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RESUMO

O artigo trata de auditoria interna no Poder Executivo federal. A metodologia foi baseada em uma 

análise qualitativa de 25 requisitos mandatórios da auditoria de conformidade da Issai 4000 − Normas 

de Auditoria de Conformidade, da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(Intosai), e em nove requisitos da NBC TI 01, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em relação 

às normas de auditoria interna do Sistema de Controle Interno do Exército. A quantidade de requisitos 

selecionados foi baseada na relevância. Ao final do trabalho foi elaborado checklist a partir das citadas 

normas. Os resultados evidenciam que a auditoria interna governamental do Exército Brasileiro possui 

boa aderência à legislação vigente e está em processo de convergência com as normas internacionais 

de auditoria governamental e da gestão de riscos. Houve convergência em 94% dos itens analisados. 

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria interna governamental. Exército 

Brasileiro. Controle interno. 

INTERNAL GOVERNMENT AUDIT IN A MILITARY UNIT OF 

THE BRAZILIAN ARMY -- AN ANALYSIS OF ADHERENCE TO 

ISSAI 4000 AND NBC TI 01 STANDARDS

ABSTRACT

The article deals on internal auditing in the Federal executive branch. The methodology was 

based on a qualitative analysis of 25 (twenty-five) mandatory requirements of the ISSAI 

4000-Compliance Auditing Standards of the International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) and nine (9) NBC IT requirements 01 of the Federal Accounting Council 

(CFC) in relation to the Internal Audit Standards of the Internal Control System of the Army. The 

number of requirements selected was based on relevance. At the end of the work a checklist 

was drawn up based on the mentioned standards. The results show that the Government In-

ternal Audit of the Brazilian Army has a good adherence to the current legislation and is in 

the process of convergence with the international standards of government audit and risk 

management. There was a convergence in 94% of the items analyzed.

KEYWORDS: Internal Government Audit. Brazilian Army. Internal Control.

João Paulo Gurgel Bezerra

Contador. Capitão de Intendência 

do Exército Brasileiro. Auditor 

Interno Governamental da 3ª 

Inspetoria de Contabilidade e 

Finanças do Exército (3ª ICFEx).



REVISTA DO CRCRS 6        

1 INTRODUÇÃO

A auditoria realizada no âmbito do Po-

der Executivo federal é de natureza interna. 

Boynton, Johnson e Kell (2002) definem 
auditoria interna como aquela realizada por 

empregados da organização, tendo por obje-

tivo auxiliar a administração a cumprir com 

eficácia suas responsabilidades. O adminis-

trador público, não podendo estar em todos 

os lugares ao mesmo tempo, necessita dele-

gar poderes a gestores de menor nível. Assim, 

a auditoria interna se torna uma importante 

ferramenta de controle, de forma a assegurar 

que o planejamento seja executado (MARÇO-

LA, 2011).

Dessa maneira, a auditoria interna go-

vernamental, como estrutura de governança 

corporativa, tem a função de monitorar as 

atividades e os processos internos das insti-

tuições (PRAWITT; SMITH; WOOD, 2009). 
Para que a auditoria interna assuma seu pa-

pel de melhoria e preservação dos processos 

de governança, ela necessita de avaliação da 

qualidade de sua estrutura (REGOLIOSI; 
D’ERI, 2014). Já foram muitos os parâme-

tros utilizados para medir qualidade e eficá-

cia na função de auditoria interna, como, por 

exemplo, as normas de auditoria externa do 

AICPA, SAS 65, no estudo de Prawitt, Smith 

e Wood (2009), e as normas e padrões defini-
dos pelo Instituto de Auditores Internos, no 

estudo de Lélis e Mario (2009).
Na administração pública, a audito-

ria interna governamental integra o Sistema 

de Controle Interno previsto no artigo 74 da 

Constituição federal de 1988. Com o processo 
de convergência das normas internacionais 

de contabilidade, surgiram diversas normas 

para aplicação no setor público. Essas nor-

mas são baseadas nas Normas Intosai (Orga-

nização Internacional de Entidades Fiscaliza-

doras Superiores), nas Normas IIA (Instituto 

dos Auditores Internos) e na NBC TI 01 − Da 
Auditoria Interna, do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC).

As inspetorias de Contabilidade e Fi-

nanças do Exército (ICFEx) são as unidades 

executoras de auditoria interna do Comando 

do Exército, integrantes do Sistema de Con-

trole Interno (SCI) do Poder Executivo fede-

ral. Esse sistema está em processo de adoção 
de diversas normas internacionais e nacio-

nais, com o objetivo de aperfeiçoar os proces-

sos de gerenciamento de riscos, controle e go-

vernança. A atividade de auditoria interna do 

Exército deve seguir a estrutura conceitual do 

Manual de Auditoria (EB 10-MT-13.001), que 

foi concebido com base em normas brasilei-

ras e internacionais de contabilidade. Dentre 

as diversas normas, duas são essenciais para 

a auditoria interna governamental: a NBC TI 

01 e a Issai 4000.

Os requisitos e as constatações men-

cionados suscitam a formulação do seguinte 

questionamento: qual é o nível de aderência 

às normas Issai 4000 e NBC TI 01 da audito-

ria interna governamental em uma unidade 

militar do Exército Brasileiro?

Este estudo tem, no tocante à relevân-

cia acadêmica, o intuito de analisar qualita-

tivamente a aderência às normas do Sistema 

de Controle Interno do Exército Brasileiro, 

sobretudo no que concerne ao seu aprendiza-

do e ao desenvolvimento da atividade de au-

ditoria interna governamental. O roteiro de 
análise pode servir a outros órgãos da admi-
nistração pública e até aos órgãos de controle 
externo, como o Tribunal de Contas. 

Diante das exigências impostas pela 

administração pública e sem, contudo, des-

viar-se do princípio constitucional da legali-

dade, aliado à necessidade de cumprir a fun-

ção social da unidade gestora, sem se afastar 
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da legislação que envolve a execução do orça-

mento público da União, é vital que os meca-

nismos de controle interno dos órgãos do go-

verno federal, mais especificamente a audi-
toria interna governamental, assumam uma 

postura identificada com esse novo momento 
histórico e ofereçam um maior apoio ao ges-

tor público no cumprimento de sua tarefa. 

Na exploração desta pesquisa, acres-

centa-se considerável importância à adminis-

tração pública como um todo. O gestor públi-
co terá um melhor aproveitamento dos recur-

sos humanos já existentes na entidade, o que 
possibilitará uma melhoria na qualidade do 
serviço oferecido na atividade-fim, além de 
um melhor resultado na aprovação das con-

tas da unidade gestora pelo controle externo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

No setor privado, vários autores e or-

ganizações criaram definições para controles 
internos. No estudo de Lélis e Mario (2009), 
o Instituto Brasileiro de Governança Corpo-

rativa (IBGC) define controle interno como 
sistemas que têm por finalidade monitorar os 
processos organizacionais. Para esse institu-

to, o controle interno deve auxiliar os órgãos 
incumbidos de monitorar, fiscalizar e tomar 
atitudes preventivas, prospectivas e de anteci-

pação, para mitigar os riscos da organização.

Boyton, Jonhson e Kell (2002) expli-

cam que os controles internos são organiza-

dos para oferecer segurança adequada ao al-

cance dos objetivos da empresa. Os autores 
declaram que esses objetivos são de três tipos: 

confiabilidade de informações; obediência a 
leis e regulamentos aplicáveis (compliance); 

e eficácia e eficiência de operações.
No setor público, Olivieri (2009) escla-

rece que o controle interno, no qual o pró-

prio poder executante exerce a fiscalização de 

seus atos, diferencia-se do controle externo, 

que é realizado entre os poderes. Neste, o 

Judiciário controla a legalidade dos atos do 
Executivo e do Legislativo, e o Congresso Na-

cional controla o Executivo, por meio de suas 

comissões parlamentares e com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União (TCU). 

A Instrução Normativa nº 1 da Secreta-

ria Federal de Controle Interno, de 6 de abril 

de 2001, define que as unidades componen-

tes do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo federal realizam suas atividades 

usando como técnicas de controle a auditoria 

e a fiscalização (SFC, 2001). Essa norma con-

ceitua auditoria interna como um:

conjunto de técnicas que visa a ava-

liar a gestão pública, pelos processos 

e resultados gerenciais, e a aplicação 

de recursos públicos por entidades 

de direito público e privado, median-

te a confrontação entre uma situação 

encontrada com um determinado 

critério técnico, operacional ou legal.

Na administração pública, o Sistema de 

Controle Interno atua na fiscalização contá-

bil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, visando à aplicação eficiente dos 
recursos públicos pelos responsáveis. Ressal-
te-se que o Sistema de Controle Interno cons-

titucional possui atribuições típicas de uma 

unidade de auditoria interna, ou seja, contri-

buir para a eficácia da gestão administrativa 
(CARVALHO NETO et al., 2011). 

A International Organisation of Supreme 
Audit Institutions (Intosai), ou Organização 
Internacional das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, entende que os auditores inter-

nos examinam e contribuem para a eficácia 
do sistema de controle interno por meio de 

suas avaliações e recomendações, mas não 
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possuem responsabilidade primária pelo pla-

nejamento, implementação, manutenção e 

documentação do processo (INTOSAI, 2013). 

Em um recente estudo, os pesquisado-

res Da Costa e Hartwig (2017) afirmam que, 
desde 2007, a administração pública no Bra-

sil passa por um processo de convergência aos 

novos padrões de contabilidade, que, inicial-

mente, visam ao fortalecimento da contabili-

dade por competência, mas que, a longo pra-

zo, têm como objetivo convergir às normas 

internacionais de contabilidade aplicadas ao 

setor público. Até então, a contabilidade no 

setor público controlava basicamente a exe-

cução orçamentária e financeira, sem enfocar 
o registro e a evidenciação de todo o patrimô-

nio público e o reconhecimento das variações 

patrimoniais sob a ótica do regime de compe-

tência (DA COSTA; HARTWIG, 2017).
A Resolução CFC nº 1.328-2011, que 

dispõe sobre a Estrutura das Normas Brasi-

leiras de Contabilidade, considerando o pro-

cesso de convergência das Normas Brasileiras 

de Contabilidade aos padrões internacionais, 

afirma que as Normas Brasileiras de Conta-

bilidade Técnicas se estruturam da seguinte 

forma:

Art. 4º As Normas Brasileiras de 

Contabilidade Técnicas se estrutu-

ram conforme segue: 

(...)

II – do Setor Público – NBC TSP – 

são as Normas Brasileiras de Conta-

bilidade aplicadas ao Setor Público, 

convergentes com as Normas Inter-

nacionais de Contabilidade para o 

Setor Público, emitidas pela Inter-

national Federation of Accountants 

(IFAC); e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao Setor 

Público editadas por necessidades 

locais, sem equivalentes internacio-

nais; 

(...)

VII – de Auditoria Interna – NBC TI 

– são as Normas Brasileiras de Con-

tabilidade aplicáveis aos trabalhos 
de Auditoria Interna;  

(...)

IX – de Auditoria Governamental – 

NBC TAG – são as Normas Brasilei-

ras de Contabilidade aplicadas à Au-

ditoria Governamental convergentes 

com as Normas Internacionais de 

Auditoria Governamental emitidas 

pela Organização Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(Intosai).

A Norma Internacional das Entidades 

Fiscalizadoras Superiores para a Auditoria 

de Conformidade (Issai 4000), desenvolvida 

pela Organização Internacional das Entida-

des Fiscalizadoras Superiores (Intosai), visa 

a promover auditorias independentes e efi-

cazes e apoiar os membros da Intosai no de-

senvolvimento de suas próprias abordagens 
profissionais, de acordo com seus mandatos 
e com leis e regulamentos nacionais (INTO-

SAI, 2014).

Segundo o Manual de Auditoria 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2013), a Secreta-

ria Federal de Controle Interno da Controla-

doria-Geral da União (SFC/CGU), além das 

funções de órgão central, acompanha todas 
as unidades e as entidades do Poder Execu-

tivo federal, excetuados aqueles jurisdicio-

nados pelos órgãos setoriais. Já a Secretaria 
de Controle Interno do Ministério da Defesa 

(CISET/MD), além das funções de órgão se-

torial, acompanha as unidades e as entidades 

das Forças Armadas (Marinha, Exército e 

Aeronáutica). O Centro de Controle Interno 
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do Exército (CCIEx) é a unidade setorial. As 

inspetorias de Contabilidade e Finanças do 

Exército (ICFEx) são as unidades de controle 

interno, atuando nas unidades gestoras (UG) 

vinculadas a sua orientação técnica. 

Segundo a Secretaria do Tesouro Na-

cional (2018), a unidade gestora é a no-

menclatura usada para definir as unidades 
cadastradas no Sistema Integrado de Admi-

nistração Financeira do Governo Federal 

(Siafi) investidas do poder de gerir recursos 
orçamentários e financeiros, próprios ou 
sob descentralização e cujo titular, em con-

sequência, está sujeito à tomada de contas 
anual em conformidade com o disposto nos 

artigos 81 e 82 do Decreto-Lei nº 200, de 25 
de fevereiro de 1967. 

A Secretaria do Tesouro Nacional 

(2018) define que o Siafi é a modalidade de 
acompanhamento das atividades relacio-

nadas com a administração financeira dos 
recursos da União, que centraliza ou unifor-

miza o processamento da execução orçamen-

tária, recorrendo a técnicas de elaboração 
eletrônica de dados, com o envolvimento das 

unidades executoras e setoriais, sob a super-

visão do Tesouro Nacional e resultando na 

integração dos procedimentos concernentes, 

essencialmente, à programação financeira, à 
contabilidade e à administração orçamentária.

O controle interno é o controle de-

corrente de órgão integrante da própria es-

trutura em que se insere o órgão controlado. 
Por exemplo, a ICFEx realizando uma audito-

ria interna em uma unidade gestora. O con-

trole externo é o controle exercido por um 

dos poderes sobre outro, ou a auditoria rea-

lizada por um órgão que não é componente 
da estrutura da administração que está sendo 
fiscalizada. Por exemplo, quando um audi-
tor do TCU realiza uma auditoria externa em 

uma unidade gestora do Exército.

A figura 1 apresenta o organograma do 
Sistema de Controle Interno do Poder Execu-

tivo Federal com seus órgãos e respectivas vin-

culações (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2013).

Figura 1 – Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

Fonte: Exército Brasileiro (2013). 
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Montenegro e Celente (2016) afirmaram 
que seu estudo contribuiu empiricamente para 

a literatura da área da gestão pública, fazendo 
uma reflexão sobre a adequabilidade dos sis-

temas de monitoramento dos projetos desen-

volvidos no âmbito da administração pública 

federal brasileira, tomando como referência 

o processo de auditoria realizado pelo Centro 

de Controle Interno da Marinha no Programa 

de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), 

amparado nos padrões e normas de auditoria 

propostos por organismos internacionais. Dada 

a importância estratégica do Prosub, e para ga-

rantir a regular prestação de contas quanto à 

eficiência, eficácia e economicidade da sua ges-

tão, os estudiosos sugeriram que, no âmbito da 

auditoria do setor público, o programa passe a 

incluir as áreas de Gestão de Projeto, Modelo 
de Negócio e Requisitos do Negócio, as quais 
são fundamentais numa auditoria aplicada a 

projetos desenvolvidos pela administração pú-

blica (MONTENEGRO; CELENTE, 2016).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As conclusões deste estudo são obtidas 

de forma indutiva, atribuindo-se significados 
e fazendo-se análises dos fenômenos, por 
tratar-se de estudo qualitativo (MATIAS-PE-

REIRA, 2012). 

Entende-se que esta pesquisa atende 

às características de um “estudo de caso”, por 

disponibilidade e conveniência em explorar 

as peculiaridades de uma unidade de controle 

interno do governo federal situada na cidade 

de Porto Alegre (RS), bem como, também, de 

uma “pesquisa documental”, por estar buscan-

do nos arquivos da 3ª ICFEx, que é uma seto-

rial de controle interno do governo federal, as 

respostas para os problemas levantados.

Os dados coletados durante a realiza-

ção desta pesquisa foram os do tipo secundá-

rio, conforme classificação de Gil (2002), por 
já terem, de alguma forma, sido analisados, 
tais como: relatórios de pesquisa, relatórios 
de empresas, tabelas estatísticas, entre ou-

tros. Também podem ser enquadrados os re-

latórios de auditoria, o Manual de Auditoria e 
as normas NBC TI 01 e Issai 4000.

Os dados foram coletados mediante pes-

quisa documental efetuada nos arquivos e no 

sistema informatizados da setorial de controle 

interno de Porto Alegre (RS), a 3ª Inspetoria 

de Contabilidade e Finanças do Exército (3ª 

ICFEx), e nos relatórios de auditoria de 2017. 
Os dados coletados no âmbito do Exército 
Brasileiro foram: a Portaria nº 050-Cmt Ex, 

de 10 de fevereiro de 2003, que aprovou o re-

gulamento das inspetorias de Contabilidade e 

Finanças do Exército, e a Portaria nº 018-Cmt 
Ex, de 17 de janeiro de 2013, que aprovou o 

Manual de Auditoria. Os dados coletados no 
âmbito das organizações normativas foram: as 

Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TI 

01 – Da Auditoria Interna, do CFC, e a norma 

Issai 4000, do Intosai – Normas para a Audi-

toria de Conformidade. 

Foram feitos dois checklists a partir 

da análise das duas normas, fazendo uma 
comparação com o Manual de Auditoria. Os 
relatórios elaborados pela 3ª ICFEx foram 
analisados buscando-se identificar a ocor-

rência de afirmações e proposições relativas 
àquelas categorias apresentadas nas normas 

Issai 4000 e NBC TI 01. A cada ocorrência de 

afirmação no relatório analisado, o respectivo 
registro foi realizado conforme a categoria e o 

tema a que se relaciona para controle e ava-

liação quanto à aderência.

Para avaliar a abordagem dos requisi-

tos das normas Issai 4000 e NBC TI 01 no 

Manual de Auditoria como aderentes às suas 

orientações, o critério de julgamento foi que 

a presença de afirmações e proposições nas 
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respectivas categorias de cada requisito ana-

lisado fosse alcançada em algum item dos 

capítulos do Manual de Auditoria. Por sua 

vez, foram avaliados como não aderentes os 

requisitos em que o registro de ocorrência 

para o conjunto das respectivas categorias 

de afirmação e proposição não foi encontra-

do no Manual de Auditoria. Posteriormente 

ao procedimento supracitado, apresentam-se 

os requisitos em que se verificou aderência. 
Por outro lado, registram-se os requisitos não 

abordados no Manual de Auditoria e as prin-

cipais oportunidades de melhorias, de acordo 

com os apontamentos da norma.

Para a confecção do checklist (quadro 

1) de aderência entre a norma Issai 4000 e o 

Manual de Auditoria do Exército foram sele-

cionados, por meio do critério de relevância, 

25 requisitos mandatórios da Issai 4000, di-
vididos em seis grupos: a) requisitos gerais: 

dez; b) requisitos do processo de planejamen-

to: quatro; c) requisitos de procedimentos de 

auditoria para obter evidência: três; d) requi-

sitos de avaliação das evidências e formação 

da conclusão: três; e) requisitos de emissão 

de relatórios: quatro; e f) requisitos de mo-

nitoramento: um. O quadro 1 representa o 
checklist de aderência à norma Issai 4000.

Quadro 1 – Checklist de aderência à norma Issai 4000

Nr Descrição
Aderência da auditoria interna da 3ª 

ICFEx – Manual de Auditoria do Exército

a) REQUISITOS GERAIS DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE

a.1) Objetividade e ética

1. Requisito mandatório nº 45. . 

2. Requisito mandatório nº 48.

a.2) Risco de auditoria

3. Requisito mandatório nº 52.

a.3) Risco de fraude

4. Requisito mandatório nº 58.

a.4) Julgamento e ceticismo profissionais

5. Requisito mandatório nº 71.

6. Requisito mandatório nº 74.

7. Requisito mandatório nº 77.

a.5) Documentação

8. Requisito mandatório nº 89.

a.6) Comunicação

9. Requisito mandatório nº 96.

10. Requisito mandatório nº 99.

b) REQUISITOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE

b.1) Identificação do usuário e a parte responsável

11. Requisito mandatório nº 101.

(continua)



REVISTA DO CRCRS 12        

Nr Descrição
Aderência da auditoria interna da 3ª 

ICFEx – Manual de Auditoria do Exército

b.2) Materialidade

c) REQUISITOS RELACIONADOS À AVALIAÇÃO DA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA E A FORMAÇÃO DE CONCLUSÕES

12. Requisito mandatório nº 179.

13. Requisito mandatório nº 184.

14. Requisito mandatório nº 188.

d) REQUISITOS RELACIONADOS À EMISSÃO DE RELATÓRIOS

15. Requisito mandatório nº 191.

16. Requisito mandatório nº 202.

d.1) Estrutura do relatório – trabalho de relatório direto

17. Requisito mandatório nº 210.

d.2) Considerações relacionadas com a emissão de relatórios de supostos atos ilícitos

18. Requisito mandatório nº 225.

e) REQUISITOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO

19. Requisito mandatório nº 232.

20. Requisito mandatório nº 125.

e.1) Ambiente de controle

21. Requisito mandatório nº 131.

e.2) Plano de auditoria

22. Requisito mandatório nº 137.

f ) REQUISITOS RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PARA OBTER EVIDÊNCIA DE AUDITORIA 

23. Requisito mandatório nº 144.

24. Requisito mandatório nº 158.

f.1) Amostragem de auditoria 

25. Requisito mandatório nº 172.

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2017).

Para a confecção do checklist (quadro 

2) de aderência entre a norma NBC TI 01 e 

o Manual de Auditoria do Exército foram se-

lecionados, por meio do critério de relevân-

cia, nove requisitos mandatórios da NBC TI 
01, divididos em três grupos: a) conceitua-

ção e disposições gerais: dois; b) normas de 

execução dos trabalhos: cinco; e c) normas 

relativas ao relatório de auditoria: dois. A 
aderência é evidenciada quando há uma cor-

respondência entre o requisito e o item do 

Manual de Auditoria do Exército. O quadro 
2 representa o checklist de aderência à nor-

ma NBC TI 01.

(continuação)
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Quadro 2 - Checklist de aderência à norma NBC TI 01

Nr Descrição
Aderência da auditoria 

interna da 3ª ICFEx

a) CONCEITUAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS

a.1) Papéis de trabalho

1. Requisito mandatório nº 12.1.2.1

a.2) Fraude e erros

2. Requisito mandatório nº 12.1.3.1

b) NORMAS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

b.1) Planejamento da auditoria interna

3. Requisito mandatório nº 12.2.1.1

b.2) Riscos da auditoria interna

4. Requisito mandatório nº 12.2.2.1

b.3) Procedimentos da auditoria interna

5. Requisito mandatório nº 12.2.3.1

6. Requisito mandatório nº 12.2.3.8

b.4) Amostragem

7. Requisito mandatório nº 12.2.4.2

c) NORMAS RELATIVAS AO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

8. Requisito mandatório nº 12.3.2

9. Requisito mandatório nº 12.3.3

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2017).

4 RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os re-

sultados da pesquisa e a análise dos dados co-

lhidos das diferentes formas mencionadas no 

capítulo anterior. A primeira análise foi feita 
com base no quadro 3 – Resultado do checklist 

de aderência à norma Issai 4000. De um total 

de 25 requisitos mandatórios da norma Issai 
4000, dois não possuem aderência, perfazen-

do um total de 92% de aderência. A segunda 
análise foi baseada no quadro 4 – Resultado 
do checklist de aderência à norma NBC TI 01. 

Todos os nove requisitos mandatórios anali-
sados da norma NBC TI 01 possuem aderên-

cia. O resultado da análise conjunta (25 Issai 

+ 9 NBC TI 01) dos dois checklists mostra 

que, dos 34 requisitos mandatórios analisa-

dos, dois não possuem aderência, perfazendo 

um total de 94% de aderência.
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Quadro 3 – Resultado do checklist de aderência à norma Issai 4000

Nr Descrição

Aderência da 

auditoria interna da 

3ª ICFEx – Manual de 

Auditoria do Exército

a) REQUISITOS GERAIS DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE

a.1) Objetividade e ética

1.

45. O auditor deve cumprir os procedimentos relevantes relacionados à objetividade 

e à ética, os quais, por sua vez, devem cumprir as Issai relacionadas sobre objetividade 

e ética.

Item 8.4. 

2.
48. O auditor deve ter o cuidado de manter-se objetivo para que os achados e as 

conclusões sejam imparciais e sejam vistos como tais por terceiros.
Item 8.4.

a.2) Risco de auditoria

3.
52. O auditor deve realizar procedimentos para reduzir o risco de produzir conclusões 

incorretas a um nível aceitavelmente baixo.
Item 6.9.5.

a.3) Risco de fraude

4.
58. O auditor deve considerar o risco de fraude durante todo o processo de auditoria e 

documentar o resultado da avaliação.
Item 4.6.2.2

a.4) Julgamento e ceticismo profissionais

5.
71. O auditor deve exercer julgamento profissional durante todo o processo de 

auditoria.
Item 8.4.

6.

74. Se o conhecimento especializado sobre uma questão difícil ou controversa não 

estiver disponível na equipe de auditoria, deve ser solicitado aconselhamento 

profissional.

Item 8.4.

7. 77. O auditor deve exercer ceticismo profissional e manter uma mente aberta e objetiva. Não possui aderência.

a.5) Documentação

8.

89. O auditor deve preparar documentação de auditoria suficientemente detalhada 

para fornecer uma compreensão clara do trabalho realizado, da evidência obtida e 

das conclusões alcançadas. O auditor deve preparar a documentação de auditoria em 

tempo hábil, mantê-la atualizada durante a auditoria e completar a documentação 

das evidências que fundamentam os achados de auditoria antes de o relatório de 

auditoria ser emitido.

Item 7.3.6.

a.6) Comunicação

9.
96. O auditor deve se comunicar de forma eficaz com a entidade auditada e com os 

responsáveis pela governança durante todo o processo de auditoria.
Itens 6.1.5 e 6.1.8.

10.

99. Casos de não conformidade relevantes devem ser comunicados ao nível de 

gerência adequado e, se aplicável, aos responsáveis pela governança. Outros assuntos 

significativos decorrentes da auditoria que sejam diretamente relevantes para a 

entidade também devem ser comunicados.

Item 2.3.3.1.

b) REQUISITOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE

b.1) Identificação do usuário e a parte responsável

11.

101. O auditor deve identificar explicitamente o(s) usuário(s) previsto(s) e a parte 

responsável e considerar a implicação de seus papéis, a fim de conduzir a auditoria e 

comunicar-se apropriadamente.

Item 4.3.3.

(continua)
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Nr Descrição

Aderência da 

auditoria interna da 

3ª ICFEx – Manual de 

Auditoria do Exército

b.2) Materialidade

c) REQUISITOS RELACIONADOS À AVALIAÇÃO DA EVIDÊNCIA DE AUDITORIA E À FORMAÇÃO DE CONCLUSÕES

12.
179. O auditor deve comparar a evidência de auditoria obtida com os critérios de 
auditoria definidos para desenvolver os achados de auditoria para as conclusões da 
auditoria.

Item 5.3.1.

13.
184. Baseado nos achados da auditoria e na materialidade, o auditor deve concluir se o 
objeto está, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com os critérios aplicáveis.

Item 6.5.1.

14. 188. O auditor deve comunicar, de forma transparente, o nível de asseguração fornecido. Não possui aderência.

d) REQUISITOS RELACIONADOS À EMISSÃO DE RELATÓRIOS

15.
191. O auditor deve comunicar a conclusão em um relatório de auditoria. A conclusão 
pode ser expressa como opinião, conclusão, resposta a questões específicas de 
auditoria ou recomendações.

Itens 6.1.5, 6.1.12 e 
6.1.17.

16.
202. O auditor deve preparar um relatório baseado nos princípios de completude, 
objetividade, tempestividade, precisão e contraditório.

Itens 7.3.4, 7.3.6, 7.3.7 
e 7.3.8.

d.1) Estrutura do relatório – trabalho de relatório direto

17.

210. O relatório de auditoria deve incluir os seguintes elementos (embora não 
necessariamente nesta ordem): a) título; b) identificação das normas de auditoria; c) 
sumário executivo (conforme o caso); d) descrição do objeto e do escopo (extensão 
e limites da auditoria); e) critérios de auditoria; f ) explicação e razão para os métodos 
utilizados; g) achados; h) conclusões com base nas respostas a questões específicas de 
auditoria ou opinião; i) comentários da entidade auditada (conforme apropriado); j) 
recomendações (conforme apropriado).

Itens 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 
7.8, 7.9 e 7.10.

d.2) Considerações relacionadas com a emissão de relatórios de supostos atos ilícitos

18.

225. Na realização de auditorias de conformidade, se o auditor deparar com casos de 
não conformidade que possam ser indicativos de atos ilícitos ou fraude, ele deve exercer 
o devido zelo profissional e cautela e comunicar esses casos ao órgão responsável. O 
auditor deve exercer o devido zelo para não interferir em eventuais procedimentos 
legais ou investigações futuras.

Itens 4.6.2.2 e 8.1.2. 

e) REQUISITOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO

19.
232. O auditor deve decidir monitorar as opiniões/conclusões/recomendações de 
casos de não conformidade no relatório de auditoria, quando apropriado.

Item 6.6.

20.
125. O auditor deve determinar a materialidade para formar uma base para o 
planejamento da auditoria e reavaliá-la ao longo do processo de auditoria.

Itens 5.3.2 e 5.3.3.

e.1) Ambiente de controle 

21.
131. O auditor deve ter um entendimento da entidade auditada e do seu ambiente, 
incluindo o controle interno da entidade, para permitir o planejamento e a execução 
efetivos da auditoria.

Itens 5.1.5 e 6.2.3. 

e.2) Plano de auditoria

22.

137. O auditor deve desenvolver e documentar uma estratégia de auditoria e um 
plano de auditoria que, juntos, descrevam como a auditoria será realizada para emitir 
relatórios que sejam adequados às circunstâncias, os recursos necessários para fazê-lo 
e o cronograma para o trabalho de auditoria.

Itens 4.1, 4.3 e 4.6.

(continua)

(continuação)
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Nr Descrição

Aderência da 

auditoria interna da 

3ª ICFEx – Manual de 

Auditoria do Exército

f ) REQUISITOS RELACIONADOS AOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PARA OBTER EVIDÊNCIA DE AUDITORIA

f.1) Evidência de auditoria suficiente e apropriada

23.
144. O auditor deve planejar e realizar procedimentos para obter evidência de auditoria 
suficiente e apropriada para formar uma conclusão com o nível de asseguração 
estabelecido.

Itens 6.7.2 e 6.9.1.

24.
158. O auditor deve selecionar uma combinação de técnicas de auditoria que lhe 
permita formar uma conclusão com o nível de asseguração estabelecido.

Item 3.6.

f.2) Amostragem de auditoria

25.

172. O auditor deve usar amostragem de auditoria, quando apropriado, para fornecer 
uma quantidade suficiente de itens para tirar conclusões sobre a população da qual 
a amostra é selecionada. Ao desenhar uma amostra de auditoria, o auditor deve 
considerar o objetivo do procedimento de auditoria e as características da população 
da qual a amostra será extraída.

Itens 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2017).

 A partir dos dados apresentados no 

quadro 3 – Resultado do checklist de ade-

rência às normas Issai 4000, avaliou-se que 

o Manual de Auditoria do Exército é parcial-

mente aderente à norma Issai 4000, uma 

vez que o percentual de atendimento obtido 

quanto à presença de afirmações ou proposi-
ções face à norma foi de 92%. Os números 7 
e 14 não possuem aderência, pois o registro 

de ocorrência para o conjunto das respectivas 

categorias de afirmação e proposição não foi 
encontrado no Manual de Auditoria. Para os 

requisitos relacionados ao processo de plane-

jamento da auditoria não há observações.
Com relação aos requisitos gerais, o 

número 7 afirma que o auditor deve exercer 
ceticismo profissional e manter uma mente 
aberta e objetiva. A proposta é a sua inclusão 

no item 8.4 do Manual de Auditoria. O nú-

mero 8 trata da tempestividade da confecção 
da documentação de auditoria. Atualmente 

o prazo para confecção do relatório é de até 
cem dias. A proposta é a diminuição do prazo 

para até 70 dias.

Para os requisitos relacionados aos 

procedimentos de auditoria para obter evi-

dência, o número 17 trata da amostragem de 

auditoria que deve ser suficiente e apropria-

da. Atualmente a amostragem é reduzida, 

tendo em vista as diversas áreas para uma 
equipe de dois ou três auditores trabalharem 

em no máximo dois dias. Sugere-se que, para 
haver uma amostragem suficiente e apropria-

da, deva ser aumentado o tempo da visita de 

auditoria (três a cinco dias) ou a quantidade 

de auditores (quatro a cinco auditores).

Com relação aos requisitos de avaliação 

das evidências e formação da conclusão, o 

número 20 diz que o auditor deve comunicar, 

de forma transparente, o nível de assegura-

ção (razoável ou limitada) fornecido. A pro-

posta é a inclusão no item 5.3 do Manual de 

Auditoria.

Já para os requisitos de emissão de 
relatórios (número 23), sugere-se incluir no 
Manual de Auditoria a Metodologia da Polí-

tica de Gestão de Riscos do Exército Brasilei-

ro, conforme a Portaria nº 222-EME, de 5 de 

(continuação)
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julho de 2017. No tocante ao número 24, que 

aborda os procedimentos adotados em casos 

de atos ilícitos ou fraudes, sugerem-se uma 

capacitação dos auditores em fraudes e a in-

clusão de um capítulo especial sobre fraudes 

no Manual de Auditoria.

Por fim, para os requisitos de monito-

ramento, sugere-se que as visitas de audito-

ria sejam realizadas anualmente em todas as 

unidades gestoras. Normalmente, o monito-

ramento é feito na próxima visita de audito-

ria. Tendo em vista questões de restrições or-

çamentárias e de pessoal, algumas unidades 
gestoras não são auditadas anualmente.  

Quadro 4 – Resultado do checklist de aderência à norma NBC TI 01

Nr Descrição

Aderência da 

auditoria interna 

da 3ª ICFEx

a) CONCEITUAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS

a.1) Papéis de trabalho

1.
12.1.2.1 – A auditoria interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, 
elaborados em meio físico ou eletrônico, que devem ser organizados e arquivados de 
forma sistemática e racional.

Item 4.4.

a.2) Fraude e erros

2.

12.1.3.1 − A auditoria interna deve assessorar a administração da entidade no trabalho de 
prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por escrito, de maneira 
reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no 
decorrer de seu trabalho.

Item 4.6.2.2.

b) NORMAS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

b.1) Planejamento da auditoria interna

3.

12.2.1.1 – O planejamento do trabalho da auditoria interna compreende os exames 
preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude 
e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
administração da entidade.

Capítulo IV.

b.2) Riscos da auditoria interna

4.

12.2.2.1 – A análise dos riscos da auditoria interna deve ser feita na fase de planejamento 
dos trabalhos; estão relacionados à possibilidade de não se atingir, de forma satisfatória, 
o objetivo dos trabalhos. Nesse sentido, devem ser considerados, principalmente, os 
seguintes aspectos:
a) a verificação e a comunicação de eventuais limitações ao alcance dos procedimentos 
da auditoria interna a serem aplicados, considerando o volume ou a complexidade das 
transações e das operações; 
b) a extensão da responsabilidade do auditor interno no uso dos trabalhos de especialistas.

Item 4.6.

b.3) Procedimentos da auditoria interna

5.

12.2.3.1 – Os procedimentos da auditoria interna constituem exames e investigações, 
incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao auditor interno 
obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à 
administração da entidade.

Itens 3.5 e 3.6.

6.

12.2.3.8 – No trabalho da auditoria interna, quando aplicável, deve ser examinada a 
observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, das Normas Brasileiras 
de Contabilidade e da legislação tributária, trabalhista e societária, bem como o 
cumprimento das normas reguladoras a que estiver sujeita a entidade.

Item 1.2.

(continua)
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Nr Descrição

Aderência da 

auditoria interna 

da 3ª ICFEx

b.4) Amostragem

7.
12.2.4.2 – Ao usar método de amostragem, estatística ou não, deve ser projetada e 
selecionada uma amostra que possa proporcionar evidência de auditoria suficiente e 
apropriada.

Item 4.5.

c) NORMAS RELATIVAS AO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

8.

12.3.2 – O relatório da auditoria interna deve abordar, no mínimo, os seguintes aspectos:
a) o objetivo e a extensão dos trabalhos;
b) a metodologia adotada;
c) os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensão;
d) eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria;
e) a descrição dos fatos constatados e as evidências encontradas;
f ) os riscos associados aos fatos constatados; e
g) as conclusões e as recomendações resultantes dos fatos constatados.

Item 6.1.

9.
12.3.3 – O relatório da auditoria interna deve ser apresentado a quem tenha solicitado o 
trabalho ou a quem este autorizar, devendo ser preservada a confidencialidade do seu 
conteúdo.

Itens 8.1.4.3 e 8.4.

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2017).

A partir dos dados apresentados no qua-

dro 4 – Resultado do checklist de aderência às 

normas NBC TI 01, avaliou-se que o Manual de 

Auditoria do Exército é totalmente aderente à 

norma, uma vez que todos os requisitos da NBC 

TI 01 foram encontrados no Manual de Audi-

toria, perfazendo uma aderência de 100% entre 

as duas normas. Observa-se que há oportunida-

des de melhoria a serem implementadas. A pro-

posta de revisão seria para os números 4 e 7 do 

checklist. Com relação aos requisitos relaciona-

dos à conceituação e às disposições gerais, não 

há observações. 

Para as normas de execução dos trabalhos, 

o número 4 trata dos riscos da auditoria interna. 

Sugere-se incluir no item 4.6 do Manual de Audi-

toria a Metodologia da Política de Gestão de Ris-

cos do Exército Brasileiro, conforme a Portaria nº 

222-EME, de 5 de julho de 2017.

Por fim, para as normas relativas ao 
relatório de auditoria interna, sugere-se a 

revisão do número 7. Ele trata da amostra-

gem de auditoria, que deve ser suficiente e 
apropriada. Atualmente, a amostragem é re-

duzida, tendo em vista as diversas áreas de 
análise para uma equipe de dois ou três au-

ditores trabalharem em no máximo dois dias. 
Sugere-se que, para haver uma amostragem 

suficiente e apropriada, deva ser aumentado 
o tempo da visita de auditoria (três a cinco 

dias) ou a quantidade de auditores (quatro a 

cinco auditores).

Como boas práticas e oportunidade de 
melhoria, cito duas ferramentas de Tecno-

logia da Informação (TI) desenvolvidas pelo 

Controle Interno: o Sistema de Acompanha-

mento da Gestão (SAG) e o Sistema de Au-

ditoria Interna do Exército Brasileiro (Siau-

di-EB). Ressalta-se que tais ferramentas se 

constituem como forma eficiente e tempesti-
va para que os auditores coletem evidências 

de auditoria.

(continuação)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa concluiu que a auditoria 

interna governamental executada pela 3a 

Inspetoria de Contabilidade e Finanças do 

Exército possui uma boa aderência às Nor-

mas Issai 4000 e NBC TI 01. O resultado da 
análise conjunta (25 Issai + 9 NBC TI 01) 

dos dois checklists mostra que, dos 34 re-

quisitos mandatórios analisados, dois não 
possuem aderência, perfazendo um total 

de 94% de aderência. Os itens que tratam 
de amostragem, análise de riscos, nível de 
asseguração da auditoria, ceticismo profis-

sional, monitoramento e prazo de entrega 

do relatório necessitam de uma revisão. 
Há oportunidades de melhoria a serem im-

plementadas nos relatórios de auditoria de 
conformidade. 

O estudo pode ser direcionado para o 
governo e para a universidade. Em se tra-

tando do governo, poderá auxiliar em um 
decréscimo dos índices das práticas de irre-

gularidades administrativas, com um melhor 

aproveitamento dos créditos orçamentários e 

um crescimento da confiabilidade da popula-

ção, mediante a redução dos gastos públicos 

e da melhoria dos serviços oferecidos. Para 

a universidade, o estudo poderá contribuir 
para futuras pesquisas científicas sobre o as-

sunto, bem como a exploração de um tema 

relevante em sua área de concentração: audi-
toria interna. 

A auditoria interna governamental 

deve ser modelada para aprimorar a execu-

ção das políticas públicas e a atuação das or-

ganizações militares que as gerenciam, a par-

tir da aplicação de uma abordagem sistemá-

tica e disciplinada para avaliar e aperfeiçoar 

a eficácia dos processos de gerenciamento de 
riscos, controles e governança.

Pelo exposto, conclui-se que a atividade 

de auditoria interna governamental se reves-

te de suma importância para a contabilidade 

pública e para a sociedade brasileira porque 

possui como objetivos principais salvaguar-

dar o patrimônio público, acompanhar os 

projetos, atividades, ações e programas de 

governo e antecipar-se, preventivamente, a 

erros e fraudes. 
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MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS 
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RESUMO

O objetivo deste estudo é evidenciar o estilo comportamental preponderante dos profissionais da 

classe contábil, bem como as competências inerentes, a fim de sugerir aquelas que devem ser de-

senvolvidas ou aperfeiçoadas, seja pelas necessidades do mercado, seja para atuação na área da 

gestão. Além disso, o estudo se propõe a verificar se há alguma tendência quanto ao comportamen-

to dos futuros profissionais. A população é formada por profissionais da contabilidade e graduandos 

do curso de Ciências Contábeis. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva quanto aos seus 

objetivos, qualitativa e quantitativa quanto à abordagem do problema e de levantamento quanto 

aos procedimentos técnicos. A coleta de dados foi realizada em 2015, por meio de um questionário 

baseado no Modelo de Dominância Cerebral, e a análise, por meio da estatística descritiva. Quanto 

aos resultados, constatou-se, em ambas as amostras, um estilo comportamental controlador pre-

ponderante, seguido do analítico. Diante dos resultados e com base nas competências inerentes ao 

estilo comportamental preponderante, inferiram-se as principais competências a serem trabalha-

das, visando a ampliar as habilidades do profissional contábil. 

PALAVRAS-CHAVE: Estilo comportamental. Competência. 

Profissional contábil.

BEHAVIORAL STYLE AND MAPPING OF ACCOUNTING CLASS 

SKILLS

ABSTRACT

The objective of this study is to highlight the behavioral style preponderant of professionals of 

the accounting class, as well as the inherent competencies, in order to suggest to those that must 

be developed or improved, either by the needs of the market or for action in the area of mana-

gement. In addition, the study intends to verify if there is any tendency regarding the behavior 

of the future professionals. The population is formed by accounting professionals and graduates 

of the Course of Accounting Sciences. It is an exploratory and descriptive research regarding its 

objectives, qualitative and quantitative in approach to the problem and the survey of technical 

procedures. The data collection was performed in 2015 through a questionnaire based on the 

Brain Dominance Model and the analysis through descriptive statistics. As for the results, a beha-

vioral style preponderant controller was observed in both samples, followed by the analytical 

one. Given the results and based on the competencies inherent to the preponderant behavioral 

style, the main competencies to be worked out aiming to broaden the skills of the accounting 

professional were inferred.

KEYWORDS: Behavioral style. Competence. Accounting Professional.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

No atual contexto das organizações de 

um ambiente globalizado, submetido a mu-

danças constantes, exigem-se dos profissio-

nais, cada vez mais, não só a multidisciplina-

ridade, mas também o desenvolvimento de 

suas competências técnicas e comportamen-

tais, a fim de saberem lidar com os diversos 
desafios e situações que ocorrem no ambien-

te corporativo.

O profissional da Contabilidade, por 
sua natureza estritamente técnica, de contro-

le, prefere lidar com matérias mais exatas e 

racionais, que são explicadas pela lógica e por 
números. Boa parte desses profissionais tem 
dificuldade para se expor, falar em público 
ou lidar com questões comportamentais, por 

exemplo. 

Diante desse quadro, infere-se a ne-

cessidade de o profissional da Contabilidade 
desenvolver ou aperfeiçoar as competências 

comportamentais e humanas, com vista a 

atender às novas exigências de mercado.

A ideia do estudo é avaliar e/ou investi-

gar, primeiramente, se existe um estilo com-

portamental para a classe contábil, pois, na 
grande maioria, percebem-se características 

semelhantes.

A partir da definição do estilo compor-

tamental preponderante, serão sugeridas as 

competências e lacunas a serem trabalhadas, 

a fim de possibilitar aos profissionais seu 
aperfeiçoamento não só como técnicos, mas 
também como gestores capazes de lidar com 

todas as adversidades que se apresentam no 

atual contexto do mercado de trabalho.

Isso posto, o problema a ser respondi-

do é: “Quais são o estilo comportamental e as 

competências inerentes preponderantes nos 

profissionais da classe contábil?”.

Assim sendo, o objetivo deste estudo 

será confirmar ou não a existência de um es-

tilo comportamental da classe contábil, vi-
sando visando a auxiliar no direcionamento 

das competências a serem aperfeiçoadas para 

a formação de um profissional mais completo 
para a gestão.

Adicionalmente, a fim de avaliar se há 
uma tendência entre futuros profissionais da 
Contabilidade, será verificado se o estilo com-

portamental preponderante nos profissionais 
da Contabilidade se confirma nos graduandos 
do curso de Ciências Contábeis. Portanto, se 
cabível, o estudo também se propõe a chamar 

a atenção dos órgãos de fiscalização da profis-

são e do MEC para oportunidades de melho-

ria para a formação desses profissionais.
O próximo item fará uma revisão bi-

bliográfica, com o objetivo de compreender a 
importância das competências e do perfil ou 
estilo comportamental na gestão dos recursos 

humanos, seguida da descrição da metodolo-

gia de pesquisa utilizada. No tópico 4, serão 
apresentadas as análises dos dados, prove-

nientes do levantamento realizado junto aos 

profissionais da Contabilidade e graduandos 
do curso de Ciências Contábeis, e, ao final, as 
conclusões e considerações.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS 
NAS ORGANIZAÇÕES E A GESTÃO POR 
COMPETÊNCIA

A gestão estratégica caracteriza-se 

como um processo constante de tomada de 

decisões, baseado em uma série de variáveis 
que atuam sobre as organizações num rit-

mo acelerado, cujos efeitos e consequências 

ocorrerão em períodos futuros. São decisões 
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presentes, tomadas a partir de análises, que 
impactarão o futuro (TEIXEIRA et al., 2010).

Faissal et al. (2009) concluem que capi-
tal, tecnologia e matéria-prima não são mais 
elementos que sustentem qualquer vantagem 
competitiva, haja vista as constantes mudan-
ças globais que influenciaram a sociedade, a 
economia, a tecnologia e, consequentemente, 
os negócios.

Em um ambiente cada vez mais compe-
titivo e globalizado, em que os processos se 
tornam mais complexos e automatizados, a 
fim de agregar valor aos produtos e serviços, 
a atuação profissional passa a se tornar um 
diferencial.

É nesse sentido que se origina a “so-
ciedade do conhecimento”, referendada por 
Ferreira et al. (2016), a qual vive uma época 
de grandes conquistas e novas perspectivas, 
em um contexto de alta complexidade e desa-
fios, que só pode ser bem compreendida por 
meio da interdisciplinaridade.

Visto que a competência dos empre-
gados é a condição essencial para a compe-
titividade das organizações, mais do que em 
qualquer outro momento da história, as pes-
soas e suas competências estão no centro das 
atenções (FAISSAL et al., 2009). Os autores 
enfatizam a gestão no indivíduo e nas suas 
competências em detrimento da gestão do 
cargo e das tarefas. Portanto, o cargo deixa de 
definir o conjunto de tarefas e ações a serem 

desenvolvidas e passa a ser definido como as 
qualificações ou competências necessárias 
que agreguem valor à organização.

No contexto organizacional, o concei-
to de competência começou a ser introduzi-
do por Richard Boyatizis, em 1982. Para ele, 
competências diziam respeito aos “aspectos 
verdadeiros ligados à natureza humana. São 
comportamentos observáveis que determi-
nam, em grande parte, o retorno da organi-
zação” (BOYATIZIS apud BITENCOURT, 
2005, p. 21). A partir dessa construção ini-
cial, surgiram vários conceitos, dependendo 
da ênfase atribuída.

Carbone et al. (2009, p. 43) explicam 
que, na visão de Boyatizis e McClelland, com-
petência representa o conjunto de conheci-
mentos, habilidades e atitudes que creden-
cia a pessoa a exercer determinado trabalho, 
mas apresentam também a corrente de Le 
Boterf e Zarifian (1999), que associam com-
petência não a um conjunto de qualificações 
do indivíduo, mas às realizações da pessoa 
em determinado contexto, ou seja, o que ela 
produz ou realiza no trabalho. A partir des-
sas duas correntes, os autores unificaram os 
conceitos em um só, definindo competências 
humanas como “combinações sinérgicas de 
conhecimentos, habilidades e atitudes, ex-
pressas pelo desempenho profissional dentro 
de determinado contexto organizacional, que 
agregam valor a pessoas e organizações”: 

Insumos Desempenho

Valor econômico

Valor social

Conhecimentos

Habilidades

Atitudes

Comportamentos

Realizações 

Resultados

Fonte: Carbone et al., 2009, p. 44.

Figura 1: Competências como fonte de valor para o indivíduo e a organização



REVISTA DO CRCRS 26        

A partir dos conhecimentos, habilida-

des e atitudes pessoais utilizadas no desem-

penho de determinado cargo ou função, têm-

-se os resultados e as realizações, bem como 

comportamentos que trarão valor econômi-

co, na forma de lucro ou prejuízo, e social, na 

autorrealização.

Em síntese, a competência pode ser 

definida pelo conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes. O conhecimento re-

presenta o saber, os conhecimentos gerais, 

técnicos e operacionais. As habilidades são 

o saber fazer, somado às experiências profis-

sionais e pessoais. Já a atitude é representa-

da por atributos profissionais e pessoais; é o 
querer fazer. 

Em um modelo de gestão baseado em 

competências, é necessário identificar as com-

petências necessárias ao alcance do desempe-

nho desejado, ou seja, a partir da definição das 
competências necessárias ao alcance dos ob-

jetivos traçados (sejam individuais ou corpo-

rativos), procede-se ao mapeamento das com-

petências disponíveis, a fim de diagnosticar as 
lacunas ou gaps porventura existentes.

A partir da gestão do conhecimento, 

sem entrar no mérito desta, é possível traçar 

planos para o desenvolvimento das compe-

tências. Nesse sentido, Carbone et al. (2009, 
p. 100) enfatizam que o desenvolvimento de 

competências

dá-se por meio da aprendizagem, en-

volvendo simultaneamente a assimi-

lação de conhecimentos e a aquisição 

de habilidades intelectuais (domínio 

cognitivo), o desenvolvimento de 

habilidades manipulativas (domínio 

psicomotor) e a internalização de ati-

tudes (domínio efetivo). 

Portanto, o processo de desenvolvi-

mento se dá pelo aprendizado interiorizado e 
posto em prática de forma automática, o que 
demanda longo prazo, tempo e investimento.

No âmbito da gestão, Leite (2009) re-

força a necessidade de desenvolvimento das 

competências gerenciais, que requerem a ha-

bilidade para participar e conduzir processos 

multidisciplinares e equipes, demandando 

abstração, análise e síntese, além de autono-

mia na tomada de decisões e na administra-

ção de seus colaboradores.

Portanto, para atuar na gestão e em um 

ambiente que demanda interdisciplinarida-

de, os profissionais devem se capacitar tanto 
em relação às questões técnicas inerentes à 

sua área de atuação como nas questões com-

portamentais que envolvem a gestão de pes-

soas e processos, com vista a obter melhores 

resultados para a organização e para a satis-

fação das pessoas.

2.2 PERFIL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

A Resolução CNE/CES 10, de 2004, em 

seu artigo 4º, define as competências e habi-
lidades mínimas que são esperadas do for-

mando em Ciências Contábeis, as quais são, 
basicamente, voltadas à capacitação técnica e 

profissional. Até mesmo o inciso V, que elen-

ca algumas competências inerentes à gestão, 

o faz, visando estritamente ao atendimento 

das questões práticas da atividade contábil.
Por isso, os conteúdos de formação, 

dispostos no artigo 5º da mesma Resolução 

(p. 3), estão em consonância com as compe-

tências e habilidades retroestabelecidas, com 

o objetivo de revelar o conhecimento do cená-

rio econômico e financeiro, nacional e inter-

nacional, de forma a proporcionar a harmo-

nização das normas e padrões internacionais 
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de contabilidade e em conformidade com a 

formação exigida pela Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e pelas peculiaridades 
das organizações governamentais.

Por outro lado, o perfil do profissional 
contábil desejado pelo mercado, de acordo com 
Durigon (2016), tem outras características, 

como habilidade de negociação, flexibilidade, 
capacidade de inovar e ética, além dos conheci-

mentos técnicos na sua área de atuação. 
Nesse sentido, Kounrouzan (2016) 

afirma que o profissional contábil necessita 
ter características multiprofissionais e deve 
estar preparado para quebrar paradigmas e 

participar da tomada de decisões, visando a 

identificar e corrigir as dificuldades e adver-

sidades que surgem ao longo do caminho, por 

meio de ações proativas.

Já Antunes e Formigoni apud Machado e 

Nova (2008, p. 9-10) descrevem as competên-

cias que o profissional de contabilidade deve 
possuir para atuar no mercado de trabalho:

* Conhecimentos específicos: práti-
cas contábeis brasileiras e interna-

cionais; cenários de negócios; iden-

tificação, avaliação e gerenciamento 
de riscos; avaliação de resultado e 

desempenho; estratégia e organiza-

ção de negócios; visão integrada da 
organização; ambiente legal e jurídi-

co do País; aplicabilidade tecnológica 
da informação; gestão de processos 

e projetos; identificação das neces-

sidades de informação de usuários; 
auditoria e aplicação de ferramentas 

estatísticas e matemáticas.
* Habilidades: raciocínio lógico; vi-
são estratégica dos resultados; per-

cepção e aplicação interdisciplinar 

do conhecimento; reflexão e análise 
crítica; comunicação verbal e escrita; 

autoavaliação e relacionamento in-

terpessoal.

* Atitudes: valores éticos; participa-

ção e comprometimento; visão críti-

ca do mundo e dos negócios; autocrí-
tica e respeito.

Cardoso, Souza e Almeida (2006) 

avaliaram que também se tem exigido dos 

contadores a ampliação de suas habilidades 

para atender, de forma eficaz, às demandas. 
Habilidades pessoais, entendimento do 

negócio e participação mais ativa no processo 

de gestão passaram a integrar o novo perfil 
do profissional contábil. No entanto, apesar 
de os profissionais pesquisados considerarem 
importantes a liderança e o trabalho em equipe, 

70,1% priorizam desenvolver-se e buscar se 

aperfeiçoar nas habilidades técnicas.

O mercado globalizado, as 

necessidades do dia a dia e a informática, 

que substituiu muito do trabalho braçal, 

estão oportunizando a formação de um novo 

contabilista, voltado às necessidades de 

seus clientes (internos e externos), com uma 

visão sistêmica e estratégica e que, para se 

fazer compreender, precisa comunicar-se e 

relacionar-se melhor com os diversos públicos 

com que mantém interface.

2.3 ESTILO COMPORTAMENTAL

Os seres humanos percebem e assimi-
lam a realidade de forma diferente, e isso 

interfere no modo como trabalham e solu-

cionam seus problemas. Leonard e Straus 

(2000) explicam que essas diferenças cog-

nitivas resultam em preferências quanto aos 

hábitos de pensamento que se manifestam 
na forma como interagimos com os outros, 

nos estilos de trabalho e no processo decisó-
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rio. Os autores esclarecem de forma simples 
que a distinção cognitiva mais amplamente 

conhecida é entre as formas de pensamento 

dos hemisférios direito (abordagem intuitiva, 

não linear) e esquerdo (abordagem analítica, 

lógica e sequencial) do cérebro. Por isso, não 
estranham que as pessoas tendem a escolher 

profissões que recompensem suas próprias 
combinações de preferências, sendo que as 

experiências de trabalho, por sua vez, refor-

çam essas preferências e aprofundam as ha-

bilidades correlatas.

Assim sendo, infere-se que profissio-

nais de diferentes áreas têm maneiras pecu-

liares de aprender e de lidar com as situações 

que se apresentam no dia a dia. No entanto, 

em um mundo cada vez mais competitivo e 

globalizado, não há espaço para somente su-

prir as lacunas existentes para o alcance das 

competências inerentes à área de formação 
e/ou atuação.

Leonard e Straus (2000) enfatizam 

que, apesar das inúmeras ferramentas de 

diagnóstico e métodos descritivos da per-

sonalidade humana para a identificação de 
categorias de abordagens cognitivas, não há 
respostas certas ou erradas. O que ocorre é 
que existem estilos ou perfis mais propícios 
ou adequados para determinadas situações. 

Ainda assim, a despeito das preferências de 

cada um, que são inatas, é possível, sim, de-

senvolver outros comportamentos por meio 

do aprendizado transmitido, interiorizado e 

posto em prática. Seria como aprender a es-

crever com a outra mão. Demandaria tempo e 

treinamento, mas não é impossível.

Como referendado por Herrmann e 

Herrmann-Nehdi (2015), há um mundo de op-

ções, mas opta-se frequentemente por aquelas 

de que mais se gosta ou se tem afinidade e isso 

não quer dizer que haja certo ou errado, ape-

nas diferente. Porém, não é porque temos cer-

tas preferências que não podemos ter acesso a 

outros estilos de comportamento.

2.3.1 MODELO DE DOMINÂNCIA CEREBRAL – 

NED HERRMANN

Gomes (2010) destaca várias 
ferramentas de diagnóstico que têm sido 
desenvolvidas para auxiliar no processo 

de gestão de pessoas, tais como o Modelo 

DISC (Dominância, Influência, Estabilidade 
e Conformidade), o Modelo MBTI (Myers 

Briggs Type Indicator) e o Modelo de 

Dominância Cerebral (Ned Herrmann), as 

quais podem ser aplicadas a várias situações: 
autoconhecimento e desenvolvimento, 

formação e desenvolvimento de equipes, 

desenvolvimento de lideranças, melhoria 

de comunicação, orientação de carreira, 

melhoria de relacionamentos, gerenciamento 

de conflitos, etc.
Com base em estudos realizados no 

século XX por Paul MacLean (1950) – que 
desenvolveu o Modelo da Tríade Cerebral, 

o qual parte do princípio de que o cérebro 

humano foi construído em etapas sequenciais 

(reptiliana, sistema límbico e neocórtex) 
– e por Roger Sperry, Joseph Borgen e 

Michael Gazzanaga (1960) – que separaram 
o tecido que conecta as duas metades do 

cérebro humano, com o objetivo de estudar 

a epilepsia –, Ned Herrmann propôs, em 

1980, uma combinação das duas teorias 
para formar um modelo de quatro partes 

que correspondem os quatro quadrantes 

cerebrais, denominado “dominância 

cerebral” (CASTRO apud GOMES, 2010).
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Fonte: adaptado de Castro apud Gomes (2010, p. 58).

 

Por meio do também chamado Herr-

mann Brain Dominance Instrument (HBDI), 
Ned Herrmann realizou milhares de levanta-
mentos, podendo validar o instrumento em 
importantes instituições de pesquisas psico-
métricas, como o Educational Testing Service. 
Através desse instrumento, Ned Herrmann 
pôde verificar as preferências das pessoas tan-
to em termos de pensamento por hemisfério 
como em termos conceituais e experimentais, 
o que geralmente corresponde a profissões es-
pecíficas (LEONARD; STRAUS, 2000).

As pessoas têm quatro estilos compor-
tamentais básicos, representados na figura 2, 
e geralmente existe a predominância de um 

deles em cada indivíduo, o qual influencia a 
forma de pensamento, o comportamento e, 
por consequência, suas competências (GO-
MES, 2010).

Riechelmann (2016) sintetiza as princi-
pais características de acordo com o estilo de 
dominância preponderante (figura 3).

• Analítico (superior esquerdo) – É mo-
vido por resultados e tende a ser prá-
tico, objetivo, impaciente e perceptivo;

• Controlador (inferior esquerdo) – 
Rígido, pouco flexível, tem baixo 
senso de humor e é intolerante a 
erros, o que o leva à gestão por con-
sequências;

Figura 2: Estilos de dominância cerebral
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• Experimental (superior direito) – 

Tem visão de futuro, gosta de se 

arriscar, é otimista e trabalha as 

possibilidades;

• Relacional (inferior direito) – In-

tegra-se e relaciona-se bem com 

as pessoas, buscando a harmonia 

e evitando os confl itos – por isso a 
difi culdade de dizer “não”.

ANALÍTICO

NTES CEREBRAIS - NED HER

CONTROLADOR
RELACIONAL

EXPERIMENTAL

- Pensa macro 

- Visão de Futuro 

- Ousado 

- Gosta de arriscar 

- Otimista 

- Trabalha possibilidades

- Integração com pessoas 

- Dificuldade do “Não” 

- Evita conflitos 

- Busca harmonia - grupo

- Relacionamento

- Amistoso

- Baixa flexibilidade

- Não aceita erros 

- gestção de consequência 

- Rigido 

- Baico senso de humor

- Baixa resultadp a 

qualquer preço

- Prático 

- Objetivo 

- Impaciente 

- Perceptivo

Superior Esquerdo

Hemisfério Inferior 

                 Esquerdo
Hemisfério Inferior 

                 Direito

Hemisfério 

Superior

Fonte: Riechelmann (2016, p. 30).

Fazendo referência à gestão, enfatiza-

-se o papel do líder, que em vários momen-
tos do dia a dia depara com situações que 

o fazem percorrer todos os hemisférios do 

cérebro, pois, para alcançar os resultados 

e metas, fazem-se necessários planejar-se 
adequadamente e delegar tarefas (analítico), 

acompanhar o desempenho individual e ad-

ministrar o coletivo, determinando cronogra-

mas e prazos (controlador), criar e quebrar 

paradigmas, se reinventado, apresentando 

novas ideias e projetos e negociando acordos 

e recursos (experimental) e compreender a si 

e aos outros, administrando os confl itos exis-
tentes (relacional).

Esses estilos comportamentais, também 

chamados por Herrmann e Herrmann-Neh-

di (2015) de quatro “eus”, estão sempre pen-

sando e disponíveis e podem ser comparados 

a uma equipe esportiva. Apesar de a maioria 

ter preferência por alguns estilos de jogadores 

com determinadas características, isso não 

quer dizer que não se possa valer dos demais, 

que com maior frequência fi cam no banco.
Diante de tudo aqui explorado e das 

novas exigências e habilidades necessárias 

Figura 3: Dominância cerebral
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ao modelo de mercado atual, busca-se, por 

meio deste estudo, verificar o estilo compor-

tamental preponderante do profissional da 
Contabilidade e as competências inerentes a 

esse comportamento, a fim de suprir as lacu-

nas porventura existentes, principalmente se 

o profissional almeja atuar na gestão ou se-

guir na carreira gerencial, em que são exigi-

das, além do conhecimento técnico, habilida-

des humanas e comportamentais, conforme 

abordado anteriormente.

Pelo contato e experiência adquirida 

pela pesquisadora, que também é contadora, 

presume-se que o profissional da Contabili-
dade é muito mais analítico e controlador do 

que experimental e relacional, ou seja, tem 

mais receio em arriscar-se, procurar novas 

soluções, trabalhar em equipe, compartilhar 

conhecimentos, gerir pessoas e desenvolver 

relacionamentos. Essas características são 

necessárias para o novo ambiente corpora-

tivo e de negócios, além de essenciais para 
quem almeja crescimento e/ou novas oportu-

nidades na carreira.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Segundo Raupp e Beuren (2003), as 

pesquisas podem ser classificadas quanto aos 
objetivos, quanto à abordagem do problema e 

quanto aos procedimentos técnicos.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é 

caracterizada como exploratória e descritiva. 
Segundo Gil (2001), a pesquisa exploratória 
visa a proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vista a torná-lo 
explícito e com o objetivo de aprimoramento 

de ideias, ou seja, a principal finalidade 
é desenvolver, esclarecer e/ou modificar 
conceitos e ideias. Já a pesquisa descritiva 
tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população 

ou o estabelecimento de relações entre as 

variáveis. A pesquisa é exploratória por 
proporcionar o aprofundamento do tema 

“perfil comportamental”, fazendo relação 
com a gestão por competências, e descritiva 

porque tem como objetivo descrever o estilo 

comportamental da classe contábil.
Quanto à abordagem do problema, a 

pesquisa é classificada como qualitativa e 
quantitativa. Qualitativa porque descreve a 

complexidade do problema, e os dados são 

analisados e interpretados indutivamente, 

de forma qualitativa; e quantitativa porque 

busca traduzir esses dados em números, para 

classificá-los, quantificá-los e analisá-los.
Quanto aos procedimentos técnicos 

utilizados, a pesquisa está apoiada em técnica 
de levantamento (Survey) que se caracteriza 

pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Gil 

(1999) explica que no levantamento, 
basicamente, procede-se à solicitação de 

informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado, 

sendo muito útil para o estudo de atitudes e 

opiniões, para posteriormente, por meio da 

análise quantitativa, obter conclusões sobre 
os dados coletados.

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Gil (1999) caracteriza a população 
como o conjunto definido de elementos que 
possuem determinadas características, en-

quanto a amostra representa um subconjun-

to da população, uma parcela selecionada de 

acordo com o tipo de amostragem.

Na concepção deste estudo, a popula-

ção é definida como a classe contábil, ou seja, 
todos os profissionais com registro nos Con-
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selhos Regionais de Contabilidade, sejam eles 

com bacharelado em Ciências Contábeis ou 
curso técnico em Contabilidade. Já a amostra 
é composta de 30 profissionais, contadores 
e/ou técnicos em contabilidade, próximos à 
pesquisadora, que se dispuseram a participar 

da pesquisa.

A fim de avaliar se há alguma tendên-

cia quanto ao estilo comportamental futuro, 

aplicou-se o mesmo instrumento em uma 

amostra composta de graduandos do curso 

de Ciências Contábeis. Nesse caso, a popula-

ção é definida como estudantes do curso de 
Ciências Contábeis. A amostra pesquisada é 
formada por 43 alunos, 13 formandos e 30 

que estavam cursando o segundo semestre de 

determinada instituição, da qual a pesquisa-

dora obteve a autorização para aplicação do 

questionário.

3.2 TÉCNICA APLICADA NA COLETA, 
TRATAMENTO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS 
DADOS

Para a coleta de dados, utilizou-se a 

observação direta extensiva, mediante o uso 

de questionário. Segundo Marconi e Lakatos 
(2003, p. 201), “o questionário é um instru-

mento de coleta de dados constituído por 

uma série de perguntas, que devem ser res-

pondidas por escrito e sem a presença do en-

trevistador”. 

No tocante à estruturação dos ques-

tionários e à forma como as informações 
foram coletadas, após pesquisar em sites de 

buscas e bibliotecas virtuais, optou-se por 

utilizar o questionário da pesquisa de Go-

mes (2010), baseado no Modelo de Domi-

nância Cerebral, de Ned Herrmann. A esco-

lha desse modelo se deu pela facilidade de 

sua aplicação na prática, em razão do fácil 

acesso, simplicidade e entendimento, além 

de a aplicação não requerer profissionais 

certificados para tal.

A coleta de dados na amostra composta 

por profissionais deu-se no primeiro semes-

tre de 2015, e o envio, na grande maioria dos 

casos, ocorreu por e-mail. Quanto à amostra 

composta por graduandos, a coleta se deu no 

mês de outubro de 2015, diretamente em sala 

de aula.

Para fazer o tratamento dos dados, os 

questionários foram numerados e tabulados 
em uma planilha de Excel. No primeiro blo-

co, foram tabuladas as respostas de cada um 

dos respondentes e, no segundo, correlacio-

nou-se a resposta com o estilo de dominância 

cerebral correspondente.

Questionários incompletos foram inva-

lidados e não considerados na amostra, ten-

do em vista que no modelo de Ned Herrmann 

os quadrantes têm a pontuação equivalente 

e questões não respondidas distorceriam o 

resultado individual, podendo refletir no re-

sultado da amostra. Do total de aplicações, 

invalidaram-se um questionário na amostra 
composta por profissionais e dez na amostra 
formada por graduandos.

Por meio da estatística descritiva, fo-

ram analisados os questionários, um a um, 
quantificando-se as frequências absolutas 
e relativas, individualmente e do total da 

amostra, além das médias, ao final.

4. ANÁLISE DE DADOS

4.1 DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

Após os dados serem tabulados, 
obteve-se a quantificação explicitada na 
tabela 1 quanto ao estilo comportamental 

individual e coletivo.
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Tabela 1: Estilo comportamental profissional

nº Analitico Experimental Controlador Relacional

1 17 1 19 3

2 10 5 15 10

3 15 5 15 5

4 13 3 17 7

5 15 4 16 5

6 11 11 9 9

7 10 6 14 10

8 11 3 17 9

9 5 18 2 15

10 12 1 19 8

11 15 3 17 5

12 10 2 18 10

13 18 2 18 2

14 9 8 12 11

15 11 8 12 9

16 10 9 11 10

17 16 5 15 4

18 14 9 11 6

19 8 16 4 12

20 13 6 14 7

21 14 4 16 6

22 11 11 9 9

23 11 3 17 9

24 11 8 12 9

25 16 4 16 4

26 14 6 14 6

27 7 11 9 13

28 15 8 12 5

29 19 2 18 1

30 9 8 12 11

Média => 12 6 14 8

Fonte: elaborada pela autora.
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A última linha da tabela 1 apresenta a 

média dos resultados individuais. Por meio 

dessa média, infere-se que o profissional da 
Contabilidade tem maiores escores nos perfis 
controlador e analítico (hemisfério esquerdo, 

da razão), carecendo desenvolver mais o lado 

direito do cérebro (ligado aos relacionamen-

tos e às emoções). 

No entanto, ao se verificar individual-
mente o estilo comportamental preponde-

rante e ao se quantificar a amostra, conclui-se 
que o estilo preponderante do profissional da 
Contabilidade é o controlador.

Tabela 2: Estilo comportamental preponderante dos 

profissionais

PERFIL QTDE %

Controlador 19 63,3%

Analítico 3 10,0%

Experimental 2 6,7%

Relacional 1 3,3%

Controlador / Analítico 3 10,0%

Analítico / Experimental 2 6,7%

Totais 30 100%

Fonte: elaborada pela autora.

A grande maioria, 63,3% (equivalente 
a 19 pessoas), apresentou maior pontuação 
para o estilo controlador. Três respondentes, 

que correspondem a 10% da amostra, apre-

sentaram a mesma pontuação para os perfis 
controlador e analítico, e mais três respon-

dentes apresentaram estilo analítico. 

Os perfis quantificados conjuntamen-

te (controlador/analítico e analítico/experi-

mental) referem-se a respondentes cuja aná-

lise individual apresentou resultados iguais 

para dois perfis. 
Assim sendo, conclui-se, pela amostra 

pesquisada, que o profissional da Contabili-
dade, com estilo comportamental controla-

dor, gosta de estar no controle, mantém um 

ambiente organizado e planeja suas ativida-

des atento aos detalhes, tendo facilidade para 

realizar tarefas burocráticas. Por isso, tem 
pouca flexibilidade e não tolera erros. 

A seguir, o profissional da Contabili-
dade também tende a ter um estilo analítico, 

gostando de trabalhar sozinho e com núme-

ros, fazendo análise e diagnósticos, dentro de 
um processamento lógico e tendendo a ser 
prático, movido por resultados e objetivos. 
Dessa forma, o profissional contábil necessita 
aprimorar-se não somente nas questões téc-

nicas – no conhecimento de sua área propria-

mente dita –, mas também em questões de 

ordem comportamental e de relacionamento 

interpessoal.

Os resultados encontrados na amos-

tra composta por profissionais corroboram 
as conclusões do estudo de Cardoso, Souza e 

Almeida (2006), de que a preparação do pro-

fissional contábil ainda está concentrada nos 
seus aspectos técnicos, com baixa dedicação à 

melhoria de outras habilidades e participação 

aquém nos processos decisórios nas empresas. 

4.2 DOS FUTUROS PROFISSIONAIS

A fim de avaliar se há uma tendência 
entre futuros profissionais da Contabilida-

de, os quais são frutos de uma nova geração, 

imersos em um mundo totalmente globaliza-

do, com novas tecnologias e comportamen-

tos, aplicou-se o mesmo questionário em uma 
amostra composta de alunos de graduação do 

curso de Ciências Contábeis.
Por meio da média dos resultados indivi-

duais (última linha da tabela 3), confirmam-se, 
nos graduandos, os mesmos resultados apre-

sentados pelos profissionais (tabela 1), em que 
os maiores escores estão nos perfis controlador 
e analítico (hemisfério esquerdo, da razão).
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Tabela 3: Estilo comportamental preponderante dos graduandos

nº Analitico Experimental Controlador Relacional

1 14 9 11 6

2 12 12 8 8

3 11 7 13 9

4 17 4 16 3

5 11 16 4 9

6 11 6 14 9

7 14 3 17 6

8 13 6 14 7

9 12 6 14 8

10 16 2 18 4

11 16 7 13 4

12 16 6 14 4

13 5 11 9 15

14 13 2 18 7

15 17 3 17 3

16 9 4 16 11

17 12 6 14 8

18 9 7 13 11

19 5 12 8 15

20 1 10 10 19

21 12 9 11 8

22 12 2 18 8

23 9 7 13 11

24 6 14 6 14

25 15 4 16 5

26 3 8 12 17

27 9 12 8 11

28 13 13 7 7

29 17 13 7 3

30 11 5 15 9

31 11 5 15 9

32 9 5 15 11

33 13 14 6 7

34 14 15 5 6

35 11 4 16 9

36 17 4 16 3

37 13 3 17 7

38 6 2 18 14

39 8 6 14 12

40 7 4 16 13

41 3 15 5 17

42 13 5 15 7

43 11 4 16 9

Média => 11 7 13 9
 

Fonte: elaborada pela autora.
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Os resultados encontrados corroboram 
o entendimento de Leonard e Straus (2000), 

de que as pessoas tendem a escolher profis-

sões que reforcem suas preferências, apro-

fundando suas habilidades correlatas.

Da mesma forma que na análise dos 
profissionais, ao se verificar individualmente 
o estilo comportamental preponderante dos 

graduandos, corrobora-se o estilo preponde-

rante controlador.

Tabela 4: Estilo comportamental preponderante dos 

graduandos

PERFIL QTDE %

Controlador 23 53,5%

Analítico 7 16,3%

Experimental 4 9,3%

Relacional 5 11,6%

Controlador / Analítico 1 2,3%

Analítico / Experimental 2 4,7%

Totais 43 100,0%

Fonte: elaborada pela autora.

A grande maioria, 53,5% (equivalente a 23 
pessoas), apresentou, ainda, maior pontuação 

para o estilo controlador, embora esse resul-

tado represente quase 10 pontos percentuais 

a menos em comparação ao estilo dos profis-

sionais. Também se observa uma quantidade 

relativamente maior no estilo analítico, de 

10% para 16,3%, o que corresponde a sete 
respondentes.

Não obstante, comparando-se os resul-

tados de ambas as amostras de acordo com 

os perfis preponderantes dos respondentes, 
consolidados pelos hemisférios esquerdo 

(controlador e/ou analítico) e direito (experi-

mental e/ou relacional), além do córtex fron-

tal (analítico e experimental), conforme figu-

ra 4, observa-se, na amostra de graduandos, 

maior representatividade dos perfis compor-

tamentais experimental e relacional, ligados 

ao lado direito do cérebro (relacionamentos 

e emoções) e que se utilizam de uma aborda-

gem mais intuitiva. 

Fonte: elaborada pela autora.

Profissionais Graduandos

 Hemisfério Esquerdo       Hemisfério Direito            Cortéx Frontal 

83%

10%

7%

5%

72%

23%

Figura 4: Comparação dos estilos comportamentais preponderantes entre profissionais e graduandos
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Enquanto, na amostra de profissionais, 
os perfis experimental e relacional (lado di-
reito do cérebro) representam 10%, na amos-
tra de graduandos esse percentual mais que 
dobrou, apresentando um resultado total de 
23,2% da amostra.

Embora muito pequena em ambas as 
amostras, observa-se também uma pequena 
redução em termos relativos, quando com-
parada a amostra de profissionais com a de 
graduandos, de respondentes que apresenta-
ram a mesma pontuação (empate) nos per-
fis analítico e experimental (córtex frontal). 
É importante frisar que em nenhuma das 
amostras houve empate nos perfis que repre-
sentam a parte posterior do cérebro (contro-
lador e relacional), o que corrobora a valida-
de do instrumento de coleta de dados, tendo 
em vista que esses perfis são contraditórios.

Em linhas gerais, apesar de o estilo 
comportamental controlador, seguido do 
analítico (lado esquerdo do cérebro), repre-
sentar ambas as amostras estudadas, infere-
-se, em razão da redução observada de uma 
amostra para outra (na casa dos 10 pontos 
percentuais), certa tendência, sugerindo, nas 
futuras gerações de profissionais, um cresci-
mento de estilos mais flexíveis e tolerantes, 
que buscam harmonia, trabalhando possibili-
dades, com uma visão mais otimista e macro.

4.3 COMPETÊNCIAS A SEREM APRIMORADAS 

E MATRIZ CURRICULAR

Os demais perfis ou estilos com bai-
xa predominância entre os profissionais da 
Contabilidade contemplam as competências 
a serem aprimoradas, necessárias a uma boa 
colocação e atuação no mercado de trabalho.

O estilo preponderante controlador, 
seguido do analítico, não contempla todas as 

competências previstas por Antunes e Formi-
goni apud Machado e Nova (2008), neces-
sárias ao profissional de contabilidade para 
atuação no mercado de trabalho, tais como 
visão estratégica dos resultados, comunica-
ção verbal e relacionamento interpessoal, por 
exemplo. Ou, ainda, algumas das citadas por 
Durigon (2016), como, habilidade de nego-
ciação, flexibilidade e capacidade de inovar.

Portanto, trata-se de uma questão de 
sobrevivência, já que se tem exigido dos pro-
fissionais da Contabilidade uma ampliação 
de suas habilidades para atender às deman-
das existentes.

Quanto aos profissionais que almejam 
ou necessitam atuar na área da gestão, estes 
devem aprimorar as competências que reque-
rem habilidades para participar e conduzir 
processos multidisciplinares e equipes, além 
de autonomia para a tomada de decisões e a 
administração de recursos humanos, confor-
me sugerido por Leite (2009).

Nesse sentido, e de acordo com o previs-
to inicialmente no objetivo deste estudo, isto 
é, chamar a atenção para oportunidades de 
melhoria quando cabível, verificou-se a matriz 
curricular de algumas instituições de ensino 
cujo curso de Ciências Contábeis foi bem ava-
liado no Ranking Universitário Folha de 2017. 
Houve duas públicas e duas privadas.

Para a avaliação dos cursos são levadas 
em consideração: a pesquisa realizada pelo 
Datafolha com professores do MEC que ava-
liam cursos de graduação e com profissionais 
da área de recursos humanos, a proporção de 
professores com doutorado, mestrado e dedi-
cação exclusiva, bem como a nota do curso no 
Enade (Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes).

Baseando-se somente nas grades ou 
matrizes curriculares dispostas nos sites das 
universidades, sem se aprofundar nos con-
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teúdos programáticos, já que esse não era o 
foco da pesquisa, verificou-se que as discipli-
nas oferecidas que não são de caráter estrita-

mente técnico se propõem a atender ao inciso 

I (formação básica) do artigo 5º da Resolução 
CNE/CES 10, referendada no item 2.3 do Re-

ferencial Teórico. Entre elas estão disciplinas 
ligadas a Administração, Sociologia, Mate-

mática Financeira, Micro e Macroeconomia, 
noções de Direito e legislação trabalhista.

No entanto, não seria impeditivo que, 

dentre elas, fossem oferecidas outras, que 

viessem a preencher competências inerentes 

a outros estilos comportamentais que não os 

de maior preponderância entre os profissio-

nais da classe contábil. 
 Não obstante e nesse sentido, uma ins-

tituição pública tem na sua grade curricular 

as disciplinas de Liderança e Comportamento 

Humano, Comportamento Organizacional e 
Solução de Problemas em Controle Gerencial 

(como optativa). Da mesma forma, a matriz 

curricular de uma instituição privada traz as 

disciplinas Comportamento Organizacional e 
Princípios de Empreendedorismo.

Diante do exposto e a fim de suprir as 
lacunas existentes, vislumbram-se oportuni-

dades de melhoria por parte das faculdades 

e universidades, revisando os conteúdos ine-

rentes à formação do profissional da Conta-

bilidade, ou por parte dos órgãos de fiscali-
zação, sugerindo ao MEC a ampliação do 

escopo dos conteúdos inerentes à formação 

básica.

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE 
NOVOS ESTUDOS

Por meio deste estudo, buscou-se con-

firmar a existência ou não de um estilo ou 
perfil comportamental preponderante na 

classe contábil e, a partir dele e do mapea-

mento das competências inerentes, sugerir as 

competências a serem aperfeiçoadas diante 

das necessidades do mercado de trabalho.

O referencial teórico evidenciou a im-

portância da gestão por competências e como 

os modelos de perfis de competência podem 
auxiliar no direcionamento das carreiras e no 

mapeamento das competências a serem aper-

feiçoadas ou desenvolvidas, bem como nas 

necessidades atuais do mercado de trabalho 

quanto ao profissional da Contabilidade.
Dessa forma, aplicou-se o Modelo de 

Dominância Cerebral, de Ned Herrmann, em 

uma amostra formada por profissionais da 
Contabilidade e em outra composta de gra-

duandos do curso de Ciências Contábeis.
Em ambas as amostras, constatou-se 

um estilo comportamental controlador pre-

ponderante, seguido do analítico, o que de-

nota o uso maior do hemisfério esquerdo do 

cérebro, ligado à razão e ao lógico. 
No entanto, ao comparar ambas, ape-

sar de o estilo comportamental preponde-

rante ser o controlador, observa-se, entre os 

graduandos, uma maior representatividade 

dos perfis comportamentais experimental e 
relacional, que se utilizam de uma aborda-

gem mais intuitiva, ligados ao lado direito do 

cérebro (relacionamentos e emoções), o que 

sugere um declínio na predominância do uso 

do hemisfério esquerdo e/ou uma tendência 

maior ao equilíbrio dentro da classe contábil.
Diante desses resultados e com base 

nas competências inerentes ao estilo com-

portamental preponderante, inferiram-se as 

principais competências a serem desenvolvi-

das ou aprimoradas, visando a ampliar am-

pliar as habilidades do profissional contábil e 
atender às demandas de mercado, tais como 

visão estratégica dos resultados, comunica-

ção verbal, relacionamento interpessoal, ha-
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bilidade de negociação, flexibilidade e adap-

tabilidade, trabalho em equipe e gestão de 

grupo e capacidade de inovar.

Adicionalmente, verificou-se que as 
disciplinas ofertadas em quatro das melhores 

universidades do País estão em consonância 

à formação exigida no artigo 5º da Resolução 

CNE/CES 10, sendo que, em duas delas, ob-

servou-se a intenção de suprir conteúdos que 

aprimorem as competências exigidas para 

uma boa atuação do profissional contábil. 
Nesse sentido, far-se-á necessária a reavalia-

ção, por parte das instituições de ensino, ór-

gãos reguladores e Ministério da Educação, 

dos conteúdos de formação básica que aten-

dam às demandas da profissão e de mercado.
Diante das considerações, acredita-se 

que o estudo atingiu seus objetivos, pois, 

além de confirmar um estilo comportamen-

tal preponderante dentre os profissionais 
da Contabilidade, bem como as competên-

cias a serem desenvolvidas ou aprimoradas, 

o estudo demonstrou, na amostra composta 

por graduandos, declínio do estilo comporta-

mental preponderante, o que pode significar 
um maior equilíbrio futuro na utilização dos 

perfis ou estilos comportamentais dentro da 
classe contábil, e isso denota um futuro pro-

fissional com participação mais ativa no pro-

cesso de gestão como um todo.

Como proposta para novos estudos, su-

gere-se a aplicação do Modelo de Dominân-

cia Cerebral em amostras maiores ou de ou-

tras regiões ou, ainda, um estudo mais apro-

fundado dos conteúdos programáticos ofere-

cidos pelos cursos de Ciências Contábeis, a 
fim de verificar se a formação proposta está 
condizente com as necessidades e demandas 

do mercado quanto ao perfil comportamental 
do profissional contábil. Além disso, os resul-
tados podem ser objeto de comparação com 

este estudo.
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Normas para
submissão de artigos

Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

A 
Revista do Conselho Regional de Con-

tabilidade do Rio Grande do Sul é uma 

publicação, editada pelo CRCRS, na 

forma impressa de 1972 a 2009 e, a partir de 

2010, na forma eletrônica. 

Podem encaminhar artigos para a Re-

vista profissionais da Contabilidade devida-

mente registrados em CRC. Serão igualmente 

publicados artigos em língua espanhola, ela-

borados por profissionais de outros países. 

Serão também aceitos artigos de acadêmicos 

de Ciências Contábeis, desde que sejam orien-

tados ou de coautoria por professor devida-

mente registrado em Conselho de Contabili-

dade. A reprodução do conteúdo de artigos 

divulgados na Revista do Conselho Regional 

de Contabilidade do Rio Grande do Sul, em 

parte ou na sua íntegra, é permitida, desde 

que citada a fonte. Os  conceitos emitidos nos 

artigos são de inteira responsabilidade de 

seus autores. Ao enviar o artigo, o(s) autor(es) 

automaticamente autoriza(m) o CRCRS a pu-

blicá-lo em suas publicações/edições.

Não haverá remuneração ou contra-

prestação de qualquer tipo aos autores, por 

artigo(s) publicado(s) nesta Revista. Como 
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parte do processo de submissão, os autores 
devem verificar a conformidade em relação a 
todos os itens listados a seguir. Se não estive-
rem de acordo com as normas serão devolvi-
dos aos autores.

1.  O artigo submetido deve ser inédito, ou 
seja, não pode ter sido enviado ou pu-
blicado em outro periódico. Conside-
ram-se inéditos os trabalhos publicados 
em anais de eventos científicos, como 
congressos, convenções, seminários, 
simpósios.

2.  O artigo deverá versar sobre a Ciência 
ou Profissão Contábil e poderá ser ela-
borado por mais de um profissional da 
Contabilidade, com registro em CRC, li-
mitado a um máximo de quatro autores.

3.  O artigo, sob hipótese alguma, pode es-
tar identificado, seja no corpo do origi-
nal ou em propriedades do arquivo.

4.  A formatação do texto deve seguir o ta-
manho A4 (29,7cm x 21cm), com 3 cm 
de margens superior e esquerda, e 2 cm 
de margens inferior e direita.

5.  O texto deve ser enviado em Word.

6.  A fonte utilizada no texto deve ser Times 
New Roman, tamanho 12, espaçamento 
simples e alinhamento justificado.

7.  O artigo deve ter entre 3.800 e 9.000 pala-
vras, incluindo quadros, tabelas, ilustra-
ções, notas, referências bibliográficas.

8.  O título, o resumo e as palavras-chave 
devem ser enviados em português e 
inglês, integrando o artigo. O resumo 
deve ter entre 120 e 250 palavras, segui-
do de três a seis palavras-chave.

9.  As ilustrações, tais como figuras, quadros 
e tabelas, devem ser elaboradas segun-
do a norma da ABNT (NBR 14724), sem-
pre em preto e branco, juntamente com 
legendas, créditos e fonte. Caso haja 
ilustrações importadas de outros pro-
gramas, como Excel e Power Point, en-
viar também o arquivo de origem.

10. Evitar expressões como id., ibid., op. cit., 
loc. cit. e assemelhadas, ou notas de re-
ferência e de rodapé; sendo admitidas 
notas no final do texto.

11. Para citações diretas com mais de três li-
nhas, utilizar recuo de 4 cm da margem 
esquerda, espaço simples e fonte 10.

12. Para citações dentro do texto deve ser 
utilizado o formato autor/data, por 
exemplo: Beulke e Bertó (2008, p. 78); se 
entre parênteses, apresentar como se-
gue: (BEULKE; BERTÓ, 2008, p. 78).

13. As referências bibliográficas devem ser 
apresentadas em ordem alfabética, de 
acordo com as normas da ABNT (NBR-
6023). 

Os trabalhos deverão ser encaminhados por 
e-mail, com dois arquivos anexados na mes-
ma mensagem: um com o trabalho em si e ou-
tro com a folha de identificação, na qual deve 
constar o título do trabalho, nome completo 
do(s) autor(es), n° de registro em CRC, ende-
reço completo, telefone, fax, e-mail e breve 
currículo (máximo de 10 linhas).

Os trabalhos a serem submetidos ao Corpo 
Editorial devem ser encaminhados ao e- mail 
editoria@crcrs.org.br. A avaliação ocorrerá 
sem qualquer identificação dos autores dos 
artigos, visando a garantir a completa isenção 
nesse processo.




