadas por muitos indivíduos e, por isso, se tornam uma realidade social (Jaspers & 

Fraser, 1984). Esta teoria embasará este estudo, cuja revisão de literatura apresentará 

discussões relativas: (i) à evolução da mulher no mercado de trabalho e na profissão contábil; 

(ii) estereótipos atribuídos ao profissional contábil; (iii) estereótipos de gênero sobre mulheres 

contadoras. 

Hábitos ancestrais confinaram a atividade das mulheres ao espaço do lar, executoras 

de afazeres domésticos e cuidadoras do marido e dos filhos. (Estevens & Neto, 2015). 



Somente na Idade Moderna com o desenvolvimento industrial e redução das manufaturas, a 

partir do Século XVIII, é que se registra a entrada da mulher no mercado de trabalho. 

(Shorter, 1976; Estevens e Neto, 2015). Mais tarde, a progressão da mulher é explicada pelo 

ambiente de escassez de mão de obra masculina decorrente da I e II Guerra Mundial que 

levaram a mulher a preencherem os postos de trabalho esvaziados. (Araújo, 2004; 

Domingues, Luz & Querino, 2013; Oliveira, Boniatti, Velho, Pereira & Pereira, 2014). 

No Século XIX, o capitalismo, intensificou a mão de obra feminina nas fábricas e 

enfatizou a luta por direitos e salários iguais aos dos homens, visto que as condições de 

trabalho eram as mesmas. A crescente participação da mulher nesse mercado e a adaptação 

das leis a essa nova realidade, não foram suficientes, como afirmam Oliveira, Boniatti, Velho, 

Pereira, & Pereira, (2014), para reduzir as dificuldades que a mulher sempre encontrou, 

especialmente com relação à remuneração. Os preconceitos e a discriminação mantiveram o 

feminino em desvantagem, com percepção de menores salários, maior dificuldade de 

integração e de ascensão profissional (Estevens & Neto, 2015), como também ocorre no 

mercado de trabalho contábil (DIEESE, 2014). 

Ao contador, ao longo dos anos de exercício profissional, foram sendo atribuídos 

alguns estereótipos construídos socialmente e verifica-se que não há um consenso entre seus 

resultados: alguns apontam uma imagem positiva e outros evidenciam o contrário. Para Dias e 

Martins (2005), a imagem do contador é de “um ser misterioso”, mas que é de confiança do 

proprietário ou acionista, burocrático e revestido de idoneidade, sabe o custo de tudo e é visto 

como aquela pessoa que sempre pode “dar um jeitinho”. Leal et al (2014), identificaram que a 

imagem do contador, na visão dos estudantes de Ciências Contábeis e público externo, é 

associada à criatividade, dedicação aos estudos, trabalho em equipe, comunicação, liderança, 

propensão ao risco e ética, constatou-se uma imagem positiva em todas as variáveis 

analisadas, sem contudo discutir a associação destas características ao gênero. 

Sob o enfoque do gênero, a estereotipagem da mulher no mercado de trabalho assume 

formas negativa e positiva. As mulheres são muito emocionais e choram facilmente; após a 

maternidade o interesse na carreira diminui substancialmente; as mulheres deixam seus 

empregos quando seus cônjuges são realocados, também não trabalham bem com outras 

mulheres para Child (1992). Esse posicionamento é corroborado, também, no estudo de 

Hooks e Cheramy (1994), enquanto Hull e Umansky (1997) asseguram que os estereótipos de 

gênero têm influenciado negativamente a avaliação das contadoras, especialmente quando se 

trata de galgar posições por meio da mobilidade na hierarquia vertical. 

Internacionalmente, Broadbent (1998) explica que sob a abordagem de gênero as 

pesquisas em contabilidade apontam que qualidades como abstração, aptidão quantitativa, 

objetiva e lógica e outras como perfil autônomo, auto-interesse e orientação para resultados 

sao tipicamente associadas ao masculino. Também Nelson (2006) cita como características 

relacionadas ao gênero qualidades como a objetividade, a quantificação, a neutralidade, a 

abstração, eficiência e autonomia como valores masculinos. 

Numa perspectiva positiva, as características de personalidade de mulheres contadoras 

apontam que as mulheres são mais detalhistas (Lemos Júnior, Santini, & Silveira, 2015). 

Davidson e Dalby (1993) observam que as mulheres compartilham de características de uma 

personalidade forte, como inteligência, assertividade, entusiasmo, mente aberta e 

autossuficiência. De opinião similar, Ruas (2014) atribui à mulher características como 

sensibilidade, além de percepção aguçada e versatilidade que tornam seu trabalho mais 

harmonioso, melhoram seu desempenho e, também apontam que elas tratam os assuntos de 

forma mais organizada e detalhada. (RUAS, 2014). 

Para o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) o trabalho feminino se caracteriza 

pela proximidade com a clientela e domínio de múltiplas tarefas simultâneas: a mulher sabe 

ouvir e é sensível na forma de interagir. Numa compilação de entrevistas com diversas 



contadoras o CFC destaca outras características femininas como visão sistêmica, capacidade 

de análise e de gerenciamento de conflitos. (CFC, 2016). 

 

Método 

Para realização deste estudo, classificado como exploratório e descritivo e com uma 

abordagem quantitativa, será realizado um levantamento, do tipo survey, com profissionais de 

ambos os gêneros da região Sudeste do Brasil que possuam registro ativo nos Conselhos 

Regionais de Contabilidade do Espírito Santo (CRCES), Minas Gerais (CRCMG), Rio de 

Janeiro (CRCRJ) e São Paulo (CRCSP). Segundo dados do CFC a região Sudeste do Brasil 

contava, em dezembro de 2016 com 51,53% da população de contadores com registro ativo, 

sendo estes 276.733 contadores, distribuídos aos Estados conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Descrição da população 
Estado Quantidade % na Região % no Brasil 

ES 11.007 3,98% 2,05% 

MG 57.683 20,85% 10,75% 

RJ 56.631 20,46% 10,54% 

SP 151.412 54,71% 28,19% 

Total 276.773 100,00% 51,53% 

Fonte: Adaptado de CFC (2016). 

 

A amostragem será não probabilística, e deverá conter, ao final, 1060 (um mil e 

sessenta) respondentes, visto ser este o número mínimo estatisticamente representativo da 

população finita de contadores com registro ativo. Para determinação do tamanho amostral 

considerou-se uma proporção estimada de sucesso de 0,5, uma confiança de 95% e um erro de 

0,03 e a correção para população finita em amostragem sem reposição. 

A coleta dos dados será realizada virtualmente mediante aplicação do instrumento de 

pesquisa junto aos contadores e contadoras que comporão a amostra. O instrumento de 

pesquisa e o link para acesso e respostas serão enviados aos Conselhos Regionais, que os 

enviarão aos e-mails de contadores. Este questionário ficará disponível para acesso e respostas 

por um período de sessenta dias. 

Quanto ao instrumento de pesquisa utilizar-se-á um questionário composto por dois 

blocos com o objetivo de coletar as informações individuais dos respondentes e as 

características relacionadas ao gênero que são atribuídas por estes ao profissional contábil, 

sendo: (i) bloco 1, perfil descritivo dos respondentes; (ii) bloco 2, escala semântica relativa ao 

gênero. Destaca-se no Bloco 2 será usado o questionário ‘Instrumento de Percepção da 

Profissão Contábil’ elaborado por Saemann e Crooker (1999), o qual foi, por várias vezes, 

utilizado para investigar a perspectiva que os estudantes tem em relação ao profissional 

contador. O questionário é composto por 28 pares de adjetivos opostos em que o respondente 

é convidado a responder com base na percepção que tem sobre o objeto pesquisado, por meio 

de respostas elaboradas em escala de diferencial semântico do tipo Likert de 5 pontos. 

A proposta metodológica para tratamento dos dados buscará analisar a percepção que 

os profissionais de contabilidade possuem à respeito do contador e da contadora e, assim, 

poder estabelecer um comparativo entre os gêneros e identificar os estereótipos de gênero 

existentes para a profissão contábil. Para a realização das análises serão usados recursos 

estatísticos descritivos, como média, medida de tendência central, desvio padrão e assimetria. 

Buscar-se-á identificar a distribuição de normalidade para as variáveis dependentes das duas 

amostras (gênero masculino e feminino) e, assim, poder realizar o teste paramétrico t-student. 

Considerando a possibilidade de existência de diferenças significativas entre a percepção dos 

profissionais contábeis quanto ao gênero, utilizar-se-á a técnica não paramétrica de Kruskal-



Wallis, o qual compara funções de distribuição de uma variável ordinal em que não se 

necessita prover uma população com distribuição normal. 
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