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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é conhecer a contribuição dos valores presentes no 
Projeto Pedagógico para a formação de profissionais da área de Ciências Contábeis 
e o seu impacto no desenvolvimento regional. Optou-se por trabalhar a área de 
Ciências Contábeis, por se tratar de uma ciência que estuda e administra o 
patrimônio das empresas, com o intuito de contribuir na sua sustentabilidade 
econômica e, portanto, a sua participação no desenvolvimento regional. Para isso, 
busca-se pontuar os elementos da cultura organizacional contidos na proposta 
pedagógica de um curso de Ciências Contábeis optando-se nesta pesquisa pelo 
Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF, que é uma autarquia municipal onde o 
curso é oferecido em nível de graduação e pós-graduação lato sensu. O 
alinhamento da proposta foi cotejado com a demanda do mercado de trabalho 
divulgada nos bancos de dados das Empresas de Recursos Humanos, Associações 
e Sindicatos locais. Os objetivos específicos da pesquisa possibilitaram: identificar o 
perfil desejável do profissional contábil, pontuando as competências e habilidades 
demandadas nas bolsas de emprego; pontuar os elementos da Cultura 
Organizacional presentes na Proposta Pedagógica do curso de Ciências Contábeis, 
identificar aqueles que proporcionam o alinhamento da proposta pedagógica com a 
demanda do mercado de trabalho; identificar qual o modelo de cultura 
organizacional que prevalece na IES, a partir do ponto de vista dos docentes e 
coordenador do curso de Ciências Contábeis e do corpo diretivo da IES; categorizar 
e comparar as competências e habilidades identificadas no mercado de trabalho 
com os elementos de cultura organizacional presentes no projeto pedagógico do 
curso de Ciências Contábeis.  A metodologia envolve estudo descritivo e 
exploratório de abordagem qualitativa e quantitativa, e consta de um estudo 
bibliográfico sobre Cultura Organizacional, Desenvolvimento Regional e o modelo de 
Cameron e Quinn (1996) utilizado para a análise da cultura da IES. Para isso 
utilizou-se de uma pesquisa documental e de pesquisa de campo para coleta de 
dados. O resultado identificou a cultura hierárquica como o modelo de cultura 
organizacional predominante na IES, além de identificar uma tendência à cultura de 
clã. Os valores detectados nos modelos de cultura contribuem para a formação do 
profissional contábil, permitindo uma sintonia das competências e habilidades na 
visão do mercado com a Proposta Pedagógica do curso de Ciências Contábeis, pois 
a cultura hierárquica predominante na IES favorece o controle e a liderança por meio 
de procedimentos formais que em geral governam as atividades exercidas pelos 
colaboradores. A capacitação e formação deste profissional contábil inserido no 
mercado impactam no desenvolvimento local e regional ocasionando mudanças 
sociais e econômicas. 

Palavras-chave: Formação profissional. Curso de Ciências Contábeis. Mercado de 
trabalho. Cultura organizacional.  Desenvolvimento regional. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the contribution of the present values in the 
pedagogical project for the training of professionals in the field of Accounting and its 
impact on regional development. We chose to work the area of Accounting, as it is a 
science that studies and manages the assets of companies, in order to contribute to 
the economic sustainability and therefore their participation in regional development. 
For this, we seek to point out the elements of organizational culture contained in the 
pedagogical proposal of a course in Accounting is opting this research from the 
University Center of France - Uni-FACEF, which is a local authority where the course 
is offered in level graduation and post-graduation sensu. The alignment of the 
proposal was collated with the demand of the labor market published in the 
databases of Human Resources companies, associations and local unions. The 
specific objectives of the research allowed: identify the desired profile of professional 
accounting, scoring skills and skills demanded in the employment exchanges; 
scoring the elements of organizational culture present in the pedagogical proposal of 
the Accounting course, identify those that provide the alignment of the educational 
proposal to the demand of the labor market; identify the organizational culture model 
that prevails in IES, from the point of view of teachers and coordinator of the 
Accounting and the governing body of the IES; categorize and compare the skills and 
abilities identified in the labor market with the organizational culture elements present 
in the pedagogical project of Accounting course. The methodology involves 
descriptive study of qualitative and quantitative approach, and consists of a 
bibliographic study on Organizational Culture, Regional Development and the model 
of Cameron and Quinn (1996) used for the analysis of the culture of HEIs. For this 
we used a desk research and field research to collect data. The results identify the 
hierarchical culture as the predominant organizational culture model in the IES, and 
identify a trend the clan culture. The values detected in culture models contribute to 
the formation of professional accounting, allowing tuning of skills and abilities in the 
market overview with the pedagogical proposal of the Accounting course because 
the prevailing hierarchical culture in HEI favors control and leadership through formal 
procedures that generally govern the activities performed by employees. The training 
and development of this professional accounting entered the market impact on local 
and regional development leading to social and economic changes. 
 

Keywords: Professional training. Accounting Course. The labor 
market. Organizational culture. Regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

O contexto econômico atual, exige do profissional contábil, um 

embasamento teórico relevante, bem como a busca constante pela atualização dos 

conhecimentos das legislações tributárias, trabalhistas, contábeis; que se modificam 

constantemente. 

Dentre as mudanças, encontram-se as novas normas contábeis que 

foram introduzidas no Brasil em 2007, de acordo com a Lei Federal nº 11.638/2007, 

que convergem para as IFRS (International Financial Reporting Standards), que 

significa Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade. A IFRS foi implantada 

com o objetivo de padronizar as informações contábeis e ampliar a qualidade das 

demonstrações contábeis a nível mundial.  

As tecnologias de informação também surgem como necessidade no 

mundo moderno, ocasionando praticidade e agilidade no processamento das 

informações e, sendo vista, como uma aliada na aplicabilidade dos resultados 

almejados pelo profissional contábil. 

Mediante tantas mudanças, as Instituições de Ensino Superior (IES) 

têm representado um papel importante e relevante para o desenvolvimento sócio 

humano, local e regional, tendo como missão formar cidadãos críticos e capacitados 

para atuação no mercado de trabalho.  

Com uma economia e um mercado totalmente dinâmico, as IES, pelas 

suas características, têm dificuldade na realização de mudanças ágeis e agravada 

pela cultura vivenciada na organização que pode impedir que a mesma se torne 

mais dinâmica para acompanhar o mercado. 

Desta forma, questiona-se: como os elementos da Cultura 

Organizacional de uma Instituição de Ensino Superior, que se refletem no Projeto 

Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis, são relevantes para a formação de 

profissionais da área de Contabilidade, de acordo com um perfil desejável pelo 

Mercado de Trabalho, e como essa relevância proporciona o desenvolvimento 

regional? 
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Entende-se que a influência da Cultura Organizacional é relevante 

porque direciona o comportamento dos membros da IES, mas esta mesma cultura, 

por meio de atualizações e participações do corpo docente e coordenador, podem 

modificar os valores contidos no núcleo da cultura e permitir adequações na 

execução do Projeto Pedagógico do Curso. 

O objetivo desse estudo, apresentado ao Programa de Pós Graduação 

em Desenvolvimento Regional, Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, é conhecer a 

contribuição dos valores presentes no Projeto Pedagógico para a formação de 

profissionais da área de Ciências Contábeis e a sua contribuição para o 

desenvolvimento regional. Para direcionar a pesquisa a atingir o objetivo geral, 

foram pontuados os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar o perfil desejável do profissional contábil, pontuando as 

competências e habilidades demandadas nos bancos de dados e 

bolsas de emprego das Associações, Sindicatos e Organizações locais 

para o profissional da área de Ciências Contábeis; 

2. Pontuar os elementos da Cultura Organizacional presentes na 

Proposta Pedagógica do curso de Ciências Contábeis, identificando 

aqueles que proporcionam o alinhamento da proposta pedagógica com 

a demanda do mercado de trabalho; 

3. Identificar qual o modelo de cultura organizacional que prevalece na 

IES, a partir do ponto de vista dos docentes e coordenador do curso de 

Ciências Contábeis e do corpo diretivo da IES; 

4. Categorizar e comparar as competências e habilidades identificadas no 

mercado de trabalho com os elementos de cultura organizacional 

presentes no projeto pedagógico do curso de Ciências Contábeis. 

Os agentes dessa pesquisa são: o corpo diretivo, coordenador e os 

docentes que atuam no Curso de Ciências Contábeis da IES. Os agentes externos 

são as Associações, Sindicatos e Organizações locais responsáveis pela divulgação 

de vagas no mercado de trabalho. 

Nos procedimentos metodológicos, a pesquisa classifica-se como 

descritiva e exploratória de abordagem qualitativa e quantitativa. A coleta de dados 
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será realizada em duas etapas, conforme descrita a seguir; já as variáveis, serão 

analisadas por meio da escala de Likert. 

As etapas da coleta de dados são as seguintes: 

A primeira etapa será realizada junto às empresas de Recursos 

Humanos, aos Sindicatos, Associações e Organizações que atuam como bolsas de 

emprego e demandam por profissionais contábeis. A coleta de dados será por meio 

de questionário aberto onde serão listadas dez competências exigidas para a 

contratação dos graduados e formandos de Contabilidade. 

A segunda etapa constará de outro questionário eletrônico com 

questões fechadas enviado ao corpo diretivo, coordenador e docentes do curso de 

Contabilidade da IES selecionada, objetivando identificar o tipo de cultura 

organizacional da instituição. 

A pesquisa está estruturada em seis seções. 

A primeira seção é composta pela introdução onde constará uma 

apresentação geral da composição da pesquisa.  

Na segunda seção, como fundamentação teórica, são apresentados os 

conceitos e os elementos da Cultura Organizacional, bem como, os tipos de cultura 

com base no modelo de Cameron e Quinn (1996) e sobre Cultura e Educação. 

Na terceira seção, apresentam-se referenciais teóricos sobre 

Desenvolvimento e Desenvolvimento Regional, a relação destes com o ensino 

superior e também, uma contextualização do Profissional Contábil e o Mercado de 

Trabalho. 

A quarta seção consta de uma apresentação da metodologia utilizada 

com o intuito de conhecer a contribuição dos valores presentes no Projeto 

Pedagógico para a formação de profissionais contábeis e o seu impacto no 

desenvolvimento regional, e para tanto foram apresentados os procedimentos. 

Posteriormente apresenta-se um breve histórico da IES e do Curso de Ciências 

Contábeis, como também serão apresentados a formação do corpo docente e 

diretivo, a Proposta Pedagógica e a grade curricular do referido curso. Ainda nesta 
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seção, são pontuados os elementos da cultura organizacional implícitos na Proposta 

Pedagógica do Curso. 

Na quinta seção é abordada a cultura organizacional na visão do corpo 

diretivo da IES, dos docentes e coordenador do curso de Ciências Contábeis. 

 A sexta seção apresenta as habilidades e competências do 

profissional contábil na visão do mercado de trabalho. 

Por fim, na sétima seção, são apresentadas as considerações finais 

sobre a pesquisa, onde é analisado se os objetivos propostos contribuem com os 

resultados apurados e a sua possível contribuição para a área estudada. 
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2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Este capítulo apresenta os conceitos de Cultura Organizacional, 

identificando os elementos que a compõem e descreve sobre o modelo de Cameron 

e Quinn (1996), utilizando-se dos referencias bibliográficos levantados sobre o tema. 

 

2.1 CONCEITOS E ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A cultura organizacional trata-se de um tema relevante, tanto no âmbito 

acadêmico como empresarial, e teve uma das suas primeiras definições em 1871, 

por Edward Tylor, que a analisava como algo complexo que compreende 

conhecimento, crença, moral, costumes, leis, além de competências ou habilidades 

adquiridas pelo convívio do homem em sociedade. Sendo assim, cultura 

organizacional pode ser definida como algo coletivo que envolve vivências, 

experiências, acordos ou regras, considerados como modelo ou verdade a ser 

seguida. 

Um dos conceitos mais apropriado sobre Cultura Organizacional é 

dado por Schein (1984, p.3): 

A Cultura Organizacional é o modelo dos pressupostos básicos, que 
determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo 
de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e 
integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o 
suficiente para serem considerados válidos, são ensinados aos demais 
membros como a maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se 
em relação àqueles problemas. (SCHEIN, 1984, p.3). 

Este conceito estabelecido por Schein (1984), estabelece que, a cultura 

nas organizações seja vista como algo baseado nas experiências e vivências de 

determinado grupo, e estas, são repassadas para os novos membros como modelo 

a ser seguido. 

Outra definição sobre cultura organizacional é dada por Neves (2000), 

onde o autor associa a cultura a várias outras ciências, que vai desde a 

Antropologia, Psicologia, Sociologia, Comportamento Organizacional e várias outras, 

que podem estar relacionadas a este conceito. 
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A cultura é vista, quer como sistema de padrões cognitivos aprendidos que 
auxiliam as pessoas nos processos de perceber, sentir e atuar e, como tal, 
encontra-se localizada na mente das pessoas, quer como um sistema 
partilhado de símbolos e de significados, patente nos pensamentos e nos 
significados partilhados pelas pessoas de uma sociedade. (NEVES, 2000, p. 
66). 

A Cultura Organizacional é o elemento que define o comportamento 

humano nas organizações e reflete os valores em toda a estrutura organizacional. 

De acordo com Freitas (2007, p. 12) “entender a organização como 

uma cultura é reconhecer o papel ativo dos indivíduos na construção da realidade 

organizacional e no desenvolvimento de interpretações compartilhadas”. O autor 

considera que a cultura organizacional se compõe dos seguintes elementos: valores; 

crenças e pressupostos; ritos, rituais e cerimônias, estórias e mitos; tabus; heróis; 

normas e processo de comunicação. 

Toda organização tem implícita em suas características, os valores 

incorporados por ela, seja na sua estrutura ou mesmo na sua forma de gestão e 

liderança; e para se tornar uma empresa de sucesso num mercado que se torna 

cada vez mais competitivo, é importante estabelecer critérios para a disseminação 

de sua cultura. De acordo com Schein (2009) cultura e liderança caminham juntas, 

ou seja, “constituem dois lados da mesma moeda”, e não se pode falar de sucesso 

organizacional sem especificar a importância da liderança. 

Cultura é o resultado de um complexo processo de aprendizagem de grupo 
que é apenas parcialmente influenciado pelo comportamento do líder. Mas 
se a sobrevivência do grupo estiver ameaçada em razão dos elementos de 
sua cultura estar mal adaptados, é, em última instância, função das 
lideranças em todos os níveis da organização reconhecer e fazer algo em 
relação a essa situação. É nesse sentido que liderança e cultura estão 
conceitualmente entrelaçadas. (SCHEIN, 2009 P. 11). 

Para Schein (2009) cultura é um processo dinâmico que está inserido 

em nossos comportamentos interpessoais e organizacionais em todo momento. 

Cultura é um fenômeno que nos cerca em todas as horas, sendo 
constantemente desempenhada e criada por nossas interações com outros 
e moldada por comportamento de liderança, e um conjunto de estruturas, 
rotinas, regras e normas que orientam e restringem o comportamento. 
(SCHEIN, 2009 p. 1).  

Se a cultura está fortemente ligada pelas interações e comportamentos 

de um determinado grupo ou líder, e sabendo, que toda organização é definida por 
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regras e normas estabelecidas por manuais de integração e, repetidas pelas rotinas 

diárias dos membros deste grupo, esta cultura poderá ter influências externas e até 

mesmo ambientais. Este conceito de cultura está definido por Bertero (1996): 

A formação de uma cultura organizacional é um processo no qual entram 
diversas variáveis na própria medida em que a cultura é vista como a 
decantação, sob a forma de valores, crenças e mitos, de um processo 
relativamente longo de adaptação externa e integração interna da 
organização, e não há como excluir as dimensões ambientais como 
impactando a cultura organizacional (BERTERO, 1996, p. 39). 

Para Freitas (1991) a cultura pode ser vista como um processo de 

identidade que envolve todo o contexto organizacional. A autora destaca que a 

cultura organizacional abrange tudo aquilo que a organização é e possui; 

envolvendo tarefas, processos, conhecimentos, significados e sentimentos 

compartilhados entre os membros. 

Freitas (1991) destaca ainda que a cultura organizacional está 

fortemente relacionada à Antropologia, seja esta Cognitiva, Simbólica ou Estrutural. 

Para a autora o fundamento da cultura: 

[...] para a Antropologia Cognitiva está nos conhecimentos compartilhados; 
para a Antropologia Simbólica está nos significados compartilhados, 
enquanto para a Antropologia Estrutural ele se encontra nas manifestações 
e expressões dos processos psicológicos inconscientes (FREITAS, 1991, 
p.1-2). 

Diante deste conceito, pode-se dizer que cultura está diretamente 

relacionada aos membros da organização e à organização em si, esta última, atua 

como instrumento social, capaz de contribuir para a formação dessa cultura através 

de um objetivo comum que é o sucesso e resultados almejados, tanto pela 

organização quanto pelos seus membros. 

O conceito de cultura organizacional, para Cameron e Quinn (1999), 

surgiu de duas raízes: antropológica e sociológica. Na raiz antropológica afirmam 

que as organizações são culturas, que influenciam e revelam a expressão cultural 

dos profissionais dessa organização. Já na sociológica, asseguram que as 

organizações têm culturas que se modificam de acordo com o tempo e as 

necessidades. Para os autores a cultura organizacional representa uma das 

variáveis mais subjetivas, pois distingue a necessidade de mudanças na 
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organização que devem ser analisadas e viabilizadas em relação ao seu objetivo 

específico. 

 Para Trompennars (1994), “cultura organizacional é a forma que as 

atitudes são expressas dentro de uma organização e distinguem-se umas das outras 

por meio de soluções específicas a determinados problemas”. 

  
Pode-se afirmar, que a cultura organizacional, está fortemente ligada a 

intepretações e caminhos diferentes a serem seguidos; de acordo com Fleury 

(1989), a cultura é passível de gerenciamento no aspecto de planejar, preparar, 

controlar e avaliar, principalmente, as práticas organizacionais para desenvolvimento 

de valores fundamentais da organização. 

A cultura empresarial de acordo com Cuche (1999, p. 220), “é, ao 

mesmo tempo, o reflexo da cultura ambiente e uma produção nova elaborada no 

interior da empresa através de uma série de interações existentes em todos os 

níveis entre os que pertencem à mesma organização”. O ambiente influencia a 

cultura, pois a organização possui um elo de dependência com a economia e a 

sociedade.  

Ainda para Cuche (1999, p. 217), numa mesma organização pode 

existir diversas culturas, e que “para chegar a definir a cultura de uma empresa, é 

preciso então partir das microculturas dos grupos que dela fazem parte”. 

A cultura de uma organização é responsável por manter unidos os 

colaboradores, de forma que participem ativamente do trabalho, ou seja, é uma 

forma de vivenciar e compartilhar a vida no ambiente de trabalho. 

Para compreender melhor a vida na organização, a cultura 

organizacional desempenha quatro funções básicas, conforme citado por Wagner III 

e Hollenbeck (2000):  

Em primeiro lugar ela dá aos membros uma identidade organizacional. 
Compartilhar normas, valores e percepções proporciona às pessoas um 
sentido de união que ajuda a promover um sentimento de propósito comum. 
Em segundo lugar, ela facilita o compromisso coletivo. O propósito comum 
que se desenvolve a partir de uma cultura compartilhada tende a suscitar 
um sólido compromisso em todos aqueles que aceitam a cultura como a sua 
própria. Em terceiro lugar, ela promove a estabilidade organizacional.  
Ao nutrir um senso comum de identidade e compromisso, a cultura encoraja 
a permanente integração e cooperação entre os membros de uma 
organização. Em quarto lugar, ela molda o comportamento ao ajudar os 
membros a dar sentidos aos seus ambientes. A cultura de uma organização 
serve como uma fonte de significados comuns para explicar por que as 
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coisas acontecem do modo como acontecem. (WAGNER III; 
HOLLENBECK, 2000, p. 367). 

Pode-se afirmar que a cultura organizacional serve para ajudar e 

unificar as relações e comportamentos no ambiente de trabalho; pois ela reúne e 

identifica todos os valores da instituição, de seus colaboradores ou membros diretos 

e indiretos, sendo determinante no resultado ou objetivo almejado pela organização. 

Schein (1991), em sua ampla concepção sobre cultura organizacional 

afirma:  

[...] se não há consenso, ou se há conflito ou se as coisas são ambíguas, 
então, por definição, aquele grupo não tem uma cultura em relação àquelas 
coisas [...] o compartilhamento e consenso são centrais à definição e não a 
escolhas empíricas (SCHEIN, 1991, p. 248).  

 

Para este mesmo autor (2009) a cultura organizacional pode ser 

dividida em três níveis, sendo estes: artefatos; crenças e valores expostos; e 

suposições básicas. Os níveis permitem identificar a profundidade e visibilidade dos 

elementos da cultura. 
 
 Artefatos: está na superfície e inclui todos os fenômenos que alguém vê, 
ouve e sente quando encontra um novo grupo com uma cultura não familiar. 
Os artefatos incluem os produtos visíveis do grupo, como a arquitetura de 
seu ambiente físico; sua linguagem; sua tecnologia e produtos; suas 
criações artísticas; seu estilo incorporado no vestuário, maneira de 
comunicar, manifestações emocionais, mitos e histórias contadas sobre a 
organização; suas listas explícitas de valores; seus rituais e cerimônias 
observáveis e assim por diante. [...] O ponto mais importante a ser 
destacado sobre esse nível de cultura é sua facilidade de observação e a 
dificuldade de ser decifrada. Crenças e valores expostos: envolvem as 
relações, filosofias, regras operacionais e internas do grupo, e à medida que 
estas continuam funcionando, transformam-se gradualmente em suposições 
indiscutíveis. [...] Apenas as crenças e valores que podem ser 
empiricamente testados e que continuam a funcionar confiavelmente na 
solução dos problemas do grupo serão transformadas em suposições. 
Suposições Fundamentais Básicas: tendem a não ser confrontadas ou 
debatidas e por isso são extremamente difíceis de mudar. (SCHEIN, 2009, 
p. 24-28). 

Os níveis de Artefatos são compostos por tudo aquilo que está 

visivelmente presente na organização, ou seja, ao alcance dos olhos. Já as Crenças 

e Valores Expostos são formados por normas e regras que passarão a ser seguidas 

pelo grupo e poderão ser testadas e modificadas. As Suposições Fundamentais 

Básicas, geralmente são aquelas muito difíceis de serem modificadas, pois são 

vistas como uma verdade incontestável. 
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 FIGURA 1 – Níveis de análise Cultural de Schein 

 
 Fonte: SCHEIN, (2009, p. 24). 

 

Schein (2009) conclui que:  
Ao analisar culturas, é importante reconhecer que os artefatos são fáceis de 

observar, mas difíceis de decifrar, e que as crenças e valores expostos 

podem refletir apenas racionalizações ou aspirações. Para entender a 

cultura de um grupo, deve-se tentar obter suas suposições básicas 

compartilhadas e entender o processo de aprendizagem pelo qual as 

suposições básicas ocorrem (SCHEIN, 2009, p. 33). 

 

Os pressupostos implícitos na cultura ainda podem ser definidos como 

algo que não se discute (Freitas, 1991), ou seja, são valores incorporados e 

transmitidos por um grupo ou sociedade, estes, são considerados como verdade 

plena onde não cabe qualquer discussão. Como exemplo de pressuposto muito 

comum utilizado na sociedade temos: toda empresa deve ser criada com o objetivo 

único de gerar lucro. 

Os elementos da cultura organizacional ajudam a conceituar a cultura e 

definem como a organização se expressa.  

Conforme Freitas (1991) a cultura organizacional se compõe dos 

seguintes elementos:  

- Valores: são definições a respeito do que é importante para a organização 
atingir o sucesso. [...] Quanto maior for a durabilidade dos valores, mais 
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forte será o seu poder de penetração e de reforço a partir de outros 
elementos culturais neles baseados. (FREITAS, 1991, p. 18); 
- Crenças e Pressupostos: tidos como verdades, estes conceitos são 
naturalizados e, consequentemente, são inquestionáveis  
(FREITAS, 1991, P. 19); 
- Ritos, Rituais e Cerimônias: são exemplos de atividades planejadas que 
têm consequências práticas e expressivas, tornando a cultura 
organizacional mais tangível e coesa (FREITAS, 1991, p. 21); 
- Estórias e Mitos: narrativas baseadas em eventos ocorridos, que informa 
sobre a organização, reforçam o comportamento existente e enfatizam 
como este comportamento se ajusta ao ambiente organizacional. Os mitos 
se referem a estórias consistentes com os valores da organização, porém 
não sustentadas pelos fatos (FREITAS, 1991, p. 26); 
- Tabus: importante elemento cultural, que cumpre também um papel de 
orientar o comportamento, demarcando áreas de proibições, os tabus 
colocam em evidência o aspecto disciplinar da cultura com ênfase no não 
permitido (FREITAS, 1991, p. 29-30); 
- Heróis: personificam os valores e condensam a força da organização 
(FREITAS, 1991, p. 31); 
- Normas: maneiras de fazer coisas, as quais influenciam seus membros, ou 
seja, todo comportamento que é esperado, aceito ou apoiado pelo grupo, 
esteja tal comportamento fixado formalmente ou não. Assim, a norma é o 
comportamento sancionado, através do qual as pessoas são 
recompensadas ou punidas, confrontadas ou encorajadas, ou postas em 
ostracismo quando violam as normas (FREITAS, 1991, p. 33); 
- Comunicação: formada pelos papéis informais e formais das diversas 
partes da organização, para transmitir e interpretar os significados das 
informações (FREITAS, 1991, p. 61). 
 

 Sabe-se que atualmente, o objetivo fim de qualquer organização, está 

fortemente ligado à responsabilidade social (empregabilidade, preocupação 

ambiental, etc.) e não apenas aos lucros, porém, como pressuposto cultural 

acredita-se que uma empresa só continuará existindo enquanto for capaz de gerar 

lucros. 

 

2.2 TIPOS DE CULTURA – MODELO DE CAMERON E QUINN  

 

 

 De acordo com Cameron e Quinn (1999), a cultura organizacional teve 

sua origem em duas raízes disciplinares: a primeira de fundamento antropológico 

que afirma que as organizações são culturas; a segunda, é do sociológico, cujas 

organizações são reconhecidas como aquelas que têm culturas.  

 Neste contexto, e com base em Smircich (1983), entende-se que a 

cultura de uma organização é o que ela é e o que ela tem, e sabemos que esta 

última (a cultura que ela tem), poderá ser moldada ou modificada, à medida que 



28 
 

novos membros possam fazer parte desta organização, ou pelas adequações que 

forem impostas pelas necessidades administrativas da mesma. 

Para compreender melhor os tipos de cultura, será necessário 

conhecer o modelo de tipologia de Quinn, também conhecido como “Modelo de 

Valores Competitivos” de Cameron e Quinn (1996), que indica quatro tipos de 

cultura, sendo: Cultura de Clã, Cultura Inovadora, Cultura de Mercado e Cultura 

Hierárquica.  

Esse modelo caracteriza o enfoque organizacional, especificando se o 

foco é interno ou externo, e em relação aos aspectos relacionados à flexibilidade e 

liberdade de ação e aos aspectos de estabilidade e controle no enfoque 

organizacional. 

O modelo de Cameron e Quinn (1996) explica cada um dos quadrantes 

em relação aos diferentes tipos de cultura, sendo: 

- Cultura Clã: se baseia nas normas e valores, valoriza a participação 

dos membros na tomada de decisões, é uma cultura flexível e integradora, com foco 

interno, que visa os benefícios em longo prazo; 

- Cultura Inovativa: valoriza a busca de novos conhecimentos para 

inovação, são lideradas por empreendedores que se baseiam na previsão de um 

mercado futuro, e são adeptos a correr riscos, portanto o foco é externo; 

- Cultura de Mercado: tem como ênfase, a premiação com base em 

resultados, seus líderes são diretivos, competidores e trabalham motivando os 

colaboradores para atingir metas e objetivos, o foco principal é a produtividade e a 

posição no mercado, portanto o foco é externo; 

- Cultura Hierárquica: trabalha com ênfase em valores e normas 

associadas à burocracia, os colaboradores aceitam as regras e regulamentos 

estabelecidos, como fatores de motivação, têm a segurança e a ordem, a liderança 

tende a ser conservadora, portanto, o foco é interno e está vinculada a estabilidade. 
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FIGURA 2 – Modelo de Tipologia Cultural 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Cameron e Quinn, (2006, p.50). 

 O modelo de Cameron e Quinn (1999), tem como objetivo identificar e 

gerenciar a cultura organizacional, permitindo verificar se a organização possui foco 

interno ou externo, se é flexível e concede liberdade de ação, ou se visa a 

estabilidade e controle da organização. 

Com base neste Modelo de Cameron e Quinn (1996) que estabelece 

estas tipologias sobre cultura, pretende-se identificar na instituição de ensino 

selecionada para estudo, o Uni-FACEF, o modelo de cultura e se este está implícito 

na proposta pedagógica do curso de Ciências Contábeis. 

 

2.3 CULTURA E EDUCAÇÃO  

 

A educação é o instrumento para o caminho das mudanças culturais, 

pois a cultura está ligada às relações interpessoais e comportamentos 

organizacionais, e não há mudanças de comportamentos sem se passar pela 

educação. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (CRFB, 1988). 

CULTURA CLÃ CULTURA INOVATIVA

CULTURA HIERÁRQUICA CULTURA DE MERCADO

Flexibilidade e Liberdade de Ação
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A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB, 1988), 

estabelece em seu Artigo n.º 205, Capítulo IV, que a educação é direito de todos e 

contribui para a vida social e desenvolvimento pleno do ser humano. 

Para Schein (2009) educação e aprendizagem, está diretamente 

relacionada aos elementos culturais:  

Se uma profissão envolve intenso período de educação e aprendizagem, 
haverá certamente uma aprendizagem compartilhada de atitudes, normas e 
valores que por fim se tornarão suposições assumidas como verdadeiras 
pelos membros dessas profissões. Assumiu-se que as crenças e valores 
aprendidos durante esse tempo permaneceriam estáveis como suposições, 
muito embora uma pessoa possa nem sempre pertencer a um grupo de 
colegas da mesma profissão. Mas o reforço dessas suposições ocorre em 
reuniões profissionais e programas de educação continuada e em virtude do 
fato de que a prática da profissão frequentemente exige trabalho em equipe 
entre os vários membros que se reforçam mutuamente. Uma razão por que 
muitas profissões confiam fortemente na avaliação pelo grupo de colegas é 
que esse processo preserva e protege a cultura da profissão (SCHEIN, 
2009, p. 19). 

O significado criado pela educação no aspecto cultural do ser humano, 

reflete na cidadania e na formação profissional do homem. 

Todas as pessoas, ao longo da vida, adquirem conhecimentos (a língua 
materna, uma profissão, etc.), crenças (religião, por exemplo), hábitos 
(modo de vestir, costumes alimentares, etc.), normas de comportamento (o 
que se pode e o que não se pode fazer); e todos utilizam diversos 
instrumentos (lápis, caderno, enxadas, carros, máquinas, etc.) para realizar 
suas atividades. Tais conhecimentos, crenças, hábitos, normas e 
instrumentos fazem parte da cultura. (PILETTI, 1999, p. 210). 

Com base no conceito de cultura atribuído por Piletti (1999), percebe-

se que grande parte das competências e habilidades são incorporadas pelo ser 

humano no ambiente educacional. 

O homem enche de cultura os espaços geográficos e históricos. Cultura é 
tudo o que é criado pelo homem. Tanto uma poesia como uma frase de 
saudação. A cultura consiste em recriar e não repartir. O homem pode fazê-
lo porque tem uma consciência capaz de captar o mundo e transformá-lo. 
Isto nos leva a uma segunda característica da relação: a consequência, 
resultante da criação e recriação que assemelha o homem a Deus. O 
homem não é, pois, um homem para a adaptação. A educação não é um 
processo de adaptação do individuo à sociedade. (FREIRE, 1983, p. 30). 

A educação é uma consequência das práticas culturais difundidas e 

propagadas em sociedade. O processo de ensino-aprendizagem, corrobora com as 

práticas culturais vivenciadas no âmbito educacional. 

Cultura para Vieira Pinto (1979) é: 
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O processo pelo qual o homem acumula as experiências que vai sendo 
capaz de realizar, discerne entre elas, fixa as de efeito favorável e, como 
resultado da ação exercida, converte em ideias as imagens e lembranças, a 
princípio coladas às realidades sensíveis, e depois generalizadas, desse 
contato inventivo com o mundo natural (VIEIRA PINTO, 1979, p. 123).  

 

Para Choo (2006, p. 123) cultura organizacional é “a capacidade de 

adaptação a um ambiente dinâmico, apresenta um duplo desafio, ela requer que a 

organização seja capaz não só de perceber, mas também de criar significado”. 

De acordo com Smith e Fadel (2013), vários elementos influenciam o 
resultado do processo educacional: 

[...] a estrutura curricular de um curso superior é influenciada pelos vários 
elementos no entorno da IES, como por exemplo: demanda das políticas 
cultural, social, econômica e educacional; conjuntura econômica da região; 
avanços tecnológicos; pesquisa na área; as estruturas curriculares 
trabalhadas anteriormente e, outras concepções que norteiam o âmbito 
escolar (SMITH; FADEL; 2013, p.772). 

 

Educação e cultura são determinantes para se alcançar 

desenvolvimento humano, social e econômico, pois, transformam o homem para a 

vivência em sociedade, e estes contribuem para resultados econômicos no mercado 

de trabalho. As instituições de ensino como organizações exercem o papel de dar 

significado à formação cultural e educacional, influenciando o desenvolvimento local 

e regional. 
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3  DESENVOLVIMENTO REGIONAL E  FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Em seus objetivos, o presente estudo visa pontuar a contribuição da 

formação acadêmica dos profissionais contábeis de uma IES e seu impacto no 

desenvolvimento regional. Para isto, se faz necessário discorrer sobre o 

desenvolvimento regional e local. 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 
De acordo com Furtado (2000) compreendemos que o 

desenvolvimento social influencia de uma forma determinante o desenvolvimento 

econômico. Para o autor desenvolvimento é “[...] um processo de transformação que 

engloba o conjunto de uma sociedade” (2000, p.41). 

As mudanças ocorridas em qualquer um dos setores (políticos, sociais 

e econômicos) podem refletir em todos os setores de uma sociedade.  Em sua 

concepção para atingir o desenvolvimento e o progresso seriam necessárias 

reformas políticas. 

As relações econômicas, principalmente com as inovações científicas, têm 
mudado com muito mais rapidez que a superestrutura social, criando uma 
pressão por transformações. As inovações tecnológicas põem em marcha 
uma série de reações: causam um aumento na produtividade média do 
sistema que por sua vez causa maior disponibilidade de bens e serviços, 
que por sua vez causa maior impulso ao desenvolvimento científico, que por 
sua vez causa novos avanços tecnológicos (FURTADO, 1964, p. 22). 

Diante da concepção de Furtado sobre o desenvolvimento social, pode-

se afirmar que, uma das reações da inovação tecnológica está diretamente 

relacionada ao desenvolvimento científico. O desenvolvimento, por sua vez, será 

propagado por meio da aprendizagem transmitida pelas Instituições de Ensino, as 

quais exercem o papel de atores sociais, capazes de promover a melhoria da 

qualidade de vida da população através do conhecimento difundido pelo estudo e 

pesquisa, como também, contribuem para o desenvolvimento econômico, por meio 

do fator renda e trabalho ocasionado pela formação de profissionais capacitados. 

Ainda na concepção de Furtado (1961, p. 115-116), “desenvolvimento 

é, basicamente, aumento do fluxo de renda real, isto é, incremento na quantidade de 

bens e serviços por unidade de tempo à disposição de determinada coletividade”.  
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Da mesma maneira, Perroux (1967) conceitua desenvolvimento como 

sendo a combinação de transformações de uma população que pode possibilitar o 

aumento do produto global. 

Veiga, (2005), atribui ao desenvolvimento uma ideia tanto política 

quanto econômica, que está diretamente relacionada ao humano. 

O desenvolvimento tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a possibilidade 
de as pessoas viverem o tipo de vida que escolheram, e com a provisão dos 
instrumentos e das oportunidades para fazerem as suas escolhas. [...] essa 
é uma ideia tão política quanto econômica. Vai desde a proteção dos 
direitos humanos até o aprofundamento da democracia. (Veiga, 2005, p. 
801). 

Furtado (1964, p. 64) considera que “o desenvolvimento não depende 

apenas da acumulação, mas também da força dinâmica que surge nas sociedades, 

sob a forma de impulso para a melhoria das condições de vida”.  

A concepção de desenvolvimento de Bresser Pereira (1970) reforça o 

conceito de Furtado:  

O desenvolvimento, portanto, é um processo de transformação global. Seu 
resultado mais importante, todavia, ou pelo menos o mais direto, é o 
crescimento do padrão de vida da população. É por isso que, geralmente, 
se usa a expressão "desenvolvimento econômico", como sinônimo de 
"desenvolvimento (BRESSER PEREIRA 1970, p.22). 

 

Nestas afirmações, percebe-se que há uma responsabilidade social 

com enfoque no desenvolvimento econômico, ou seja, um fator depende do outro. 

Para Martinelli e Joyal (2004), a qualidade de vida, é o resultado do 

crescimento econômico e da geração de empregos, ocasionados pelo 

desenvolvimento econômico local. Os autores ainda definem o desenvolvimento 

econômico local, como a consequência da inter-relação entre a economia e a 

sociedade, por meio do aproveitamento dos recursos endógenos de uma região pré-

estabelecida. 

De acordo com Vasconcelos e Garcia (1998) o desenvolvimento 

abrange: 
As alterações da composição do produto e a alocação de recursos pelos 
diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de 
bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, 
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condições de saúde, alimentação, educação e moradia). (VASCONCELOS 
E GARCIA, 1998, p. 208). 
 

Braga Filho (2000) também conceitua o desenvolvimento econômico 

relacionado aos indicadores sociais, corroborando com os autores (Furtado; 

Vasconcelos e Garcia; Bresser Pereira): 
O desenvolvimento econômico e social é um processo que, entre outros 
objetivos, visa ao estabelecimento de uma mais justa e equilibrada 
distribuição da renda entre os habitantes de um país, proporcionar uma 
melhor qualidade de vida, promover a integração nacional de modo a 
reduzir possíveis desequilíbrios regionais, além de impulsionar mudanças 
capazes de modificar e remover inconsistências de índole estrutural 
(BRAGA FILHO, 2000, p.16). 

 

Diante dos conceitos de desenvolvimento, percebe-se que a Instituição 

de Ensino Superior (IES) contribui no aspecto econômico e social no local em que 

está inserida, quer por meio do desenvolvimento humano ocasionado pela 

educação, quer pelo incremento da renda da população e até pelas mudanças e 

abrangências econômicas provocadas no cenário regional.  

 

3.2 EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

Pode-se afirmar que desenvolvimento e educação estão interligados, 

pois ambos envolvem fatores econômicos, sociais, culturais e políticos.  

Estes fatores estão diretamente relacionados no Direito ao 

Desenvolvimento humano, conforme parágrafo 1º do artigo 1º, da Resolução n.º 

41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 04 de dezembro de 1986: 

 
O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do 
qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do 
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para ele contribuir e 
dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
possam ser plenamente realizados (ONU, 1986). 

O desenvolvimento está relacionado a atender as necessidades 

básicas do ser humano, tais como: educação e trabalho, responsáveis pela garantia 

de sobrevivência e inserção na sociedade em que vivem. 

Para Furtado (1963), o desenvolvimento econômico está relacionado 

ao crescimento pela somatória de diversos fatores, que envolvem desde o acúmulo 
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de conhecimentos científicos até a aplicabilidade de tecnologias em relação ao 

conhecimento adquirido. 

O crescimento de uma economia desenvolvida é, portanto, principalmente, 
um problema de acumulação de novos conhecimentos científicos e de 
progressos na aplicação tecnológica desses conhecimentos. (FURTADO, 
1963, p. 90). 

Demo (1999, p.10) afirma que “a educação é vista como parceira do 

conhecimento, a qual está envolvida diretamente nas mudanças da sociedade e da 

economia”. 

Na concepção de Furtado e Demo, pode-se afirmar que a educação é 

responsável pelas mudanças sociais e econômicas que estão diretamente ligadas 

ao desenvolvimento local ou regional. 

Na concepção de Amartya Sen (2000), o conceito de desenvolvimento 

está acima da acumulação de riqueza, do PNB (Produto Nacional Bruto) e da renda 

per capta, ou seja, o autor defende a ideia de que desenvolvimento está relacionado 

à liberdade que desfrutamos. O desenvolvimento humano está fortemente atrelado 

aos conceitos de liberdade e suas privações. 

O enfoque nas liberdades humanas contrasta como visões mais restritas de 
desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento como 
crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas 
pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. O 
crescimento do PNB ou das rendas individuais obviamente pode ser muito 
importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos 
membros da sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros 
determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os 
serviços de educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade 
de participar de discussões e averiguações públicas) (SEN, 2000, p.17). 

 

Ainda de acordo com Sen (2010), a liberdade das pessoas, nos 

aspectos de consumo, produção e trabalho, são relevantes ao bem-estar e 

promovem o desenvolvimento.  
A liberdade de entrar em um mercado pode ser, ela própria, uma     
contribuição importante para o desenvolvimento, independente do que o 
mecanismo de mercado possa fazer ou não para promover o crescimento 
econômico ou a industrialização (SEN, 2010, p.21).  
 

O desenvolvimento como liberdade tem como objetivo a redução das 

privações humanas, priorizando não apenas os resultados obtidos, mas ampliação 

das oportunidades e o desenvolvimento humano.    
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Kant (1986) assegura que não há educação sem liberdade, nem 

tampouco pode se atingir liberdade sem processo educativo, pois este é o 

responsável por proporcionar autonomia, discernimento e desenvolvimento humano. 

Para Freire (1967, p. 35), “não há educação fora das sociedades 

humanas e não há homem no vazio”, portanto compreende-se que o 

desenvolvimento humano é o motivo mais forte das relações sociais. 

Ainda com base no contexto de que a formação, a empregabilidade 

estão relacionados ao desenvolvimento pelas oportunidades, Lopes (2002) confirma: 
Desenvolvimento é acesso das pessoas, onde vivem, aos bens e serviços e 
as oportunidades que permitem satisfazer as suas necessidades básicas, 
incluindo-se nas "oportunidades", por exemplo, o emprego e a formação, 
como necessidades verdadeiramente básicas, e no conjunto de bens, 
serviços e oportunidades, a fruição de bens e serviços culturais – outro 
exemplo (LOPES, 2002, p.19). 
 

O desenvolvimento está relacionado à educação superior na conjuntura 
da globalização econômica, pois, ampliando o setor educacional, os demais setores 
tendem a acompanhar esta evolução a caminho do crescimento (DIAS e DIAS, 
1999). 

O autor Dias e Dias (1999, p. 73) afirma esta relação entre 
desenvolvimento e educação da seguinte forma: 

Especialmente podemos observar que o sucesso de um país qualquer na 
gestão do emprego e do crescimento econômico de longo prazo está no 
setor educacional, que dita o comportamento de todos os outros setores e 
de si próprio. É ele que está encarregado de produzir indivíduos mais 
produtivos que, por sua vez, tornam as empresas e os equipamentos mais 
produtivos e inserem o país no mercado mundial, competitivamente (DIAS E 
DIAS, 1999, p. 73). 

 

As Instituições de Ensino Superior além de atuarem como 

responsáveis pela formação do ser humano, estão diretamente relacionadas ao 

desenvolvimento por meio do conhecimento científico, da qualificação e capacitação 

do profissional para atuar como agente no crescimento econômico, e ainda 

contribuem com a formação cultural no local onde a mesma está inserida. 

3.3 O PROFISSIONAL CONTÁBIL E O MERCADO DE TRABALHO  

 

O perfil do profissional contábil ideal para o mercado de trabalho, de 

acordo com Dumer e Souza (2012), é aquele capacitado para a compreensão das 
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questões científicas, sociais, econômicas e financeiras das organizações no âmbito 

nacional e internacional.  

Marion (2009, p. 18), também em sua concepção aborda o perfil 

profissional esperado pelo mercado de trabalho, e indica que: “os estudantes que 

agora estão ingressando em uma faculdade de Ciências Contábeis devem ser 

preparados para interpretar, entender, analisar os Relatórios Contábeis, tirar 

conclusões úteis para assessorar as tomadas de decisão”.  

Nesta perspectiva, as exigências em relação ao profissional contábil 

estão diretamente relacionadas às exigências de aperfeiçoamento do conhecimento 

e inovação constantemente. 
Um profissional crítico, criativo na busca de soluções, com princípios gerais 
de soluções e problemas. Na importância da tomada de decisões, devem os 
prestadores de serviços contábeis visar não o atendimento ao fisco, porque 
esse perfil já está ultrapassado e rejeitado em nossos dias, mas enfatizar as 
informações contábeis, pois este sim é o perfil esperado pelo mercado 
(DUTRA, 2000, p. 30). 

 

Ainda considerando a visão de Dutra (2000), cabe destacar a 

relevância às informações contábeis, e não mais uma Contabilidade de obrigações 

fiscais e tributárias. A gestão administrativa com foco em objetivos futuros, em 

resultados para a maximização dos lucros e estratégias antecipadas para tomada de 

decisões, são as novas exigências do mercado. 

De acordo com Cosenza (2001, p. 61) declara:  
[...] a atuação do contabilista deverá ultrapassar sua área específica de 
atuação e se integrar com as diversas áreas de conhecimento aplicado aos 
negócios, como Economia, Administração, Direito etc. Isto tudo leva a crer 
que o contador que terá maiores condições de sobreviver, nesse novo 
milênio, será aquele que se propuser a mover-se da cultura analítica 
retrospectiva para a visão prospectiva holística, além de estar sempre 
aberto para aprender novos conceitos (COSENZA, 2001, p. 61).  

Ainda nesta mesma linha, Carvalho (2002) também relata a 

importância da continuidade dos estudos para que se tenha um profissional com 

uma visão ampla e interligada às demais áreas e com foco nos objetivos da 

empresa. Para o autor: 

O fim do curso de graduação, por si só, não garante o sucesso profissional.  
Muito pelo contrario, é o inicio de uma longa caminhada, que tem como 
pressuposto básico a educação continuada. Afinal as empresas estão 
procurando cada vez mais especializados, que possuam uma visão 
generalista e sejam capazes de conectar fatos, acontecimentos em várias 
áreas e ajudar as empresas na consecução dos seus objetivos (CARVALHO, 
2002, p.10).  
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Desta forma considerando os estudos acima e visando atender a 

demanda do mercado de trabalho, Sá (2003) considera que: 
 As modificações que estão ocorrendo e que alcançam a cultura contábil 
são, em meu entendimento, as seguintes: 
1) avanço prodigioso da informática, 
2) internacionalização dos mercados e que imprimem modificações nos 
procedimentos de concorrência através de preços e qualidade, 
3) declínio considerável da ética e da moral, 
4) facilidade extrema da comunicação, 
5) relevância dos aspectos sociais, 
6) abusiva concentração da riqueza , 
7) aumento considerável dos índices de miséria , 
8) progressiva dilatação das áreas de mercados comuns, 
9) avanço considerável das tecnologias e da ciência, 
10) necessidade de preservar o planeta em suas condições ecológicas, 
grandes esforços de harmonização de princípios e normas (SÁ, 2003, p.1). 

 

Diante das atuais circunstâncias e exigências de um mundo 

globalizado, em que a legislação requer e exige padronização das Normas 

Internacionais de Contabilidade – IFRS (International Financial Reporting 

Standards), pode-se afirmar que os profissionais contábeis, necessitam de 

competência, habilidade e criatividade, para atuar e superar as expectativas dos 

empresários. 

 

De acordo com Marion (2001), o mercado requer um profissional capaz 

de desempenhar suas funções com criatividade, senso crítico e que seja hábil na 

solução dos problemas. 

 

São várias as alternativas no mercado de trabalho para a atuação do 

profissional contábil. Segundo Iudícibus (2007) são estas: 

- Empresário contábil: administrador de seu próprio negócio, ou seja, 

escritório de Contabilidade. 

- Empregado na área contábil, no setor público ou privado, regidos pela 

legislação trabalhista com vínculo empregatício. 

- Auditor Contábil Interno, responsável por confirmar e testar a 

confiabilidade das demonstrações contábeis. 

- Auditor Contábil Externo, atua sem vínculo empregatício emitindo 

opinião independente sobre a situação financeira de empresas mediante as normas 

e procedimento contábeis.  
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- Controller, atua na gestão empresarial e financeira com o objetivo de 

maximizar os resultados planejados pela organização.  

- Perito Contábil, responsável pela emissão de pareceres técnicos para 

atender os requisitos contábeis de uma determinação por meio de nomeação 

judicial.  

Diante de tantas possibilidades de atuação no mercado de trabalho, o 

profissional contábil dificilmente enfrentará problemas com desemprego. Desta 

forma Marion e Santos (2001) corrobora: 
[...] em se tratando da profissão contábil, além de se ter emprego/trabalho 
praticamente garantido, as pesquisas mostram que a remuneração ou 
honorários são significativos, estando à frente de diversas profissões tidas 
como nobres (MARION; SANTOS, 2001, p. 03). 

 

Assim, ressalta-se a importância do Projeto Pedagógico do Curso de 

ensino superior, pois este objetiva a formação integral do profissional contábil, a fim 

de que este se sinta capacitado para atender as demandas do mercado de trabalho 

e possibilite melhorias na perspectiva econômico-financeira e cultural da carreira 

deste profissional.  
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4 O PROJETO PEDAGÓGICO DA IES E A CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
 O Projeto Pedagógico reúne as propostas norteadoras da instituição 

para estabelecer ações e características que proporcionem aos estudantes uma 

formação profissionalizante, com visão crítica e analítica entre a teoria e prática, 

capacitando-o para o exercício da cidadania, da ética e da responsabilidade social.  

Sendo assim, o Projeto Pedagógico ainda possibilita que a instituição 

por meio da autonomia crie sua própria identidade, promovendo por meio de seu 

reflexo o desenvolvimento cultural e social na região onde está inserida. 

 
4.1 APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

 

Devido às mudanças constantes no âmbito econômico, social, político 

e tecnológico, e, considerando que estas interferem diretamente nas organizações 

empresariais e na demanda por profissionais contábeis qualificados que atendam às 

exigências do mercado de trabalho. Esta pesquisa busca demonstrar, por meio dos 

elementos da cultura presentes na proposta pedagógica do curso de Ciências 

Contábeis do Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF, o alinhamento da 

formação e capacitação destes profissionais, com as suas necessidades de 

conhecimento e de adequações às demandas do mercado de trabalho. 

O objetivo deste estudo é conhecer a contribuição dos valores 

presentes no Projeto Pedagógico para a formação de profissionais da área de 

Ciências Contábeis e o seu impacto no desenvolvimento regional.  

Dentre os objetivos específicos, pretende-se: a) identificar o perfil 

desejável do profissional contábil, pontuando as competências e habilidades 

demandadas nos bancos de dados e bolsas de emprego das Associações, 

Sindicatos e Organizações locais para o profissional da área de Ciências Contábeis; 

b) pontuar os elementos da Cultura Organizacional presentes na Proposta 

Pedagógica do curso de Ciências Contábeis, identificando aqueles que 

proporcionam o alinhamento da proposta pedagógica com a demanda do mercado 

de trabalho; c) identificar qual o modelo de cultura organizacional que prevalece na 

IES, a partir do ponto de vista dos docentes e coordenador do curso de Ciências 
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Contábeis e do corpo diretivo da IES, representado pela Pró-Reitoria acadêmica; d) 

categorizar e comparar as competências e habilidades, identificadas no mercado de 

trabalho com os elementos de cultura organizacional presentes no projeto 

pedagógico do curso de Ciências Contábeis. 

A pesquisa classifica-se como descritiva e exploratória de abordagem 

qualitativa e quantitativa e a coleta de dados aconteceu em duas etapas, conforme 

descritas a seguir: 

a) Fase exploratória e descritiva, realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica em livros, teses, dissertações, artigos científicos; pesquisa 

documental em arquivos junto a Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação 

do Departamento de Ciências Contábeis e site da IES;  

b) Fase focalizada, realizada por meio de questionário aberto enviado as 

Associações, Sindicatos e Empresas de Consultoria de Recursos 

Humanos que demandam por profissionais contábeis; em seguida 

questionário eletrônico com questões fechadas aplicado aos docentes 

e coordenador do curso de Ciências Contábeis, e corpo diretivo da IES, 

nesta ocasião representado pela Pró-Reitoria acadêmica. 

 

Na fase exploratória e descritiva buscou-se referencial teórico sobre: 

cultura organizacional, desenvolvimento regional e formação profissional, educação 

e ensino superior, a Instituição de Ensino e o curso de Ciências Contábeis e 

mercado de trabalho.  

Posteriormente por meio da análise documental qualitativa 

identificaram-se os elementos da cultura organizacional presentes na Proposta 

Pedagógica do Curso, tendo sido pontuados os elementos visíveis (comportamentos 

das pessoas, processos de gestão, formas de comunicação, linguagem, os rituais 

organizacionais e demais elementos) que expressam os valores básicos na 

organização. 

O universo na IES (UNI-FACEF) envolve: 

O curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Franca – Uni-

FACEF, reconhecido pela Portaria Ministerial 609/86 e de acordo com o 

Parecer CEE nº 143/72, visa uma formação profissional vinculando teoria à 
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prática, com intuito de alcançar as habilidades técnicas, conceituais e 

éticas, facilitando ao contador acesso às necessidades sociais, políticas, 

econômicas e empresariais (UNI-FACEF, 2014). 

Etapas da coleta e levantamento de dados: 

1- Questionário aberto às empresas de assessoria de Recursos 

Humanos, Associações e Sindicatos para identificar as dez 

competências mais exigidas para contratação dos profissionais da área 

de Ciências Contábeis. 

2- Questionário eletrônico com questões fechadas direcionado ao 

coordenador do curso e docentes do Curso de Ciências Contábeis e ao 

corpo diretivo da IES, para identificar qual o modelo de cultura 

organizacional que prevalece na IES. 

 

Na outra etapa optou-se por aplicar o questionário ao corpo diretivo, 

coordenador e docentes que ministram aulas do Curso de Ciências Contábeis no 

Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca, por ser a única IES pública Municipal 

da cidade de Franca – SP, que oferece o referido curso de Ciências Contábeis.  

De acordo com Marconi (1996, p.64), a pesquisa de campo “[...] é 

aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 

acerca de um problema, para o qual se procura resposta [...] que se queira 

comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. 

Ao estudar a relevância e o valor da Cultura Organizacional, trabalha-

se a prática organizacional e as mudanças ocorridas nos sistemas de gestão da 

empresa. Por se tratar do comportamento nas organizações, a Cultura 

Organizacional tem servido como base para explicar as ações coletivas, ou mesmo, 

individual, que lá ocorrem (FADEL, 2009). 

Schein, afirma que para “determinar quais conjuntos de suposições 

aplicam-se a toda uma sociedade, a uma organização completa ou a um subgrupo 

de uma organização ou profissão é algo que deve ser feito empiricamente” 

(SCHEIN, 2009, p. 19), com base nesta afirmativa será realizada a coleta de dados. 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa caracterizou-se como 

descritiva de abordagem qualitativa e quantitativa. Minayo (2010) afirma que: 
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O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, 
das representações, das crenças, da percepção e das opiniões, produtos 
das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 
constroem seus artefatos e a si mesmo, sentem e pensam (MINAYO, 2010, 
p. 57). 

Quanto à segunda abordagem, a autora afirma que “O conjunto de 

dados quantitativos e qualitativos não se opõem. Ao contrário, se complementam, 

pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer 

dicotomia” (MINAYO, 1994, p. 21-22).  

Pode-se considerar que do ponto de vista metodológico, não há 

contradição entre as abordagens qualitativas e quantitativas, pois, ambas são de 

natureza diferente e apenas se completam. 

 

4.2 A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E OS CURSOS OFERECIDOS 

 

A instituição inicia-se com a constituição da Faculdade de Ciências 

Econômicas de Franca, no dia 20 de março de 1951, pelo Decreto Federal nº 

29.377/51, que autorizou o seu funcionamento. 

Incialmente foi fundada como uma instituição privada, e em 09 de 

outubro de 1963, foi encampada pelo poder público local, com base no projeto de lei 

do vereador Bernardino Pucci, aprovado pela Lei Municipal nº 1.143/63; tornando-se, 

a partir desta data uma instituição municipal. 

A princípio, possuía apenas o curso de Ciências Econômicas, com 

aproximadamente 100 alunos. Em 1969, inauguravam-se as atuais instalações da 

Unidade I, possibilitando ampliar o número de alunos bem como o número de cursos 

oferecidos.  

Assim, foram criados os cursos de Administração (autorizado através 

do Decreto Federal nº 75.450/75) e de Ciências Contábeis (autorizado pelo Decreto 

Federal nº 85.927/81). Os três cursos permaneceram até o ano de 1996 somente no 

período noturno. Em 1997 teve início o curso de Administração diurno. Em 1998, foi 

instituído o Programa de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado), na área de 

Gestão Empresarial, recomendado pela CAPES/MEC em 2002 e encerrado em 

2007. 
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Atualmente, o Centro Universitário de Franca possui doze cursos de 

graduação, sendo: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Letras, Matemática, Psicologia, Sistemas de Informação, 

Turismo / Turismo e Hotelaria e recentemente criado o curso de Medicina. Os cursos 

de pós-graduação (lato sensu) oferecidos são: MBA em Gestão Empresarial; 

Controladoria e Finanças; Auditoria e Planejamento Tributário; Marketing 

Estratégico; Gestão de Pessoas; Especialização em Letras: Linguagem, Ensino e 

Pesquisa; Especialização de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas de Web.  

Ainda, a IES está implantando o curso de Medicina, cuja comunicação 

foi efetuada em 2014 pelo Uni-FACEF ao Conselho Estadual de Educação (CEE).  

Em 2008 foi instituído e recomendado pela CAPES, conforme Portaria 

MEC 458, DOU 11/04/2008 – Parecer CES/CNE 28/2008, 10/04/2008, o novo 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Acadêmico 

Interdisciplinar (stricto sensu), o programa possui duas linhas pesquisas, uma que 

aborda Desenvolvimento Social e Políticas Públicas; e a outra Desenvolvimento e 

Integração Regional, sendo esta última objeto de estudo dessa dissertação. 

Em 2011, o Uni-FACEF possuía cerca de 2.000 estudantes, entre 

graduação e pós-graduação, e para manter a dinâmica de ensino, pesquisa e 

extensão na execução das atividades dos diversos cursos, tem firmado parcerias, 

convênios e acordos de cooperação, para garantir diálogos significativos com a 

comunidade local, regional e internacional. Atualmente, com base no número de 

alunos matriculados em dezembro de 2014, a IES apresenta 1.743 alunos na 

Graduação e em média de 200 alunos na Pós Graduação. 

Ainda no que se refere à inserção social, a IES possui vários projetos 

sociais: Projeto Aprendiz, Projeto Capacitação Profissional/Ensino de Língua Inglesa 

e Informática – Pró-Criança, Projeto Trote Solidário, Projeto Escola Livre de Arte, 

Espaço Cultural José Riciulli, Projeto Conecte-se, Projeto Adolescência Planejada: 

Habilidades e Talentos Potencializados, Projeto Capelinha de Inclusão Digital, 

Atividade de Apoio Psicológico à Comunidade, Projeto Orquestra Sinfônica de 

Franca. 
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A missão do Uni-FACEF é “construir e difundir o conhecimento, 

contribuindo para a formação do ser humano, a fim de que ele exerça o seu papel na 

sociedade com ética e cidadania” (Uni-FACEF, 2011). 

Todos os fatores históricos e culturais da organização, influenciam no 

processo ensino-aprendizagem e na proposta pedagógica dos cursos. 

A IES tem o objetivo de preparar o aluno para atuar como 

empreendedor e gerenciador nas tomadas de decisões. A formação de nível 

superior ao profissional contábil proporciona a atuação deste em diversas áreas: 

financeira, custos, gerencial, auditoria, análise de balanço, perícia contábil, 

consultoria contábil e outras. 

O curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Franca – Uni-
FACEF, reconhecido pela Portaria Ministerial 609/86 e de acordo com o 
Parecer CEE nº 143/72, visa uma formação profissional vinculando teoria à 
prática, com intuito de alcançar as habilidades técnicas, conceituais e 
éticas, facilitando ao contador, acesso às necessidades sociais, políticas, 
econômicas e empresariais (UNI-FACEF, 2011). 

Para a qualificação dos Contadores, é necessário proporcionar uma 

ampla formação, capaz de prepará-los como cidadãos competentes, socialmente 

responsáveis, comprometidos com a Ética e o futuro das organizações empresariais. 

Algumas atividades são desenvolvidas para proporcionar a formação 

do perfil do contador, como: atualização do conteúdo, análise e atualização dos 

programas e bibliografia das disciplinas, visitas técnicas através de intercâmbios 

com empresas de variadas atividades de nossa região, estágios, pesquisas e vários 

outros recursos didáticos. 

O curso de Contabilidade está em constante avaliação externa através 

do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), cuja nota desta 

avaliação será somada à nota da Instituição obtida por meio da análise da 

infraestrutura coletada pelo Censo da Educação Superior e pelo questionário 

respondido pelos estudantes no ENADE, resultando no Conceito Preliminar de 

Cursos (CPC).  

Como a instituição não é avaliada pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) o CPC torna-se o Conceito de Curso (CC). 
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Os conceitos (CPC) de todos os cursos somados à estrutura da 

instituição (coletada no Censo) e a nota da CAPES do Mestrado formam o Índice 

Geral de Curso (IGC) da IES. 

A última avaliação realizada pelo ENADE no curso de Ciências 

Contábeis aconteceu em 2012, cuja nota final foi três, tendo sido considerado 

renovado o referido curso por 04 anos, de acordo com a Portaria CEE/GP 410/2012 

de 12/09/2012.   

Consta que o projeto pedagógico do Curso de Ciências Contábeis (Uni-

FACEF, 2011) está em constante análise e adequação, visando atender às 

mudanças e necessidades dos discentes e do mercado. São adotadas algumas 

práticas formais como: avaliações semestrais, seminários, pesquisas, 

desenvolvimento de projetos, trabalhos de conclusão de curso, estudos de casos, 

jogos de empresas, simulações, estágios e outras. 

Para atender os requisitos técnicos essenciais à Contabilidade, consta 

ainda na PPC do curso que será oferecido ao aluno, o desenvolvimento do exercício 

das habilidades de comunicação (falar e escrever), relações humanas 

(interpessoais), administração (liderar e trabalhar em equipe), além de negociar, ter 

flexibilidade, adaptar-se ao ambiente organizacional e às novas tecnologias, 

controlar e avaliar trabalhos, tomar decisões, administrar sistemas de informação, 

interpretar números contábeis, solucionar problemas através das informações 

obtidas pelo sistema contábil, pesquisar e produzir conhecimento científico.  

Estas habilidades e competências, que constam no projeto pedagógico 

do curso de Ciências Contábeis, visam atender às necessidades exigidas pelo 

mercado trabalho, bem como, procura formar cidadãos críticos e com espírito 

empreendedor. 

 

4.3  O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
 

No mundo atual, completamente competitivo, se a tomada de decisão 

na gestão administrativa for realizada de forma equivocada, poderá instalar um caos 

dentro de uma organização, podendo assim, agravar se essa decisão mal tomada, 

derivar da falta de informação ou de qualidade.  
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Devido a essa realidade, o mercado vem exigindo profissionais 

preparados para assumir responsabilidades, posições, e principalmente, que 

estejam atualizados frente às mudanças do mercado; os profissionais de 

Contabilidade devem estar aptos a cumprirem essas premissas. 

Antigamente as civilizações utilizavam técnicas contábeis rudimentares 

para seu controle e prestação de contas. Com a evolução do conhecimento humano, 

a Contabilidade deixa de ser utilizada somente para registrar os fatos e transações 

contábeis e passa a ser uma ferramenta para a tomada de decisões por meio de 

informações e relatórios gerenciais.  

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado de São Paulo (CRC-SP), o contador Luiz Carlos Vaíni: “a razão da 

contabilidade deve ser a credibilidade e a segurança nas grandes decisões e nas 

prestações de contas” (UNI-FACEF, 2011, p. 52).     

Ao profissional desta área, cabe o cumprimento das atividades 

relacionadas ao registro de atos e fatos da organização, partindo sempre do 

princípio da informação, com o intuito de produzi-la em maior quantidade e melhor 

qualidade. O papel desenvolvido pelo Contador deve ser de direcionamento e 

orientação, de forma a colaborar e contribuir com a administração para se atingir os 

objetivos esperados. 

Para o cumprimento do que se é esperado de um Contador, a 

formação acadêmica exigida deve abranger noções de finanças, economia e gestão, 

além de ciências humanas e responsabilidade social. 

A proposta do Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF, autarquia 
municipal fundada em 1951, através do Departamento de Ciências 
Contábeis, é de formar bacharéis em Ciências Contábeis com competências 
e habilidades que os capacitem a exercer suas atividades com ética, 
responsabilidade, visão ampla, critica e analítica do mundo dos negócios e 
com capacidade para antecipar e provocar mudanças, participando das 
decisões norteadoras do destino das organizações (UNI-FACEF, 2011, p. 
53).  

Os egressos do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário 

de Franca – Uni-FACEF, devem sair possuidores do senso critico e analítico, de um 

potencial empreendedor e com as habilidades estratégicas bem desenvolvidas. 
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Acima de tudo o profissional contábil deverá sentir-se apto à tomada de decisões 

dentro de qualquer organização. 

O curso de Ciências Contábeis, com duração de quatro anos, contém 

estudos teóricos e práticos da área, de forma avançada e especializada. De acordo 

com o Projeto Pedagógico da IES, o curso funciona através de regime seriado 

semestral, o conteúdo dos primeiros semestres é voltado para os conceitos, 

controles e conhecimentos em administração, economia, direito e métodos 

quantitativos, conjuntamente com a teoria contábil. É oferecido no decorrer dos 

últimos semestres um aprofundamento na carreira de Contador. 

O curso foi criado em 1981. Atualmente as aulas são ministradas no 

período noturno, em regime semestral, com duração de quatro anos (oito 

semestres), com capacidade de admissão de setenta e cinco alunos, que concluem 

como Bacharéis em Ciências Contábeis. 

A regulamentação da profissão contábil se baseia em: “o bacharel em 

Ciências Contábeis tem sua profissão regulamentada pelo Decreto-lei nº. 9.245/46 e 

suas atribuições definidas pela Resolução nº. 560/83, do Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC” (UNI-FACEF, 2011, p. 54). 

A presença deste profissional, dentro de qualquer organização ou área 

financeira, torna-se necessária e indispensável. Além da postura eclética, que deve 

ser uma característica marcante destes profissionais, qualquer patrimônio necessita 

de formatação e de avaliação, fato corriqueiro na jornada deste profissional. 

O profissional contábil deve estar treinado, habilitado e ciente, que na 

extensão de seu dever como contador, deverá ter noções de assuntos econômicos, 

tributários, organizacionais e comportamentais para direcionar as conclusões 

tomadas, sempre respaldado por princípios e normas técnicas, ou seja, seu leque de 

conhecimentos e dominância do assunto deve ser diversificado. 

De acordo com a Proposta Pedagógica (Uni-FACEF, 2011, p. 54), este 

profissional que atua na área de Contabilidade, “cuida de aplicação das normas e 

das praticas contábeis exigidas por lei”; na área de controladoria, “avalia e informa 

se os recursos da empresa estão sendo utilizados da melhor forma, montando uma 

base de dados que sirva de suporte ao processo decisório”; e na auditoria, “analisa e 
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valida demonstrações contábeis e os controles relacionados”. O contador pode 

ainda atuar na análise do desempenho econômico e financeiro de uma organização, 

atividade que exige avaliação constante pelo mercado financeiro para a liberação e 

renovação de créditos.  

O contador é um profissional liberal de múltiplas funções, podendo ser 

autônomo, empresário de Contabilidade, auditor independente ou interno, consultor 

tributário, controller, auditor fiscal, perito contábil, membro do conselho fiscal e de 

administração, arbitro em câmaras especializadas, atuar na área acadêmica, 

membro de comitês de auditoria, membro em entidades de classe, e também um 

executivo.  

Para atender o perfil desejado do egresso, o curso de Ciências 

Contábeis do Uni-FACEF capacita os estudantes como gestores e administradores 

das informações contábeis que contribuem para o sucesso organizacional das 

empresas.  

A importância deste profissional e descrita no manual do candidato do 

Uni-FACEF (2014): 

Nenhuma decisão de negocio é tomada sem os dados contábeis e somente 
o Profissional Contábil dispõe de preparo técnico para com tais dados 
disponibilizar a verdade patrimonial, contribuindo assim para a direção dos 
negócios. Um contador competente deve ser comprometido com a ética e o 
bem-estar coletivo das organizações e da sociedade, capaz de atender as 
especificidades da área contábil (Uni-FACEF, 2014).  

Objetivando atender as especificidades na formação do profissional o 

Uni-FACEF em sua PPC do curso de Ciências Contábeis determina as 

competências e habilidades necessárias para o perfil desejado desse estudante.  

As habilidades de comunicação verbal, como dominar o próprio idioma 

e compreender outros idiomas; as relações interpessoais de liderança e trabalho em 

equipes, negociar, flexibilidade de adaptação ao ambiente organizacional e novas 

tecnologias; e habilidades na área de administração como organizar, planejar, 

controlar e avaliar trabalhos, tomar decisões, aplicar criativamente a teoria contábil, 

organizar e administrar sistemas de informação, exercer e delegar autoridade, e 

ainda o exercício de aspectos intelectuais como analisar e sintetizar informações, 
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calcular e interpretar números, aprender como aprender e resolver problemas, são 

habilidades esperadas do Contador. 

As competências do egresso, conforme demonstrado abaixo na Figura 

3, deverão ser os conhecimentos técnicos essenciais de Contabilidade, como 

Contabilidade geral e de custos, impostos, legislação e auditoria, conhecimentos 

relativos à administração, pessoal, comportamento humano, industrialização, 

matemática, estatística, sistemas de informação e economia.    

Assim, atendendo as exigências da legislação por meio das diretrizes a 

IES estruturou o histórico escolar do curso de Ciências Contábeis com o objetivo de 

possibilitar a formação deste profissional, capacitando-os para a aprendizagem por 

meio de competências e habilidades para suprir as necessidades do mercado de 

trabalho local e regional. 

Figura 3 – Competências e Habilidades do Projeto Pedagógico do curso de Ciências 

Contábeis do Uni-FACEF. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Projeto Pedagógico do curso de Ciências Contábeis do 

Uni-FACEF (2011, p. 56-57). 
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4.3.1 Projeto Pedagógico e Grade Curricular 
 

Para parametrização e harmonização das matrizes curriculares dos 

cursos de Graduação de Ciências Contábeis de todo o país, o Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC, tendo por base a Resolução CNE/CES nº 10/04 de 10 de 

dezembro de 2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Ciências 

Contábeis), nomeou e criou juntamente com a Fundação Brasileira de Contabilidade 

– FBC, por meio da Portaria CFC nº 10/06 de 03/02/2006, uma Comissão com o 

intuito de elaborar uma Proposta Nacional de Conteúdo - PNC para o referido curso. 

A primeira proposta foi publicada em 2008, porém, devido às 

mudanças ocorridas de acordo com a IFRS, a segunda edição da PNC foi publicada 

em 2009, já com a matriz curricular formada por um conjunto de disciplinas, tendo 

sido agrupadas de acordo com o Artigo 5º da Resolução CNE/CES n° 10/04 da 

seguinte forma:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Art. 5º Os cursos de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, 
deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua organização 
curricular, conteúdos que revelem conhecimento do cenário econômico e 
financeiro, nacional e internacional, de forma a proporcionar a 
harmonização das normas e padrões internacionais de contabilidade, em 
conformidade com a formação exigida pela Organização Mundial do 
Comércio e pelas peculiaridades das organizações governamentais, 
observado o perfil definido para o formando e que atendam aos seguintes 
campos interligados de formação: 
I - conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com outras áreas 
do conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos 
Quantitativos, Matemática e Estatística; 
II - conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às 
Teorias da Contabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais, governamentais e 
não governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, 
com suas aplicações peculiares ao setor público e privado; 
III - conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular 
Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos Independentes, 
Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório de Informática utilizando 
softwares atualizados para Contabilidade. (CNE/CES, 2004) 

  

Desta forma, considerando uma matriz curricular adaptada às novas 

exigências impostas pela padronização, por meio das Normas Internacionais de 

Contabilidade – IFRS e com o crescimento do curso de Ciências Contábeis no 

Brasil, segundo Silva e Moura (2010, p. 14), “esse crescimento remete a uma 

constante reflexão da qualidade que deverá ser exigida nesses cursos para que os 

mesmos possam atender a demanda atual dos profissionais de contabilidade”. 
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Com o intuito de acompanhar o crescimento do referido curso, a IES 

deve organizar a matriz curricular por meio de projeto pedagógico, de acordo com o 

artigo 2º da Resolução CNE/CES n° 10/04, observando os seguintes requisitos:  

I - perfil profissional esperado para o formando, em termos de competências 
e habilidades; 
II – componentes curriculares integrantes; 
III - sistemas de avaliação do estudante e do curso; 
IV - estágio curricular supervisionado; 
V - atividades complementares; 
VI – monografia, projeto de iniciação científica ou projeto de atividade – 
como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – como componente opcional 
da instituição; 
VII - regime acadêmico de oferta; 
VIII - outros aspectos que tornem consistente o referido Projeto (CNE/CES, 

2004). 

De acordo com o artigo 3º da Resolução CNE/CES n° 10/04, para a 

capacitação e formação do profissional contábil que atenda as expectativas do futuro 

é necessário que este consiga: 

 
I - compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de 
organização; 
II - apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 
apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais 
e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas; 
III - revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação (CNE/CES, 
2004). 
 

 O conceito de currículo de acordo com Masetto (2003, p. 65) é, “tudo 

aquilo que precisa ser ensinado e aprendido segundo uma ordem de progressão 

determinada num ciclo de estudos”.  

Já para Peleias (2006, p. 137) “os currículos permitem obter o 

elemento norteador para o processo de ensino e aprendizagem, contemplando as 

necessidades básicas para a formação profissional do graduando”. 

Ainda de acordo com a Resolução CNE/CES n° 10/04, pensando numa 

formação que atenda as expectativas tanto do formando quanto da sociedade: 

Art. 4º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve possibilitar 
formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e 
habilidades: 
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 
Contábeis e Atuariais; 
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 
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III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho 
eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais; 
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a 
liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de 
informações contábeis, com reconhecido nível de precisão; 
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos 
agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo 
ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão 
perante a sociedade, gerando também informações para a tomada de 
decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a 
cidadania; 
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de 
controle gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as 
implicações organizacionais com a tecnologia da informação; 
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe 
são prescritas através da legislação específica, revelando domínios 
adequados aos diferentes modelos organizacionais (CNE/CES (2004, p. 3-
4). 
 

A matriz curricular deve ser flexível devido as frequentes necessidades 

de atualização e inovação. Alterada sempre que necessário pela instituição, e, se 

ater a observação da legislação. 

Cabe ainda destacar, que o estágio curricular supervisionado, contribui 

para a capacitação teórico-prática, e é obrigatório de acordo com artigo 7º da 

Resolução CNE/CE nº 10/04. 

As Atividades Complementares e o Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC, são exigidos para a formação completa do aluno de Contabilidade. Os artigos 

7º e 8º abordam a relevância para o currículo deste dois requisitos: 
Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 
possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, 
conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 
ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e atividades 
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 
especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de 
extensão junto à comunidade. 
Parágrafo único. As Atividades Complementares devem constituir-se de 
componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio 
perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular 
supervisionado. 
Art. 9º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente 
curricular opcional da instituição que, se o adotar, poderá ser desenvolvido 
nas modalidades de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos 
de atividades centrados em áreas teórico-práticas e de formação 
profissional relacionadas com o curso. 
Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir Trabalho de Conclusão de 
Curso - TCC, nas modalidades referidas no caput deste artigo, deverá emitir 
regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, 
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contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de 
avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas à sua elaboração. 

 
A IES em estudo, estabelece em seu Projeto Pedagógico de Curso, 

como estratégias pedagógicas, a divisão em fases: Fase I – levantamento e 

atualização do conteúdo; Fase II – redefinição do programa das disciplinas e 

bibliografias; Fase III – acompanhamento e desenvolvimento do conteúdo. 

De acordo com a PPC de Ciências Contábeis (Uni-FACEF, 2011) a 

metodologia utilizada em cada uma das fases é: 

 
Fase I – Levantamento e atualização de conteúdo: o objetivo é manter 
atualizados os conteúdos programáticos dentro das perspectivas de 
formação de um profissional com conhecimentos contemporâneos sobre as 
várias disciplinas, facilitando o ingresso deste no mercado. Essa fase é 
desenvolvida ao longo do semestre em que está sendo ministrado o 
conteúdo já definido no início do ano letivo. Em todas as disciplinas, são 
desenvolvidos levantamentos de atualizações conceituais, observando as 
necessidades do ambiente organizacional, juntamente com cada docente e, 
quando necessário, são constituídos grupos de estudos para avaliação e 
atualização do conteúdo. 
Fase II – Redefinição do programa das disciplinas e bibliografias: o objetivo 
é redefinir os programas de cada disciplina que serão ministrados no 
semestre seguinte, após realizado o levantamento dos conteúdos 
atualizados. Os programas são redefinidos em reunião pedagógica 
específica, em que cada docente apresenta qual será o novo conteúdo da 
disciplina que ministra e, se necessário, faz os ajustes no programa, 
considerando a interdisciplinaridade. 
Fase III – Acompanhamento e controle do desenvolvimento do conteúdo: o 
objetivo do acompanhamento no desenvolvimento do conteúdo 
programático é o de avaliar se o compromisso do professor, junto aos 
Cursos, atende às perspectivas e às diretrizes traçadas para a formação 
atualizada profissional. Esse acompanhamento e controle são feitos através 
da análise do conteúdo registrado pelo docente em instrumento próprio da 
instituição e em reuniões com os representantes de classes (UNI-FACEF, 
2011, p. 60-61).  

 

As metodologias utilizadas nas práticas pedagógicas inovadoras ainda 

apresentam outras dinâmicas modernas, dentre elas: 
 
[...] o desenvolvimento de habilidades complementares de forma que sejam 
considerados, o ambiente, as demandas sociais e as necessidades de 
desenvolvimento da região, na qual a instituição está inserida. Os Chefes de 
Departamento orientam os docentes quanto ao desenvolvimento de 
estratégias metodológicas a serem desenvolvidas em aulas teóricas e 
práticas como, por exemplo, trabalhos em equipes, pesquisas, dinâmica de 
grupos, laboratórios, segundo critério de cada docente.  
[...] O Laboratório de Informática tem sido uma área de excelência para os 
futuros profissionais, com simulações de vários exercícios, dando condições 
para a prática do conhecimento teórico, levando o aluno ao conhecimento 
do que o mercado de trabalho exige do profissional.  
[...] Visitas Técnicas através de intercâmbio com empresas de variadas 
atividades de nossa região como: indústrias, comércio, bancos, hospitais e 
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outros prestadores de serviços, com o objetivo de proporcionar ao 
acadêmico uma visão prática de aulas teóricas, desenvolvendo um espírito 
crítico e analítico dos conhecimentos que o curso constrói. 
Micro estágios com objetivo de proporcionar ao graduando a vivência 
prática em algumas áreas da administração, na qual poderá, através de 
rápida permanência em uma organização, identificar, analisar e desenvolver 
trabalhos acadêmicos, fazendo análise comparativa da realidade da prática 
administrativa. 
Pesquisas diversas sempre com o foco voltado para atender às 
necessidades da comunidade, podendo, através destas, proporcionar 
melhorias nas condições sociais, integrando e informando a mesma das 
mais diversas formas de que disponibilizamos. Essas pesquisas também 
oferecem à comunidade uma maneira de integração com a escola, podendo 
acontecer de várias formas, ou seja, através de bibliografias, Internet, 
sistema econômico, etc. 
Desenvolvimento de Projetos [...] que proporcionam uma adaptabilidade 
situacional, além de proporcionar discussões sobre alguns paradigmas. O 
desenvolvimento de projetos alternativos de modelos administrativos e 
outros projetos são alternativas para o desemprego, qualificação 
profissional, projetos de auto-sustentação para empreendimentos que 
podem ser desenvolvidos. 

 

As práticas pedagógicas são constantemente analisadas e reavaliadas 

com o intuito de proporcionar uma formação básica profissionalizante, a construção 

do conhecimento e capacitação do estudante para uma visão crítica e analítica, de 

forma que, teoria e prática se complementem. 

A importância do currículo para eficácia do ensino de Contabilidade, é 

avaliado por Bullock et al., (1995) como um ferramental valioso para se formar um 

profissional contábil  de sucesso que atenda as expectativa do mercado de trabalho. 

Com base no estudo da PPC, o Uni-FACEF contempla todas as 

normas das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), além de determinar a 

atualização dos conteúdos das disciplinas básicas e profissionalizantes anualmente, 

e estabelecer que os planos de ensino das disciplinas, sejam aprovados pelo CEPE 

– Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da IES. 
A estrutura curricular está dividida em três grupos: Formação Geral, 

Profissional e Complementar, além de constar as Atividades Complementares. Estes 

grupos foram subdivididos em: conhecimentos obrigatórios, eletivos e atividades 

obrigatórias de natureza prática. 

Abaixo, no Quadro 01, apresenta-se a estrutura curricular do curso de 

Ciências Contábeis da IES, com as disciplinas que a compõem e sua respectiva 

carga horária. Em seguida, o Quadro apresenta um resumo geral pelo tipo de 

formação com a carga horária total. 
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QUADRO 1 – Estrutura Curricular do Curso de Ciências Contábeis 

 
Fonte: Projeto Pedagógico Uni-FACEF (2014) 

A Estrutura Curricular é composta por vinte e sete nomenclaturas 

(disciplinas) que se decompõem em denominação oficial das disciplinas, totalizando 

http://site.unifacef.com.br/wp-content/uploads/2011/07/matrizCC2010.jpg?414f26
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uma carga horária 2.880 horas/aulas ao longo de quatro anos (oito semestres). Para 

compreender, o termo nomenclatura, segue exemplo: a Economia é formada pelas 

disciplinas Economia I e II; Contabilidade Geral em Contabilidade Geral I e II, etc.  

O Grupo I (um) refere-se à Formação Geral, este é dividido em dois 

subgrupos: o de conhecimentos obrigatórios que é composto pelas disciplinas: 

Filosofia, Língua Portuguesa, Noções de Ciências Sociais e de Direito; e o de 

conhecimentos eletivos, tendo como disciplinas: Filosofia da Ciência, Psicologia e 

Responsabilidade Social. Este grupo apresenta sete nomenclaturas/disciplinas que 

por sua vez se subdividem em nove disciplinas específicas. Apresentando o Grupo I 

uma carga horária de 432 horas/aulas. 

O Grupo II (dois) é o da Formação Profissional, sendo subdividido em 

Formação Profissional Básica de conhecimentos obrigatórios e Formação 

Profissional Específica também de conhecimentos obrigatórios. A Básica se compõe 

das seguintes disciplinas: Administração Geral, Direito Aplicado, Economia, 

Estatística e Matemática; e a Específica possui as seguintes disciplinas: 

Administração Financeira e Orçamento Empresarial, Análise das Demonstrações 

Contábeis, Auditoria, Contabilidade e Análise de Custos, Contabilidade Geral, 

Contabilidade Pública, Perícia Contábil, Teoria da Contabilidade e Comércio 

Exterior.  

Ainda no Grupo II (dois), existe a Formação Profissional de 

conhecimentos eletivos, composto por: Contabilidade Aplicada, Controladoria, 

Sistemas Contábeis e Informática. Totalizando dezessete nomenclaturas/disciplinas 

que se subdividiram em trinta e quatro disciplinas específicas. O Grupo II totaliza 

2.124 horas/aulas. 

Já o Grupo III (três) é composto pela Formação Complementar de 

Atividades Obrigatórias de Natureza Prática, formado por: Jogos de Empresas, 

Laboratório Contábil e Legislação. Apresentando três nomenclaturas que se 

subdividem em cinco disciplinas específicas. Este grupo possui 324 horas/aulas. 

Para finalizar, a estrutura curricular apresenta 200 horas de Atividades 

Complementares Obrigatórias. 
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Resumindo: a composição da carga horária total é de 3.080 horas, está 

distribuída da seguinte forma: 

Grupo I – Formação Geral de Conhecimentos Obrigatórios e Eletivos – 

396 horas. 

Grupo II – Formação Profissional Básica e Específica de 

conhecimentos obrigatórios e eletivos – 2.196 horas. 

Grupo III –Formação Complementar – Atividades Obrigatórias de 

Natureza Prática – 288 horas. 

Atividades Complementares Obrigatórias – 200 horas. 

 A estrutura curricular segue as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis, de acordo com a Resolução CNE/CES 

10, de 16 de dezembro de 2004, sendo as disciplinas distribuídas pelo corpo 

docente do referido curso na IES. 

  
4.3.2 FORMAÇÃO E PERFIL DO CORPO DOCENTE E DIRETIVO 

 

A Lei n.º 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação, no Capítulo IV, especificamente da Educação Superior, apresenta no 

artigo 52, item II, a respeito da formação docente para compor a matriz curricular dos 

cursos de Ensino Superior a seguinte exigência à instituição: “um terço do corpo 

docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado”. 

Com base nas informações constantes da Lei 9.394/96 o Perfil do 

Corpo docente da IES, atende a este requisito de titulação, onde 90% dos 

professores possuem titulação de doutores e mestres, sendo 40% com titulação de 

doutorado e 50% em mestrado e apenas 10% possuem especialização. 
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GRÁFICO 1 – Titulação Máxima do Corpo Docente da IES 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Currículo da Plataforma Lattes. 

Ainda de acordo com Lei n.º 9.394/96 o corpo docente deverá cumprir 

algumas atribuições e obrigações, como: 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:  

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 

O artigo 13 da Lei 9.394/96 defende a participação efetiva do corpo 

docente na elaboração da Proposta Pedagógica do Curso (PPC), com o objetivo de 

se cumprir com o plano de trabalho na formação do aluno e, compreender a inter-

relação entre as disciplinas, propiciando uma interação, colaboração e participação 

no ambiente acadêmico. 

Veiga (2000) conceitua a PPC como sendo: “a configuração da 

singularidade e da particularidade da instituição educativa”. (VEIGA, 2000, p. 187). 
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Desta forma, ao considerar a necessidade da participação e 

colaboração do corpo docente, na elaboração da PPC, compreende-se a 

peculiaridade do mesmo na formação do profissional contábil. Essa interligação 

entre as disciplinas, podem ser definidas pela interdisciplinaridade que contribuirá no 

processo ensino-aprendizagem. 

De acordo coma Luck (2001), pode-se definir interdisciplinaridade 

como: 

A interdisciplinaridade é o processo de integração e engajamento de 
educadores, num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do 
currículo escolar entre si e com a realidade, de modo a superar a 
fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim 
de que exerçam a cidadania, mediante uma visão global de mundo e com 
capacidade para enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da 
realidade (LUCK, 2001, p. 64). 
 

A Interdisciplinaridade diante do conceito de Luck, reforça a 

necessidade de interação entre as disciplinas, sejam estas teóricas ou práticas. 

Assim nesta mesma concepção, Miranda e Miranda (2006, p. 11) confirmam que “no 

que tange à interdisciplinaridade, é possível aplicar os métodos de ensino para 

caracterizá-las com estes aspectos, mesmo que estas disciplinas tenham caráter 

mais técnico”. 

O corpo docente do Uni-FACEF é formado por 30 professores, que 

apresentam 142 formações distribuídas em nível de doutorado, mestrado, 

especialização e graduação; o que representa em média 4,73 formação por docente. 

Este número representa que cada docente apresenta aproximadamente mais de 

quatro formações. Dos 30 professores, atualmente 07 já não fazem parte do 

Departamento de Ciências Contábeis. 

A titulação, formação e especialização do corpo docente possibilitam 

uma visão interdisciplinar. 

O Gráfico 02, demonstra a subárea de formação do corpo docente da 

IES. A formação dos docentes por subárea, demonstra uma concentração na área 

de Administração em 24,65%, Ciências Contábeis 13,38%, Direito 10,56% e Letras e 

Linguística 12,68%; sendo que as três primeiras subáreas são relevantes para a 

atuação do corpo docente no curso de Ciências Contábeis. 
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GRÁFICO 2 – Formação do Corpo Docente da IES por subárea  

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Currículo da Plataforma Lattes. 

O Gráfico 03, apresenta a Instituição de formação do corpo docente, 

sendo que 34,51% se formou na própria IES onde atuam, 12,68% se formou pela 

UNIFRAN; 11,27% pela UNESP, e o restante em nas demais IES relacionadas. 

GRÁFICO 3  – Formação do Corpo Docente por Instituição de Ensino 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Currículo da Plataforma Lattes. 

Dessa forma, para se formar profissionais competentes e habilitados 

depende muito mais do compromisso e da dedicação do corpo docente do que de 

mudanças no projeto pedagógico e na estrutura da IES (NOSSA,1999).     
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Segundo Alonso (2003 apud Santinello, 2009), o corpo docente 

necessita ter uma visão critica para as adequações e mudanças que podem 

contribuir para formação do profissional contábil:  
A transformação que se busca exige uma visão: mais criativa, menos 
acomodada, mais participativa, mais ética, mais democrática e 
tecnologicamente eficiente. Requer, portanto, a preparação de profissionais 
dinâmicos, professores e administradores escolares capaz de promover e 
conduzir mudanças necessárias. (ALONSO, 2003, apud SANTINELLO, 
2009, p. 74). 

As melhorias no projeto pedagógico podem ser vistas como o esforço 

do corpo docente em nivelar a formação do profissional contábil à demanda do 

mercado de trabalho. 

4.4 ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL NA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 

Dentre os objetivos específicos do estudo, pretende-se descrever os 
elementos da Cultura Organizacional que estão presentes na PPC de Ciências 
Contábeis, identificando os que proporcionam o alinhamento da proposta 
pedagógica com a demanda do mercado de trabalho. 

No ensino, de acordo com Libâneo (2004), pode-se definir a cultura 
como: 

[...] aqueles significados, modos de pensar e agir, valores, comportamentos, 
modos de funcionamento que de certa forma, mostram a identidade, os 
traços característicos da escola e das pessoas que nela trabalham. A 
cultura da escola (ou cultura organizacional) é o que sintetiza os sentidos 
que às pessoas dão as coisas, gerando um padrão coletivo de pensar e 
perceber as coisas e de agir (LIBÂNEO, 2004, p. 33). 

O autor ainda coloca que a PPC reflete na cultura organizacional. E 

nesta concepção, identifica onde a cultura está inserida no contexto escolar: 

[...] no tipo de reuniões, nas normas disciplinares, na relação dos 
professores com os alunos na sala de aula, na cantina, nos corredores, na 
confecção de alimentos e distribuição da merenda, na forma de tratamento 
com os pais, na metodologia de aula, na metodologia de aula, etc. Vem daí 
uma constatação muito importante: a escola tem uma cultura própria que 
permite entender tudo o que acontece nela, mas essa cultura pode ser 
modificada pelas próprias pessoas, ela pode ser discutida, avaliada, 
planejada, num rumo que atenda aos propósitos da direção, da 
coordenação pedagógica e do corpo docente. É isso que justifica a 
formulação conjunta do projeto pedagógico-curricular [...]. A cultura 
organizacional é elemento condicionante do projeto pedagógico curricular, 
mas esse também é instituidor de uma cultura organizacional (LIBÂNEO, 
2004, p. 109). 

O Quadro 02 associa os elementos e conceitos da cultura 

organizacional à Proposta Pedagógica do Curso. O mesmo foi adaptado de Smith 
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(2013), em que a autora elencou os elementos da CO de acordo com os autores 

CHOO, SCHEIN, DYER e FREITAS e os aspectos gerais de acordo com sua própria 

concepção. Aproveitando os estudos de Smith, foi elaborada uma terceira coluna 

com os elementos da CO que se encontram na Proposta Pedagógica do Curso. 

Quadro 2 - Elementos da CO e Proposta Pedagógica do Curso de CC. 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Elementos Aspectos Gerais 
(SMITH, 2013) 

Proposta Pedagógica do 
Curso de Ciências Contábeis 

(UNI-FACEF, 2011) 
Valores 
São relevantes para o sucesso 
da organização e devem ser 
considerados guias para o 
comportamento organizacional 
no dia-a-dia (FREITAS, 2007).  
 
Representam a filosofia da 
organização para atingir o 
sucesso (SCHEIN, 2009). 

-A informação está entre as 
questões prioritárias 
observadas na gestão 
organizacional; 
-Infraestrutura tecnológica é 
constantemente atualizada 
para inovações; 
-Processo decisório é 
fundamentado em informação; 
- Valores são alinhados aos 
objetivos, divulgados e 
compartilhados; 

- Reuniões pedagógicas com a 
presença de todos os 
professores para ajustes no 
programa, considerando a 
interdisciplinaridade; 
- Avalição das condições da 
infraestrutura administrativa e 
acadêmica da IES; 
- Grupos de Estudos para 
avaliação e atualização do 
conteúdo; 
- Processo educacional 
continuado e renovado; 
- Avaliação interna. 
 

Normas  
São derivadas dos valores e 
pressupostos têm influência 
direta no comportamento 
informacional. Normas são 
padrões de comportamentos, 
formais ou informais, que 
definem o que é aceito ou o 
que é expectativa da 
organização (CHOO, 2001) 
 

- Indicação de processos de 
comunicação, inovação e de 
aprendizagem; 
- Incentivos à reflexão e 
investigação como parte das 
práticas de trabalho;  
- Formas de lidar com erros, 
fracassos e enganos; 
- Formas de trabalho que 
estimulem a colaboração entre 
indivíduos e grupos; 

- Chefes de Departamentos 
orientam docentes quanto ao 
desenvolvimento de estratégias 
metodológicas  a serem 
desenvolvidas em aulas teóricas 
e práticas; 
- Aprovação pelo CEPE dos 
planos de ensino 
semestralmente; 
- Critérios de valoração e 
métodos da avalição interna 
aprovados pelo Conselho 
Universitário da IES; 
- Projeto Pedagógico com base 
nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais; 
- Plano de Ensino; 
- Regimento Geral da IES; 
- Calendário Acadêmico. 

Pressupostos 
Denotam a essência da 
cultura, são percepções 
inconscientes de diversas 
naturezas assumidas como 
verdades.  “Mapa de ideias” ou 
“mapa mental” que define 
significados, apoia como reagir 
ao que ocorre e que ações 

- A natureza dos 
relacionamentos é de 
colaboração; 
- A verdade é descoberta em 
grupo pelo processo decisório 
de forma participativa;  
- A atividade humana tem como 
foco a harmonia com o 
ambiente ao desenvolver suas 

- Avaliação interna com 
informações acadêmicas, 
didáticas e administrativas 
através de críticas recebidas dos 
alunos com o objetivo de corrigir 
erros de percurso; 
- Reuniões pedagógicas; 
- Seminários de atualização 
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adotar  nos vários tipos de 
situação e resolução de 
problemas  (SCHEIN, 2009, p. 
29) 

capacidades do fazer; 
- A natureza do tempo tem 
como foco o presente, mas 
também o futuro.  
(DYER, 1988) 

didático-pedagógica. 
 
 
 

Ritos e rituais 
São os eventos que podem ser 
transformados em rotinas e 
que concretizam a cultura 
organizacional, sinalizam 
padrões de comportamento, 
exemplificam a maneira como 
os procedimentos são 
executados e ainda de forma 
criativa e lúdica dramatizam os 
valores organizacionais 
(FREITAS, 2007).   

- Negociações são rituais de 
redução de conflitos; 
- Rotinas de trabalho são rituais 
de redução de ansiedade por 
guiar comportamento; 
- Rituais de integração pode 
ampliar a natureza colaborativa 
e participativa de trabalho; 
  (FREITAS, 2007).  

- Trote Solidário anualmente, 
para a integração de alunos de 
diversos cursos com os 
docentes e a comunidade; 
 - Responsabilidade social e a 
cidadania. 
 

Sagas e Heróis 
São narrativas épicas que 
enaltecem o caminho 
percorrido pela organização e 
o enfrentamento das 
dificuldades destacando a 
figura do herói que representa 
um modelo de comportamento 
e desempenho com poder de 
influenciar os demais 
integrantes da organização 
(FREITAS, 2007). 

Heróis circunstanciais nas 
organizações contemporâneas 
são os profissionais:  
- que ultrapassam suas metas; 
- os mais criativos e 
inovadores; 
- que elaboram os melhores 
projetos; 
- que se destacam como maior 
colaborador e integrador de 
equipes de trabalho;  
(FREITAS, 2007).   

- Sucesso profissional dos 
egressos são comemoradas e 
divulgados pela IES; 
- Premiação do melhor formando 
por curso. 
 

Tabus 
São preceitos escondidos ou 
silenciados com a finalidade 
de orientar os comportamentos 
em relação ao que não deve 
ser permitido ou acessado 
(FREITAS, 2007). 
 

- Zonas proibidas; 
- Temas que causam 
constrangimentos; 
- Erros que envergonham; 
- Atos que ignoram aspectos 
morais e éticos; 
- Preconceitos 
(FREITAS, 2007) 

- ENADE - Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes: 
segundo o MEC 2014 é “a forma 
de avaliar o rendimento dos 
alunos dos cursos de 
graduação, ingressantes e 
concluintes, em relação aos 
conteúdos programáticos dos 
cursos em que estão 
matriculados. O exame é 
obrigatório para os alunos 
selecionados e condição 
indispensável para a emissão do 
histórico escolar” (MEC, 2014). 
- Exame de Suficiência: de 
acordo com o Art. 1º da RES 
1373/2011 é: “a prova de 
equalização destinada a 
comprovar a obtenção de 
conhecimentos médios, 
consoante os conteúdos 
programáticos desenvolvidos no 
curso de Bacharelado em 
Ciências Contábeis e no curso 
de Técnico em Contabilidade” 
(CFC, 2011). 

Fonte: Adaptado de SMITH (2013, p. 147-148). 
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Os valores são responsáveis pelo sucesso da organização, e na PPC, 

estes estão presentes nas reuniões pedagógicas, na avalição, nos grupos de 

estudos e processo educacional continuado, que são imprescindíveis para a 

formação do profissional contábil. 

As normas influenciam na gestão organizacional, e consequentemente, 

a PPC também necessita de normas para o bom desempenho do curso. 

Dentre os elementos da Cultura Organizacional, existem também os 

pressupostos que são assumidos como verdades na IES, e servem para o 

direcionamento na gestão. Na PPC como pressuposto, temos a avalição dos alunos, 

as reuniões pedagógicas e seminários de atualização didático-pedagógica, que são 

norteadores para resolução de problemas para o grupo de docente e corpo diretivo. 

Nos ritos e rituais, que são os eventos que contribuem para reforçar a 

cultura organizacional, a PPC retrata a responsabilidade social e cidadania e, como 

exemplo de rito, temos o Trote Solidário da IES. 

As sagas e heróis na cultura organizacional servem como modelos a 

serem seguidos. A IES, para incentivar os alunos, comemora e divulga o sucesso 

profissional dos egressos e premia o melhor formando por turma. 

Como último elemento, apresentam-se os tabus que são definidos 

como algo que não é divulgado, ou seja, aquilo que é silenciado. Os tabus na PPC 

giram em torno do ENADE e do Exame de Suficiência, pois todo o desenvolvimento 

e preparo do aluno, objetiva o desempenho por meio destes exames. 

Schein (1985) em relação à cultura afirma que:  

[...] nós precisamos ser cuidadosos em não assumir que a cultura se revela 
facilmente; em parte, porque raramente sabemos pelo que estamos 
procurando, em parte, porque os pressupostos básicos são difíceis de 
discernir e são tão taken for granteéJ que aparecem como invisíveis para 
estranhos (SCHEIN, 1985, p. 47). 

O estudo dos elementos da CO com a Proposta Pedagógica do curso, 

são posteriormente analisados e confrontados com o perfil do profissional exigido 

pelo mercado de trabalho, conforme objetivo proposto. 
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5 CULTURA ORGANIZACIONAL DO UNI-FACEF: VISÃO DO CORPO 
DIRETIVO, DOCENTES E COORDENADOR  

 

Nesta etapa da pesquisa identifica-se o modelo de cultura 

organizacional da IES, na percepção do corpo diretivo, docentes e coordenador do 

curso. 

Os dados primários foram coletados por meio da aplicação do 

questionário eletrônico estruturado com base na escala de Likert (Apêndice B), 

enviado por e-mail aos 22 docentes do curso de Ciências Contábeis e diretoria 

acadêmica da IES em estudo.   

O questionário foi divido em duas partes: a primeira que identifica o 

perfil dos respondentes na IES e, a segunda, composta por 54 variáveis baseadas 

no instrumento de avaliação da cultura organizacional, conforme modelo Competing 

Value Model (Modelo de Valores Competitivos) de Cameron e Quinn (1996). 

Conforme estudado anteriormente, o modelo de Cameron e Quinn 

(1996) está dividido em quatro tipos de cultura: Cultura de Clã; Cultura Inovadora; 

Cultura de Mercado e Cultura Hierárquica. O mesmo permite identificar se a 

organização possui foco interno ou externo; se é flexível e concede liberdade de 

ação; se viabiliza a estabilidade e o controle organizacional. 

As variáveis do questionário foram dividas em 02 vertentes: uma 

voltada para a IES e a outra para o Departamento de Ciências Contábeis; as 

questões de acordo com o modelo de Cameron e Quinn (1996) apresentam 06 

dimensões analíticas compostas por 04 variáveis cada, que abordam: 

“Características Culturais Dominantes; Liderança Organizacional; Gerenciamento de 

Pessoas e Equipe; União Organizacional; Ênfase Estratégica e Critérios de 

Reconhecimento de Sucesso”.  

Cameron e Quinn (1999, p. 137), afirmam que as dimensões analíticas 

de seu modelo presumem os “valores culturais fundamentais e pressupostos 

implícitos sobre a forma como a organização funciona”. 
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O Competing Value Model de Cameron e Quinn (1996) é composto por 

duas colunas, sendo a primeira denominada “Atual” que permite identificar o modelo 

da cultura no momento presente da organização. A segunda coluna é a “Ideal”, que 

tem como objetivo identificar junto aos colaboradores o modelo de cultura que 

deveria ser utilizado para melhor atender as necessidades da organização.  

No contexto dessa pesquisa foi descartada a segunda coluna do 

modelo dos autores acima mencionados, visto que o objetivo geral da pesquisa não 

busca identificar o modelo “Ideal” de cultura. Este critério se justifica, pois a 

população pesquisada abrange somente um dos departamentos da Instituição, não 

sendo portanto suficiente para se atingir uma cultura ideal. 

 

5.1 METODOLOGIA DA COLETA DE DADOS 

Nesta etapa da pesquisa, utilizou-se como instrumento de coleta de 

dados um questionário criado pelo formato eletrônico (Apêndice B), e disponibilizado 

em link para a população formada pelo corpo docente, coordenador do curso de 

Ciências Contábeis, e o corpo diretivo acadêmico do Uni-FACEF. 

Posteriormente à elaboração do questionário, solicitou-se junto ao 

Departamento de Coordenação dos Cursos do Uni-FACEF, uma relação dos 

docentes deste setor com nome e e-mail. A relação de docentes não será divulgada 

em virtude do sigilo e anonimato, garantidos aos participantes da pesquisa.  

Em seguida, para a validação dos questionários, foi realizado o pré-

teste da aplicação do questionário com três docentes, sendo que uma docente 

apresentou algumas considerações em relação a duas questões que estavam 

incompletas e, outras duas que não estavam corretamente direcionadas a uma 

instituição de ensino; tendo sido realizadas as alterações o pré-teste foi 

concretizado. 

Posteriormente, criou-se um catálogo com os e-mails da população 

determinada, e elaborou-se um e-mail padrão para enviar o link do questionário aos 

mesmos (Anexo A). 
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Após o envio do questionário eletrônico, com o intuito de conseguir o 

máximo de respostas do questionário, foram enviados alguns e-mails e realizado 

contatos com os docentes buscando atingir o percentual máximo da população. 

O universo utilizado para o estudo é composto por todos os docentes e 

coordenador do curso de Ciências Contábeis, e o corpo diretivo acadêmico do 

Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF, totalizando uma população de 23 

(vinte e três) membros, e obteve-se um retorno de 13 (treze) questionários, que 

equivale 57% da população. 

Tabela 1 – Retorno dos Questionários Corpo Docente, Coordenador e Direção 

Descrição Frequência % 

Aproveitados 13 57% 

Rejeitados 0 0% 

Não retornados 10 43% 

 
23 100% 

 Fonte: elaborada pela autora. 

Baseando-se nos dados contidos do questionário (Apêndice B) que 

retornaram, foi possível estabelecer os resultados a seguir descritos. 

 

5.2 PERFIL DOS RESPONDENTES 
 

Esta etapa objetiva caracterizar o perfil da população que respondeu o 

questionário eletrônico (Apêndice B). Essas informações identificam o perfil dos 

respondentes de acordo com os quatro primeiros itens do questionário. Os dados 

solicitados aos respondentes foram: idade; maior grau de escolaridade; posição na 

empresa e tempo de vínculo com a Instituição. 

O Gráfico 4 apresenta a idade dos respondentes, conforme primeiro 

requisito abordado no questionário.  

As faixas etárias foram dividas em cinco escalas, tendo sido 

considerado um intervalo de dez anos em cada faixa. Iniciou-se com a faixa etária 

abaixo de 30 anos e finalizou com a faixa acima de 60 anos.  
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O intervalo das faixas etárias está relacionado ao início e término da 

carreira acadêmica. 

De acordo com a pesquisa realizada pelo Censo da Educação Superior 

(INEP, 2013), identificou-se que quase 30% da população brasileira que frequenta o 

ensino superior se encontram na faixa etária de 18 a 24 anos; portanto a primeira 

faixa etária do corpo docente (abaixo de 30 anos) se justifica visto que o docente do 

ensino superior precisaria no mínimo ainda se especializar após sua graduação. A 

última faixa etária (acima de 60 anos) se deve ao fator idade ou tempo de 

contribuição para aposentadoria do corpo docente. 

Gráfico 4 – Idade dos respondentes 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Os dados acima relacionados demonstram que 46% dos colaboradores 

possuem entre 51 e 60 anos, 39% entre 30 e 40 anos, e 15% entre 41 e 50 anos. 

Percebe-se que os maiores percentuais em relação à idade do corpo docente se 

encontram nas faixas entre 51 e 60 anos e, 30 e 40 anos. Isto demonstra que 46% 

representa um corpo docente experiente e, 39% um corpo docente jovem, o que 

favorece uma integração entre os mesmos de forma a contribuir com o ensino nos 

aspectos de experiência e vivências em sala pelo grupo mais velho e inovação, 

tecnologia pelo grupo jovem.   

O segundo requisito foi direcionado a identificar o maior grau de 

escolaridade dos docentes do Departamento de Ciências Contábeis, dentre as 

opções da titulação foram elencadas: Especialista; Mestre; Doutor; Pós-Doutorado e 
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Livre-Docente.  A seguir o Gráfico 5 demonstra a formação dos respondentes; sendo 

que como resultado desta pesquisa identificou-se que 61% são mestres, 31% 

doutores e 8% Pós-Doutores. As titulações de Especialista e Livre-Docente não 

foram selecionadas por nenhum dos colaboradores.  

 Gráfico 5 – Maior titulação dos respondentes 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Em seguida, o terceiro quesito abordado no questionário (Apêndice B) 

foi direcionado para identificar o perfil dos respondentes em relação à função 

exercida na instituição, tendo sido elencados as seguintes: docente, coordenador e 

corpo diretivo. O Gráfico 6 apresenta os resultados deste quesito. 

  Gráfico 6 – Posição dos respondentes na IES 

 

   Fonte: elaborado pela autora. 
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O resultado obtido dentre os 13 respondentes foi: 84% são docentes no 

curso de Ciências Contábeis, 8% refere-se ao corpo diretivo (Pró-reitoria acadêmica) 

e 8% coordenador do referido curso. Percebe-se que tanto o corpo diretivo quanto o 

coordenador responderam ao questionário. 

No quarto quesito, buscou-se identificar junto aos respondentes o 

tempo de vínculo com a instituição. Segue abaixo os resultados no Gráfico 7. 

Gráfico 7 – Tempo de vínculo com a IES 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Os resultados demonstram que 38% possuem mais de 20 anos de 

vínculo com a IES, 23% de 11 a 20 anos, 8% de 06 a 10 anos e, 31% de 01 a 05 

anos.  

Estes dados servirão de parâmetro para as considerações finais no 

tocante ao modelo de cultura organizacional da IES. 

 

5.3 CULTURA ORGANIZACIONAL: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

A presente pesquisa utilizou para tratamento dos dados uma análise 

descritiva (média e desvio padrão), que possibilita por meio da quantificação das 

características de cada dimensão avaliada, identificar a tipologia cultural da 

instituição em estudo. A média é utilizada para sintetizar as respostas dos docentes, 
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coordenador e corpo diretivo; e o desvio padrão serve para medir o grau de 

consenso dos respondentes em relação à média das respostas. 

Para interpretar os dados foi adotada como critério a Escala Likert de 

cinco graus, com ordem crescente de prioridade, isto é, com atribuição do grau um 

(1) à situação desfavorável e o grau cinco (5) à situação favorável à cultura 

organizacional.  

Tabela 2 – Escala de Likert de cinco graus. 

Grau Descrição 

1 Discordo totalmente 

2 Discordo 

3 Indiferente 

4 Concordo 

5 Concordo totalmente 
Fonte: elaborada pela autora. 

Assim sendo, é atribuído o grau um (1) para a opção “Discordo 

Totalmente”; grau dois (2) “Discordo”; grau três (3) “Indiferente”; grau quatro (4) 

“Concordo” e o grau cinco (5) para a opção “Concordo Totalmente”.  

Os quadrantes da tipologia de Cameron e Quinn (1996) estão 

dispostos no questionário (Apêndice B), na seguinte ordem: o primeiro quadrante 

refere-se à Cultura de Clã, o segundo a Cultura Inovativa, o terceiro a Cultura de 

Mercado e, o quarto e último a Cultura Hierárquica. 

Na sequência para se avaliar os resultados, de acordo com os critérios 

estatísticos para análise da média, a escala foi dividida em duas seções: uma 

negativa, que corresponde ao intervalo de 1,0 a 3,0; e outra positiva ao intervalo 

entre 3,01 e 5,0. Mediante este critério, quando a média estiver maior que três 

pontos, esta indicará uma escala positiva ou favorável à tipologia cultural do 

quadrante. 

Para análise do desvio padrão, sempre que este demonstrar um índice 

menor que 1,0; este indica que houve consenso entre os respondentes; já o índice 

maior que 1,0 estabelece que não houve consenso entre os mesmos. 
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Os cálculos estatísticos da média e do desvio padrão foram 

trabalhados por meio do Software Microsoft Excel, e tais dados estão dispostos nos 

Quadros a seguir, onde foi destacado em negrito as maiores médias. 

O Quadro 3 permite identificar a predominância da Cultura Hierárquica 

nas características culturais predominantes da IES, o que de acordo com a tipologia 

de Cameron e Quinn (1996) demonstra um ambiente burocrático associado a 

normas, regras e regulamentos que permitem a segurança e a ordem. A média das 

respostas neste quadrante é de 3,83 e o desvio padrão de 0,80; o que demonstra 

que há consenso entre os respondentes, uma vez que o desvio padrão está menor 

que 1,0.  

Quadro 3 – Características culturais dominantes da IES. 

Questão Média Desvio  
   Padrão 

A IES é um lugar muito pessoal. É como se fosse a extensão da 
família, os colaboradores compartilham ideias e sentimentos. 3,46 1,05 

A IES é um lugar muito dinâmico e empreendedor. Os colaboradores 
estão dispostos a correr riscos. 3,38 1,04 

A IES é orientada para resultados. Os colaboradores são competitivos 
e orientados para a realização profissional. 3,62 1,12 

A IES é um lugar bem estruturado e controlado. Os procedimentos 
formais geralmente governam o que as pessoas fazem. 3,85 0,80 

Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 

A seguir o Quadro 4, apresenta características em relação ao estilo de 

liderança da IES. Nesta análise, também foi possível identificar a Cultura Hierárquica 

que está associada a um modelo de liderança conservador. A média avaliada nestas 

questões do quarto quadrante também foi de 3,85, e o desvio padrão de 0,80; tendo 

ocorrido novamente consenso entre os respondentes. As demais questões, que 

estão dispostas nos três primeiros quadrantes, apresentam médias bem próximas de 

3,85, porém o desvio padrão de todas está acima de 1,0, o que demonstra falta de 

consenso entre os respondentes, tendo sido desconsideradas na análise da tipologia 

cultural do estilo liderança da IES. 
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  Quadro 4 – Liderança organizacional da IES. 

Questões Média Desvio  
    Padrão 

A liderança na IES é geralmente considerada mentora, facilitadora e 
estimuladora. 

3,77 1,01 

A liderança na IES é geralmente considerada exemplo de 
empreendedora, inovadora e corredora de riscos. 

3,69 1,11 

A liderança na IES é geralmente considerada exemplo de seriedade, 
ambiciosa e com foco em resultados. 

3,85 1,07 

A liderança na IES é geralmente considerada exemplo de 
coordenação, organização e eficiência corrente sem obstáculos. 

3,85 0,80 

   Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 

O Quadro 5, refere-se ao estilo de gerenciamento de pessoas e 

equipes da IES. Todas as médias das respostas foram acima de 3,0 (três) pontos, e 

o desvio padrão maior que 1,0 em todos os quesitos, indicando que não há um 

consenso entre os respondentes. Porém, arrisca-se que no estilo de gerenciamento 

há também, uma forte tendência à Cultura Hierárquica, uma vez que o maior índice 

4,08 e o menor desvio padrão 1,12 está localizado no quarto quadrante.  

Quadro 5 – Gerenciamento de pessoas e equipe da IES. 
Questões Média Desvio  

    Padrão 

O estilo gerencial da IES é caracterizado pelo trabalho em equipe, consenso e 
participação. 

3,46 1,13 

O estilo gerencial da IES é caracterizado por aceitar riscos individuais, 
inovação, liberdade e singularidade. 

3,23 1,24 

O estilo gerencial da IES é caracterizado por uma competitividade forte, 
exigente e com foco em objetivos. 

3,38 1,33 

O estilo gerencial da IES é caracterizado estabilidade no emprego, 
previsibilidade e estabilidade nas relações. 

4,08 1,12 

Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 
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No quesito da união organizacional da IES, no Quadro 6, percebe-se 

que a maior média foi 3,85, tanto no primeiro quadrante como no último; mas tendo 

em vista que o menor desvio padrão foi de 0,99, há uma tendência a Cultura de Clã 

na união organizacional, e esta se baseia em normas e valores, e valoriza a 

participação dos colaboradores na tomada de decisões; tem como princípio a 

flexibilidade e integração, com foco interno que visa atingir objetivos de longo prazo. 

 

Quadro 6 – União organizacional da IES. 

Questões Média Desvio  
    Padrão 

O que mantém a organização unida é a lealdade e a confiança mútua. 
O comprometimento com a organização é alto. 

3,85 0,99 

O que mantém a organização unida é o comportamento para a 
inovação e desenvolvimento. Há uma ênfase na utilização de 

tecnologias. 

3,31 1,25 

O que mantém a organização unida é, ao mesmo tempo, ênfase em 
resultados e realização de metas. Agressividade e conquistas são 

temas comuns. 

3,15 1,14 

O que mantém a organização unida é, ao mesmo tempo, regras formais 
e práticas estabelecidas. Manter a organização funcionando sem 

conflitos é importante. 

3,85 1,07 

Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 

 

O Quadro 7 está associado à ênfase estratégica da Instituição, sendo 

que a mesma apresenta traços da Cultura de Clã, visto que a média é de 3,85 e o 

desvio padrão de 0,90, indicando certo grau de consenso entre os respondentes. 

Observa-se que a maior média está voltada para a estratégia da Cultura Hierárquica, 

porém a mesma apresenta um alto desvio padrão (1,19) indicando falta de 

consenso; isto pode caracterizar uma subcultura ou culturas diferentes no aspecto 

na Ênfase Estratégica. 
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Quadro 7 – Ênfase estratégica da IES. 

Questões Média Desvio  

    Padrão 

A organização enfatiza o desenvolvimento humano. Confiança, 
transparência e participação são características. 

3,85 0,90 

A organização enfatiza a obtenção de novos recursos e a criação de 
novos desafios. Experimentar coisas novas e a busca de novas 

oportunidades são valorizadas. 

3,85 0,99 

A organização enfatiza a ação competitiva e o alcance dos resultados. 
Atingir metas difíceis e satisfazer o mercado são objetivos dominantes. 

3,69 1,18 

A organização enfatiza a continuidade e a estabilidade. Eficiência, 
controle e funcionamento sem transtornos são importantes. 

3,92 1,19 

Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 

De acordo com o Quadro 8, os resultados em relação às médias e 

desvio padrão, não possibilitaram identificar o modelo de cultura no aspecto de 

reconhecimento de sucesso da IES, observando que a maior média se encontra no 

quadrante da Cultura de Mercado, que prioriza atender metas e os líderes motivam 

os colaboradores para que os resultados sejam alcançados, o foco é externo. 

Quadro 8 – Critérios de Reconhecimento de Sucesso da IES. 

Questões Média Desvio 

  Padrão 

A organização define sucesso com base no desenvolvimento de 
trabalho de equipe, comprometimento com o emprego e o 

compromisso com as pessoas. 

3,69 1,11 

A organização define sucesso com base em prestar serviços de 
excelência ou diferenciados. É uma líder na qualidade de ensino. 

3,77 1,24 

A organização define sucesso com base na satisfação do mercado 
em ficar sempre na frente de concorrentes potenciais. 

3,85 1,07 

A organização define sucesso com base na eficiência. Cumprir 
prazos, seguir a programação sem problemas e prestar serviços a 

baixos custos são fatores críticos. 

3,62 1,19 

Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 
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Nesta próxima etapa, buscou-se junto ao corpo docente, coordenador e 

corpo diretivo, identificar os tipos de cultura do Departamento de Ciências 

Contábeis. O questionário e critério de avaliação utilizado foram os mesmos da 

etapa anterior. 

Analisando as características culturais dominantes no Departamento de 

Ciências Contábeis, conforme Quadro 9, percebe-se que os índices não permitiram 

identificar um tipo de cultura, tendo em vista que as maiores médias foram 3,31, 

porém ambas apresentam um desvio padrão maior que 1,00, indicando não haver 

um consenso entre o grupo pesquisado. Observa-se que há uma tendência para a 

Cultura de Mercado no aspecto das características dominantes do departamento, 

levando-se em consideração a maior média e o menor desvio padrão 

simultaneamente apontam para “O Departamento de Ciências Contábeis é orientado 

para resultados. Os colaboradores são competitivos e orientados para a realização 

profissional”. 

 Quadro 9 – Características culturais dominantes no Departamento de C.C. 
Questão Média Desvio  

    Padrão 
O Departamento de Ciências Contábeis é um lugar muito pessoal. É 
como se fosse a extensão da família, os colaboradores compartilham 

ideias e sentimentos. 
2,92 1,19 

O Departamento de Ciências Contábeis é um lugar muito dinâmico e 
empreendedor. Os colaboradores estão dispostos a correr riscos. 2,69 1,44 

O Departamento de Ciências Contábeis é orientado para resultados. 
Os colaboradores são competitivos e orientados para a realização 

profissional. 
3,31 1,18 

O Departamento de Ciências Contábeis é um lugar bem estruturado e 
controlado. Os procedimentos formais geralmente governam o que as 

pessoas fazem. 
3,31 1,25 

Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 
   

O Quadro 10 está associado ao tipo de liderança do Departamento de 

C.C., porém a pesquisa neste item não possibilita identificar o modelo de cultura, 

visto que as médias das respostas estão todas muito próximas e os desvios padrões 

acima de 1,0, demonstrando que não houve consenso. 
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Quadro 10 – Liderança organizacional do Departamento de C.C. 
Questões Média Desvio  

    Padrão 

A liderança do Departamento de C.C. é geralmente considerada mentora, 
facilitadora e estimuladora. 3,23 1,24 

A liderança do Departamento de C.C é geralmente considerada exemplo 
de empreendedora, inovadora e corredora de riscos. 3,08 1,26 

A liderança do Departamento de C.C é geralmente considerada exemplo 
de seriedade, ambiciosa e com foco em resultados. 3,31 1,18 

A liderança do Departamento de C.C é geralmente considerada exemplo 
de coordenação, organização e eficiência corrente sem obstáculos. 3,31 1,25 

 Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 
 

  Em seguida, o Quadro 11, está relacionado ao gerenciamento do 

Departamento de Ciências Contábeis, as médias estão todas acima de 3,0, e os 

desvios padrões se encontram maiores que 1,0; o que indica que não houve 

consenso nas respostas neste quesito. Percebe-se que há uma forte tendência a 

uma Cultura Hierárquica, pois a maior média que é 3,92 e o menor desvio padrão 

que foi 1,04, está atrelado ao gerenciamento com uma liderança conservadora, 

vinculada a segurança, a ordem e a estabilidade. 

Quadro 11 – Gerenciamento de pessoas e equipe do Departamento C.C. 
Questões Média Desvio 

  Padrão 
O estilo gerencial do Departamento de C.C. é caracterizado pelo trabalho 

em equipe, consenso e participação. 3,23 1,24 

O estilo gerencial do Departamento de C.C. é caracterizado por aceitar 
riscos individuais, inovação, liberdade e singularidade. 3,31 1,32 

O estilo gerencial do Departamento de C.C. é caracterizado por uma 
competitividade forte, exigente e com foco em objetivos. 3,00 1,22 

O estilo gerencial do Departamento de C.C. é caracterizado estabilidade no 
emprego, previsibilidade e estabilidade nas relações. 3,92 1,04 

Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 
 

  O Quadro 12 apresenta a análise da união organizacional do 

Departamento de Ciências Contábeis, percebendo-se que as médias e os desvios 

padrões identificados não possibilitam avaliar o tipo de cultura neste quadrante, pois 

as médias estão todas acima de 3,0 e os desvios acima de 1,0. Percebendo que não 

houve consenso entre os respondentes. 
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Quadro 12 – União organizacional do Departamento de C.C. 
Questões Média Desvio  

    Padrão 

O que mantém o Departamento de C.C. unido é a lealdade e a 
confiança mútua. O comprometimento com o departamento é alto. 3,46 1,05 

O que mantém o Departamento de C.C. unido é o comprometimento 
para a inovação e o desenvolvimento. Há uma ênfase na utilização de 

tecnologias. 
3,15 1,14 

O que mantém o Departamento de C.C. unido é, ao mesmo tempo, 
ênfase em resultados e realização de metas. Agressividade e 

conquistas são temas comuns. 
3,08 1,12 

O que mantém o Departamento de C.C. unido é, ao mesmo tempo, 
regras formais e práticas estabelecidas. Manter a organização 

funcionando sem conflitos é importante. 
3,62 1,19 

Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 
   

Na sequência, o Quadro 13, que está direcionado a ênfase estratégica 

do Departamento de C.C., todas as médias estão acima 3,0; mas os desvios 

demonstram que não houve consenso (maior que 1,0). Pode se perceber que a 

maior média e o menor desvio padrão direcionam ao modelo de Cultura Hierárquica, 

o que caracteriza que a ênfase está ligada aos valores e normas associadas à 

burocracia. 

Quadro 13 – Ênfase estratégica do Departamento de C.C. 
Questões Média Desvio  

    Padrão 

O Departamento de C.C. enfatiza o desenvolvimento humano. 
Confiança, transparência e participação são suas características. 3,38 1,19 

O Departamento de C.C. enfatiza a obtenção de novos recursos e a 
criação de novos desafios. Experimentar coisas novas e a busca de 

novas oportunidades são valorizadas. 
3,23 1,24 

O Departamento de C.C. enfatiza a ação competitiva e o alcance dos 
resultados. Atingir metas difíceis e satisfazer o mercado são objetivos 

dominantes. 
3,15 1,46 

O Departamento de C.C. enfatiza a continuidade e a estabilidade. 
Eficiência, controle e funcionamento sem transtornos são importantes. 3,92 1,12 

Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 
   

Nos quatro tipos de cultura organizacional apresentado no Quadro 14, 

as respostas não enfatizam o modelo de cultura dominante nos critérios de 

reconhecimento de sucesso do Departamento de Ciências Contábeis. Todas as 

médias são acima de 3,0; porém todos os desvios também são maiores que 1,0; 
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demonstrando falta de consenso entre os colaboradores e gestores do 

departamento. 

Quadro 14 – Critérios de Reconhecimento de Sucesso do Departamento de C.C. 
Questões Média Desvio 

    Padrão 

O Departamento de C.C. define sucesso com base no desenvolvimento 
de trabalho de equipe, comprometimento com o emprego e o 

compromisso com as pessoas. 
3,46 1,33 

O Departamento de C.C. define sucesso com base em prestar serviços 
de excelência ou diferenciados. É um líder na qualidade de ensino. 3,69 1,18 

O Departamento de C.C. define sucesso com base na satisfação do 
mercado em ficar sempre na frente de concorrentes potenciais. 3,69 1,11 

O Departamento de C.C. define sucesso com base na eficiência. Cumprir 
prazos, seguir a programação sem problemas e prestar serviços a baixos 

custos são fatores críticos. 
3,85 1,14 

Fonte: Elaborado pela autora (Apêndice B). 
   

Na próxima etapa serão apurados os resultados, buscando identificar o 

tipo de Cultura Organizacional da Instituição e do Departamento de Ciências 

Contábeis. 

 

5.3.1 Tipo de Cultura Organizacional da IES 
 
 

Os resultados desta etapa atende o terceiro objetivo específico da 

pesquisa, que busca identificar o modelo de cultura organizacional que prevalece na 

IES, a partir do ponto de vista dos docentes e coordenador do curso de Ciências 

Contábeis e o corpo diretivo da IES. 

Para apurar os resultados utilizou-se da tipologia de Cameron e Quinn 

(1996; 2006), constantes no item 2.2 da pesquisa. 

O Quadro 15, a seguir, sintetiza a visão dos docentes, coordenador e 

corpo diretivo em relação ao tipo de CO da Instituição. O resultado foi apurado por 

meio das 13 respostas obtidas. Como critério de análise, realizou-se a média geral 

das quatro variáveis referentes aos tipos de cultura: Cultura de Clã; Cultura 

Inovadora ou Inovativa; Cultura de Mercado e Cultura Hierárquica, de acordo as seis 

dimensões analíticas do questionário (Apêndice B), questões de número 01 a 06, 
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baseadas no modelo de Cameron e Quinn (1996), que são: “Características 

Culturais Dominantes; Liderança Organizacional; Gerenciamento de Pessoas e 

Equipe; União Organizacional; Ênfase Estratégica e Critérios de Reconhecimento de 

Sucesso”.  

Quadro 15 - Cultura Organizacional da Instituição de Ensino 
   Tipos de Características 

Ênfase Foco Média 
Desvio 

Cultura (Cameron e Quinn, 2006) Padrão 
Organizacional   

Clã Flexível e integradora; Normas e valores; Interno 3,68 1,03 

 
Lugar muito pessoal; Participação dos membros 

   
 

Benefício em longo prazo. na tomada de decisões. 
   Inovativa Flexível e integradora; Mercado futuro; Externo 3,54 1,14 

 
Lugar dinâmico; Adeptos a correr riscos. 

   
 

Empreendedor. 
    Mercado Estabilidade e controle; Premiação com base Externo 3,59 1,15 

 
Ações competitivas; em resultados; 

   
 

Desempenho; Atingir metas e objetivos. 
   

 
Posição do mercado. 

    Hierárquica Estabilidade e controle; Valores e normas; Interno 3,86 1,03 

 
Lugar estruturado; Burocracia; 

   
 

Regras e regulamentos. Segurança e ordem. 
   Fonte: Elaborado pela autora de acordo com Cameron e Quinn (1996, 2006). 

 O Quadro 15 demonstra que a cultura hierárquica foi a que obteve 

maior média (3,86) e o menor desvio padrão (1,03), identificando que esta é a 

cultura que representa o perfil da Instituição. Em seguida, a cultura de clã, teve a 

segunda maior média (3,68) e segundo menor desvio padrão (1,03). A cultura 

Inovativa apresenta média de 3,54 e desvio de 1,14, valores bem próximos da 

cultura de mercado que teve uma média 3,59 e um desvio de 1,15. 

A pesquisa permitiu identificar que a Instituição de Ensino em estudo 

apresenta uma cultura organizacional correspondente a cultura hierárquica, 

caracterizada principalmente por um local de trabalho que têm como premissas a 

segurança e a ordem, baseado em normas e valores associados à burocracia, as 

rotinas são determinadas por regras e regulamentos que são aceitas pelos 

colaboradores, a liderança é conservadora com foco interno e vinculada a 

estabilidade e ao controle. 
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5.3.2 Tipo de Cultura Organizacional do Departamento de Ciências Contábeis. 
 

Nesta etapa da pesquisa, baseando-se nos mesmos critérios do item 

4.5.4 buscou-se identificar o tipo de cultura organizacional do Departamento de 

Ciências Contábeis com base no modelo de Cameron e Quinn (1996; 2006).  

Os resultados correspondem à média de todas as médias e desvios 

padrões das seis dimensões analíticas, correspondendo às questões de número 07 

a 12 do questionário que abrange os quatro quadrantes de cultura organizacional. 

Esta análise não consta nos objetivos específicos da pesquisa, mas 

servirá de parâmetro para comparar com o tipo de cultura da Instituição. 

 Abaixo no Quadro 16 apresenta o resultado da cultura organizacional 

do Departamento de C.C. 

Quadro 16 - Média dos Tipos de Cultura Organizacional do Departamento de C.C. 

Tipo de Cultura Organizacional Média Desvio Padrão 

Clã 3,28 1,21 

Inovativa 3,19 1,26 

Mercado 3,26 1,21 

Hierárquica 3,65 1,17 
Fonte: Elaborado pela autora 

Os números do Quadro 16 demonstram que o Departamento de 

Ciências Contábeis também apresenta indícios de uma cultura hierárquica, que 

recebeu o valor médio mais alto (3,65) e o menor desvio padrão (1,17); seguida da 

segunda maior média (3,28) para a cultura de clã. 

Conforme já descrito anteriormente a cultura hierárquica identificada no 

Departamento de Ciências Contábeis caracteriza-se por uma liderança baseada em 

regras e regulamentos, as quais são aceitas pelos colaboradores. Este tipo de 

cultura possui como fator motivacional a segurança, a ordem e está vinculada a 

estabilidade. 

5.3.3 Valores dos colaboradores em relação à IES 
 

Esta última análise objetiva pontuar os critérios de valores dos 

colaboradores em relação à Instituição e ao Departamento de Ciências Contábeis, 

tendo como requisito uma visão do colaborador voltada para si próprio. 
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O resultado servirá de parâmetro comparativo com o modelo de cultura 

identificado na IES e no Departamento de Ciências Contábeis, pontuando o grau de 

satisfação do colaborador nas seis dimensões analíticas do questionário, conforme 

questão 13 (Apêndice B), que aborda: “Características Culturais Dominantes; 

Liderança Organizacional; Gerenciamento de Pessoas e Equipe; União 

Organizacional; Ênfase Estratégica e Critérios de Reconhecimento de Sucesso”.  

O Quadro 17 demonstra os números pontuados pelos colaboradores 

em relação aos valores da IES e do Departamento de Ciências Contábeis. 

 

Quadro 17 – Valores na visão dos colaboradores 

  Média Desvio Padrão 
Características Culturais Dominantes 4,08 1,19 

Liderança Organizacional 3,92 1,26 
Gerenciamento de Pessoas e Equipe 3,62 1,33 

União Organizacional 3,77 1,09 
Ênfase Estratégica 3,77 1,09 

Critérios de Reconhecimento de Sucesso 3,54 1,13 
Fonte: Elaborado pela autora 

Os números ilustram que de acordo com a visão dos colaboradores a 

maior média (4,08) demonstra que há uma satisfação dos mesmos em relação ao 

ambiente de trabalho e ao perfil profissional exigido pela organização, porém apesar 

de ser a maior média o desvio padrão (1,19) demonstra que não houve um 

consenso entre os respondentes. A segunda maior média (3,92) se refere à 

liderança organizacional, que também demonstra um ótimo nível de envolvimento 

com os líderes: Reitoria (IES) e Coordenador (Departamento de C.C.), porém o 

desvio padrão foi o segundo mais alto que indica grande falta de consenso entre os 

respondentes, não podendo, portanto considerar que o grau de satisfação com a 

liderança atinge a todos os colaboradores.   

Continuando a análise, em seguida as duas maiores médias estão 

ligadas a união organizacional (3,77) e a ênfase estratégica (3,77), com o menor 

desvio padrão nas duas variáveis (1,09); podendo então afirmar que houve 

consenso e, portanto há satisfação em relação à união e ao comprometimento da 

organização, que atinge objetivos sem conflitos; e o outro quesito em que se pode 
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afirmar um alto índice de satisfação é em relação à estratégia organizacional que 

atende as expectativas dos colaboradores.  

Os menores números apontam para o gerenciamento de pessoas e 

equipes (3,62) e, para os critérios de reconhecimento de sucesso (3,54), que 

respectivamente apresentam desvios padrões de 1,33 e 1,13; comprovando que não 

há de forma alguma consenso entre os respondentes. 

As análises dos valores sob o ponto de vista dos colaboradores da IES 

servirão de parâmetros para as considerações finais deste trabalho. 

Enfim, os tipos de culturas organizacionais da IES e do Departamento 

de Ciências Contábeis identificados nesta seção, servem para identificar se as 

mesmas contribuem na formação do profissional contábil e impactam no 

desenvolvimento regional. 
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6 VISÃO E NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO 
 

Nesta seção apresenta-se uma introdução teórica sobre habilidades e 

competências e, em seguida, estão expostos os dados coletados e os resultados 

alcançados na pesquisa, referente ao primeiro objetivo específico que foi o de 

identificar o perfil desejável do profissional contábil, pontuando as competências e 

habilidades demandadas pelas bolsas de emprego das Associações, Sindicatos e 

Organizações locais para o profissional da área de Ciências Contábeis.  

Em sua primeira parte, é realizado um levantamento junto à Prefeitura 

Municipal de Franca – SP para identificar a população das organizações que 

prestam serviços de consultoria, assessoria de recursos humanos. 

Em seguida foi apresentada a questão (Apêndice A) que foi utilizada 

para a coleta de dados na pesquisa realizada junto às bolsas de emprego das 

Associações, Sindicatos e Organizações de Franca-SP, as quais relacionaram as 

dez competências e habilidades mais exigidas, no mercado de trabalho para a 

inserção dos graduandos e formados da área de Contabilidade.    

Posteriormente foi efetuado o levantamento das competências e 

habilidades pontuadas pelas empresas, sindicatos e associações selecionadas com 

o intuito de identificar a necessidade do mercado de trabalho em relação ao 

profissional contábil. 

Finalmente, os dados coletados foram categorizados e compilados 

para destacar as competências e habilidades mais exigidas pelo mercado de 

trabalho. 

 
6.1 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL CONTÁBIL – VISÃO 

DO MERCADO DE TRABALHO. 

Com o intuito de pontuar a contribuição da formação acadêmica do 

profissional contábil, se faz necessário retomar a importância do desenvolvimento 

regional. 

O desenvolvimento regional está relacionado ao processo educacional 

por meio das mudanças sociais, culturais e econômicas provocadas no ambiente 
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onde a Instituição de Ensino está inserida, desencadeando em conhecimento 

científico, qualificação do profissional, gestão do emprego e da renda, crescimento 

econômico e qualidade de vida. 

 Para alcançar o desenvolvimento regional por meio da capacitação e 

qualificação dos profissionais contábeis, algumas exigências são necessárias para a 

inserção deste profissional junto ao mercado de trabalho. 

Com o intuito de alcançar um bom desempenho de cada profissão, 

têm-se como pré-requisito a necessidade da formação do profissional por meio de 

habilidades e competências.  

De acordo com Dias, et al (2012), o tema competência e habilidade tem 

sido objeto de estudo em vários segmentos, como: educacional, administrativo e 

acadêmico.  

Para isto, se faz necessário discorrer brevemente sobre os conceitos 

dados a estes dois termos tão utilizados. 

De acordo com estudos realizados por Fleury (2000 apud Fischer et al, 

2012, p. 34) o conceito de competência é formado pelo conjunto de três elementos: 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA).  

Seguindo a mesma linha de raciocínio de Fleury (2000), temos Parry 

(1996, apud Ubeda, 2003, p. 41) que:  

[...] define competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes que influenciam a maioria dos trabalhos (papéis ou 
responsabilidades) de uma pessoa e se correlacionam com o desempenho 
em um trabalho. Pode ser mensurada quando comparada com padrões 
aprovados e bem aceitos e pode ser aperfeiçoada através de treinamento e 
de desenvolvimento. (PARRY, 1996, apud UBEDA, 2003, p. 41). 

Fleury e Fleury (2001, p.188), definem competência como: “um saber 

agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à 

organização e valor social ao indivíduo”. Os autores inspirados na obra francesa de 

Le Boterf, sintetizam as competência para o profissional no quadro 18. 
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Quadro 18 – Competências para o profissional 
Saber agir Saber o que e por que faz. 

 
Saber julgar, escolher, decidi 

Saber mobilizar Criar sinergia e mobilizar 
recursos recursos e competências. 

Saber aprender Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos 

 
mentais; saber desenvolver-se. 

Saber engajar-se e Saber empreender, assumir riscos. 
comprometer-se Comprometer-se. 
Saber assumir Ser responsável, assumindo os riscos e consequências de 

responsabilidades suas ações e sendo por isso reconhecido. 
Ter visão estratégica Conhecer e entender o negócio da organização, o seu 

 
ambiente, identificando oportunidades e alternativas. 

Fonte: Fleury e Fleury (2001, p. 188) 
 

Os autores Cardoso; Riccio & Albuquerque (2009, p. 366) destacam 

que “o termo competência tem origem no latim competentia significando a qualidade 

de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, de fazer determinada coisa, 

com capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade”. 

Para Perrenoud (1999) competência é um conjunto de conhecimentos 

que podem ser mobilizados para a tomada de decisões, e que não se pode adquirir 

por meio de regras básicas, pois requer utilização de vários outros recursos de 

maneira criativa. 

 De acordo com Medef (1998, apud Zarifian, 2008 p. 66): 

 
A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber-
fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um contexto 
preciso. Ela é contatada quando de sua utilização em situação profissional, 
a partir da qual é possível de validação. Compete então à empresa 
identificá-la, avaliá-la. Validá-la e fazê-la evoluir (MEDEF, 1998, apud 
ZARIFIAN, 2008, p. 66). 

 

Carvalho, (2002, p.36) define que ”as competências são processos que 

jamais podem ser considerados plenamente ou definitivamente concluídos”.  

Para Resende (2002, p. 18) habilidade é uma “característica de 

potencial humano (desenvolvido) que favorece realizações pessoais, saber fazer. 

Exemplos: ser persuasivo, flexível (ter jogo de cintura); bom negociador; ter sendo 

de humor”. 



88 
 

Na concepção de Maximiano (1995, p. 75), a habilidade requer mais do 

que informações, ou seja, ela necessita de prática; isto se comprova na seguinte 

afirmativa do autor: “os conhecimentos podem ser adquiridos por leitura, 

observação, frequência de uma escola e outros meios semelhantes. Já a aquisição 

de habilidades, no entanto, exige experiência prática”.  

Mediante todos os conceitos acima citados, pode-se afirmar que as 

competências se resumem em tudo que se aprendeu e ainda será aprendido, com o 

intuito de atingir resultados pessoais e organizacionais, observando-se a ética para a 

realização das atividades. Pode-se afirmar ainda que a competência é o elo do 

saber adquirido na busca constante pelo conhecimento; do saber fazer utilizando-se 

da habilidade e do conhecimento para aplicabilidade e inovação na solução de 

problemas; e do fazer acontecer por meio da atitude utilizando-se também dos 

conhecimentos e habilidades; atingindo-se assim a competência. 

Diante das teorias compreende-se que a competência é o resultado da 

combinação de diversos fatores, que envolvem conhecimentos e informações 

adquiridos, e ao serem utilizados e ou colocados em prática se transformam em 

habilidades por meio de atitudes que são acionadas pelo lado do comportamento 

humano.  

De acordo com os conceitos apresentados pode-se dizer que 

habilidades e competências caminham juntas, porém a competência é mais ampla 

do que as habilidades; pois a competência requer o uso das habilidades. 

 

6.1.1 Método de Amostragem 

 

Na primeira etapa da pesquisa de mercado, a população objeto de 

estudo foi composta por empresas de assessoria e consultoria em Recursos 

Humanos (RH).  

Para identificar a amostra desta etapa, foi realizada uma pesquisa 

documental junto a Prefeitura Municipal de Franca – SP (PMF), que apresentou 

duas listas das empresas prestadoras de serviços por área de atividade, sendo uma 

que abrange assessoria e consultoria em RH e, outra de seleção e agenciamento de 

mão de obra. A primeira lista apresenta trinta e duas empresas na atividade de 
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seleção e agenciamento de mão de obra e, a segunda possui dezesseis empresas 

em assessoria e consultoria em RH; totalizando quarenta e oito empresas nas 

atividades selecionadas. As listas não serão divulgadas como anexos, devido ao 

sigilo e anonimato em relação ao nome das empresas e associações. 

A seleção das empresas que faz parte desta etapa foi realizada por 

meio de contato telefônico com cada uma das empresas que constavam nas listas 

enviadas pela PMF, com o objetivo de solicitar o e-mail de cada uma e verificar a 

possibilidade de participar da pesquisa. Nesta etapa foi possível traçar um perfil das 

empresas que constavam nas duas listas, sendo que a lista que apresenta 

dezesseis empresas de assessoria e consultoria de RH, foi assim dividida: treze dos 

números telefônicos estavam desligados e, três identificaram como não sendo da 

empresa. A outra lista, que apresentava trinta e duas empresas da atividade de 

seleção e agenciamento de mão de obra, o perfil foi o seguinte: dezesseis empresas 

estavam com o telefone desligado ou não programado para receber chamadas; oito 

empresas “declararam possuir outra atividade econômica, sendo estas: instalações 

de palcos para eventos, produções e promoções artísticas, transportes e ortodontia”; 

cinco dos telefones eram do escritório de Contabilidade que prestava serviços para 

as empresas, e todos “declararam que a empresa estava inativa ou não mais 

prestava serviços na área”; duas empresas “declararam não prestar este tipo de 

serviço, sendo que uma é específica em ministrar cursos profissionalizantes e a 

outra disse que não realiza este tipo de serviço, mas tem interesse em prestar 

futuramente”; e somente uma empresa declarou prestar o serviço de agenciamento 

de mão de obra e aceitou participar da pesquisa e, ainda indicou outra empresa que 

também aceitou. 

Após análise das duas listas fornecidas pela PMF, percebe-se que o 

cadastro do setor de serviços junto ao setor de tributação está desatualizado, tanto 

no quesito da atividade econômica quanto nos dados específicos de números de 

telefones e endereços das empresas. 

Mediante o exposto, a amostragem é não probabilística por 

conveniência ou acessibilidade, e de acordo com Gil (1999), essa amostragem é 

menos rigorosa em relação aos demais tipos de amostragem e é destituída de 

qualquer rigor estatístico, uma vez que o pesquisador seleciona os elementos a que 

tem acesso, admitindo que estes possam representar o universo populacional. 
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Assim, é adequada para estudos exploratórios e qualitativos, em que não é 

necessário elevado nível de precisão. 

Para este tipo de amostragem, não se pode realizar inferências para a 

população, pois não é representativa; os dados obtidos atende o objetivo específico 

da pesquisa de forma qualitativa, mas não poderá ser generalizado para toda a 

população de empresas da área de RH e agenciamento de mão de obra da cidade 

de Franca.  De acordo com Malhotra (2001) na amostragem não probabilística, é 

necessário cautela na análise e interpretação dos resultados em pesquisas 

qualitativas. 

Ainda, no tocante a identificação da amostra, buscou-se identificar os 

meios de divulgação das vagas no mercado de trabalho. 

Dentre os meios de divulgação e recrutamento de vagas no mercado 

de trabalho, podem-se identificar vários, sendo estes: indicações; anúncios e 

cadastro de currículos no site das empresas; anúncios em jornais, revistas e rádios; 

cartazes nas portas das empresas; empresas de consultorias especializadas; banco 

de dados de sindicatos e ou associações de classe; parcerias com Instituições de 

Ensino e órgãos governamentais; e muitos outros. 

A pesquisa não utilizou a veiculação das vagas por meio de jornais e 

ou sites, pois estes apresentam uma descrição resumida nos anúncios, delimitam o 

tempo de veiculação, e, além disso, os empresários preferem contratar o profissional 

contábil por meio de indicações e recrutamento interno. Esta última especificação 

confirma-se pela teoria de Vizioli (2010, p. 90), que afirma: “a maioria das 

organizações dá preferência ao recrutamento interno, recorrendo ao externo 

somente quando se esgotam as possibilidades do primeiro”. De acordo com o autor, 

entende-se que o recrutamento externo será utilizado somente após descartar os 

candidatos internos que as empresas possuem. 

Mediante isso, utilizou-se como critério para identificar a população da 

pesquisa as Associações, Sindicatos e Organizações, e bolsas de empregos 

(consultorias e assessoria em RH) que aceitaram participar da pesquisa; tendo sido 

descartados os outros meios de divulgação, por se tratar de um profissional contábil 

que atua na área administrativa e que requer características mais específicas, como: 

formação de nível superior, possibilidade de atuar em múltiplas funções, possuidor 
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de uma visão sistêmica, estar sempre atualizado para assumir responsabilidades e 

tomar decisões, bem como várias outras. Com base nesses argumentos os outros 

meios de divulgação de vagas não atenderiam a necessidade de mercado, pois em 

sua grande maioria apenas mencionam a vaga superficialmente sem identificar as 

habilidades e competências exigidas pela empresa.  De acordo com Chiavenato 

(2004, p. 207), a “descrição de cargos é um documento escrito que identifica, 

descreve e difere um cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de 

trabalho e especificações”.  

Com base no autor acima mencionado, percebe-se que quanto mais 

detalhar os requisitos da vaga, maior será a possibilidade de atender o perfil 

desejado pela empresa. A perspectiva de Chiavenato, sobre a descrição dos cargos, 

também contribui para identificar a população da pesquisa, visto que as 

associações, sindicatos e empresas de Recursos Humanos especificam melhor as 

competências e habilidades do profissional contábil requisitado.  

O outro critério utilizado para selecionar as associações e sindicatos, 

foi determinado pela abrangência das principais atividades econômicas de Franca, 

sendo estas: a indústria, o comércio e os serviços. Que se justificam pelo número de 

estabelecimento nestes três segmentos na cidade de Franca- SP, conforme 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2014): 4.898 indústrias, 8.886 

estabelecimentos comerciais e 7.629 segmentos de serviços. O terceiro voltado 

especificamente para área dos contabilistas. 

O total geral de estabelecimentos da cidade de Franca – SP é de 

22.823; sendo que cada um dos setores representam o seguinte percentual: a 

indústria 21,5%, o comércio 38,8% e, o serviço 33,4%, totalizando este três 

segmentos em 93,7%.  

Tabela 3 – Número de estabelecimentos por atividade no município de Franca – SP 

Atividade Número % 
Indústria 4898 21,5% 
Comércio 8866 38,8% 
Serviço 7629 33,4% 
Outros 1430 6,3% 

Total  22823 100% 
Fonte: Elaborado pela autora conforme consulta Ministério do Trabalho e Emprego (2014). 
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Mediante isto, buscou-se por trabalhar junto às Associações, 

Sindicatos e Organizações selecionadas, sendo estes: Sindicato das Indústrias, 

especificamente da área de calçados, pois este abrange 3.089 estabelecimentos 

que representam 63,07% do total das indústrias, e 13,53% do total geral de todos os 

estabelecimentos de Franca - SP.  A outra opção foi o Sindicato do Comércio, e no 

seguimento dos serviços optou-se pelo Sindicato e Associação dos Contabilistas, 

que estão diretamente relacionados ao profissional contábil. 

A escolha da população justifica-se ainda pelo fato da maioria dos 

contadores, serem prestadores de serviços e não trabalharem internamente nas 

empresas. Portanto dos 22.823 estabelecimentos de Franca, muitos possuem um 

contador externo que atende diversas empresas, por meio de contrato de prestação 

de serviços.  

Smith (2013, p. 203), afirma em sua tese que o tipo de contrato entre 

contador e empresas de Pequeno e Médio Porte de Franca, é:  

[...] na maioria das empresas (80,9%), o vínculo do contador é de prestação 
de serviço, ou seja, o contador tem o seu próprio escritório e oferece 
assessoria contábil para várias empresas. Nessa condição, apura-se que 
apenas 19,1% das empresas pesquisadas têm contadores exclusivos que 
trabalham internamente. Este dado reflete a tendência nacional das PME 
em terceirizar a Contabilidade (SMITH, 2013, p. 203). 

 

6.1.2 Coleta, análise dos dados e resultados. 

 

Com o objetivo de pontuar por meio de categorização, as competências 

e habilidades dos profissionais contábeis exigidas pelo mercado de trabalho, utilizou-

se para a coleta de dados um questionário aberto (Apêndice A) enviado por e-mail 

às Associações, Sindicatos e Organizações, e bolsas de emprego selecionadas. 

O questionário (Apêndice A) apresenta uma única questão, que busca 

listar as 10 (dez) competências e habilidades exigidas no mercado de trabalho, para 

a inserção dos graduandos e formados da área de Contabilidade. 

 Como previsto nos procedimentos metodológicos, o questionário 

(Apêndice A) foi enviado por e-mail às sete empresas selecionadas, e apenas quatro 

responderam. Dentre essas se encontram duas empresas de assessoria e 



93 
 

consultoria em RH e duas associações e sindicatos; sendo estas últimas uma 

voltada para o comércio e a outra aos contabilistas.  

Mediante as dificuldades encontradas, o questionário (Apêndice A) foi 

enviado por e-mail às empresas selecionadas em quatro tentativas: a primeira em 30 

de setembro, nesta ocasião apenas uma empresa de assessoria de RH respondeu; 

outra em 17 de outubro tendo sido respondido por mais uma empresa de assessoria 

de RH; em 07 de novembro e foi respondido por uma Associação e, por último em 

19 de novembro cuja resposta foi dada por outra Associação; além dos e-mails 

enviados foram realizados diversos contatos telefônicos.  

A seguir nos Quadros 19 e 20, demonstra-se a transcrição das 

respostas (Apêndice A), de acordo com as empresas de assessoria de RH, 

sindicatos e associações pesquisados, apresentando um resumo das competências 

e habilidades do profissional contábil. 

 

Quadro 19 – Visão das Empresas de RH em relação ao profissional contábil. 

Empresa A Empresa B 
Formação na área e como diferencial, cursos 

relacionados 
Experiência nas áreas: contábil e/ou fiscal 

Experiência na área acima de 5 anos  Conhecimentos específicos 
Conhecimento e domínio na área Cursos extras complementares à formação 

Espirito de liderança Estar atualizado em relação à legislação  
Proativo Conhecimento em SPED (diferencial) 
Dinâmico Ter vivência em empresas 

Habilidade com Informática (programas/sistemas) CRC ativo, de preferência 
Facilidade com trabalho em equipe Perfil comunicativo 

Boa comunicação Ser um profissional polivalente 
Disponibilidade de horários Facilidade no uso de sistemas e 

informática 
Fonte: Elaborado pela autora conforme questionário (Apêndice A) as Associações, Sindicatos e 
Empresas de Assessoria em Recursos Humanos. 

Na sequência no Quadro 20, são relacionadas as competências e 

habilidades pontuadas por meio do Apêndice A, pelas Associações e Sindicatos 

pesquisadas. No referido quadro as organizações participantes foram identificadas 

como Associação A e Associação B, de forma a preservar e garantir o anonimato 

das mesmas. 
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Quadro 20 – Visão das Associações e Sindicatos e o profissional contábil. 

Associação A Associação B 
Ter visão sistêmica  Capacitação e qualificação  

Ter pensamento crítico  Ser ético, analítico e crítico 
Ter autocontrole Compreensão de questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

financeiras  
Trabalhar 

estrategicamente  
Formação humanística 

Ter comunicação 
interpessoal  

Cumprir com competência e legalidade as atribuições profissionais. 

Saber gerir o tempo Ser líder 
Trabalho em equipe  Ser observador 

Ser analítico  Ser empreendedor 
Ser minucioso  Participar de processo contínuo de atualização 

Ser criativo  Responsabilidade 
Fonte: Elaborado pela autora conforme questionário (Apêndice A) as Associações, Sindicatos e 
Empresas de Assessoria em Recursos Humanos. 

  A compilação dos dados foi realizada por meio da análise de 

conteúdo, que de acordo com Bardin (2006) é o meio de investigação e 

interpretação das comunicações de maneira objetiva, sistemática e quantitativa, 

trabalhando as palavras contidas no texto. Sendo possível elaborar quadros 

comparativos por meio das palavras e do conteúdo em análise.  

Ainda de acordo com Bardin (2006, p. 111) o processo de 

categorização é um dos procedimentos mais utilizados na análise de conteúdo. “A 

categorização é um operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos”. 

Para identificar as categorias utilizou-se o critério léxico, que de acordo 

com Bardin (2006), é aquele que une as palavras pelo sentido das mesmas, ou 

agrupa pelos sinônimos. 

Utilizando-se das concepções de Bardin (2006) mencionadas acima, as 

competências e habilidades foram categorizadas em doze grupos, sendo estes: 

Conhecimentos, formação e qualificação profissional; Visão sistêmica; Crítico; 

Liderança; Planejar; Ética; Habilidades de Informática; Comunicação; Relações 

Interpessoais; Empreendedor; Criatividade; e Responsabilidade.  
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Ressalta-se ainda que a resposta “disponibilidade de tempo”, não foi 

considerada na categorização, visto que a mesma não se refere a uma competência 

e/ou habilidade; tendo sido relacionada no grupo: não categorizado. Entende-se que 

disponibilidade de tempo é um pré-requisito obrigatório de todo profissional. 

Em seguida a análise dos dados referente às competências e 

habilidades pontuadas pelas empresas e organizações que responderam ao 

questionário (Apêndice A), foram relacionadas de acordo com a ordem sequencial 

em que apareceram nas respostas, agrupadas conforme a categorização dos doze 

grupos, utilizando-se do critério léxico. 

A seguir, o Quadro 21 apresenta a análise das categorias referente as 

competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho, de acordo com as 

respostas obtidas por meio do questionário (Apêndice A), pelas quatro respondentes 

da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Quadro 21 – Análise das categorias: Competências e Habilidades (Apêndice A). 

Conhecimentos, 
formação e 
qualificação 
profissional. 

Formação na área e como diferencial, cursos relacionados; 
Experiência nas áreas: contábil e/ou fiscal; 
Capacitação e qualificação; 
Experiência na área acima de 5 anos;  
Conhecimentos específicos; 
Conhecimento e domínio na área; 
Cursos extras complementares à formação; 
Compreensão de questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras;  
Estar atualizado em relação à legislação; 
Ter vivência em empresas; 
Ser um profissional polivalente; 
CRC ativo, de preferência; 
Participar de processo contínuo de atualização. 

Visão Sistêmica 
Ter visão sistêmica;  
Ser ético, analítico e crítico; 
Ser analítico.  

Crítico 
Ter pensamento critico; 
Ser ético, analítico e crítico; 
Ser observador. 

Liderança 

Ter autocontrole; 
Espirito de liderança; 
Proativo; 
Dinâmico; 
Ser líder. 

Planejar Trabalhar estrategicamente; 
Saber gerir o tempo. 

Ética 

Ser ético, analítico e crítico; 
Formação humanística; 
Cumprir com competência e legalidade as atribuições profissionais; 
Ser  minucioso. 

Habilidades de 
Informática 

Conhecimento em SPED (diferencial); 
Habilidade com Informática (programas/sistemas); 
Facilidade no uso de sistemas e informática. 

Comunicação 
Ter comunicação interpessoal; 
Perfil comunicativo; 
Boa comunicação. 

Relações 
Interpessoais 

Trabalho em equipe; 
Facilidade com trabalho em equipe; 

Empreendedor Ser empreendedor; 
Criatividade Ser criativo; 

Responsabilidade Responsabilidade; 
Não categorizado Disponibilidade de horários. 

Fonte: Elaborado pela autora conforme respostas do questionário (Apêndice A). 
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Em seguida, o Quadro 22 tem como objetivo demonstrar a 

categorização das competências e habilidades do profissional contábil, por meio de 

uma análise comparativa entre as competências e habilidades que constam na 

CNE/CES 10/2004 e o PPC do curso de Ciências Contábeis do Uni-FACEF (2011). 

Quadro 22 - Competências e Habilidades: CNE/CES(2004) e PPC do curso de 
Ciências Contábeis do Uni-FACEF(2011). 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

Competências e Habilidades 
CNE/CE (10/2004) 

Competências e Habilidades 
PPC-CC Uni-FACEF (2011) 

Resultado das Competências 
e Habilidades 

I - utilizar adequadamente a 
terminologia e a linguagem 
das Ciências Contábeis e 
Atuariais; 
II - demonstrar visão sistêmica 
e interdisciplinar da atividade 
contábil; 
III - elaborar pareceres e 
relatórios que contribuam para 
o desempenho eficiente e 
eficaz de seus usuários, 
quaisquer que sejam os 
modelos organizacionais; 
IV - aplicar adequadamente a 
legislação inerente às funções 
contábeis; 
V - desenvolver, com 
motivação e através de 
permanente articulação, a 
liderança entre equipes 
multidisciplinares para a 
captação de insumos 
necessários aos controles 
técnicos, à geração e 
disseminação de informações 
contábeis, com reconhecido 
nível de precisão; 
VI - exercer suas 
responsabilidades com o 
expressivo domínio das 
funções contábeis, incluindo 
noções de atividades atuariais 
e de quantificações de 
informações financeiras, 
patrimoniais e 
governamentais, que 
viabilizem aos agentes 
econômicos e aos 
administradores de qualquer 
segmento produtivo ou 
institucional o pleno 
cumprimento de seus 
encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles 

I - Conhecimentos 
Teóricos; 
II - Conhecimentos 
Práticos;  
III - Metodologia 
científica; 
IV - Falar e escrever o 
próprio idioma; 
V - Interesse em 
compreender outros 
idiomas; 
VI - Liderar equipe; 
VII - Negociar; 
VIII - Trabalhar em 
equipe; 
IX - Flexibilidade; 
X - Promover mudanças 
e desenvolvimento social; 
XI - Organizar; 
XII - Planejar; 
XIII - Controlar e avaliar 
trabalhos; 
XIV - Tomar decisões; 
XV - Aplicar 
criativamente a Teoria 
Contábil; 
XVI - Organizar e 
administrar sistemas de 
informação; 
XVII - Exercer e delegar 
autoridade; 
XVIII - Analisar e 
sintetizar informações; 
XIX - Calcular e 
interpretar números; 
XX - Aprender como 
aprender; 
XXI - Resolver 
problemas. 
 
 
 
 

I - Conhecimento contábil; 
II - Visão sistêmica e 
interdisciplinar; 
III - Emissão de pareceres e 
relatórios;  
IV - Conhecer e aplicar as 
legislações específicas; 
V - Liderar equipes;  
VI - Disseminação das 
informações de forma precisa; 
VII - Comunicação; 
VIII - Responsabilidade; 
IX - Conhecimentos 
multidisciplinares: político, 
econômico, financeiro, 
administrativo; 
X- Domínio das funções 
contábeis; 
XI - Tomada de decisão; 
XII - Cidadania; 
XIII - Desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de 
informação contábil; 
XIV - Capacidade crítico-
analítica; 
XV - Ética; 
XVI - Domínio a diferentes 
modelos organizacionais. 
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e à prestação de contas de 
sua gestão perante a 
sociedade, gerando também 
informações para a tomada de 
decisão, organização de 
atitudes e construção de 
valores orientados para a 
cidadania; 
VII - desenvolver, analisar e 
implantar sistemas de 
informação contábil e de 
controle gerencial, revelando 
capacidade crítico analítica 
para avaliar as implicações 
organizacionais com a 
tecnologia da informação; 
VIII - exercer com ética e 
proficiência as atribuições e 
prerrogativas que lhe são 
prescritas através da 
legislação específica, 
revelando domínios 
adequados aos diferentes 
modelos organizacionais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora de acordo com a CNE/CES (2004, p. 3-4) e PPC do curso de Ciências 
Contábeis UNI-FACEF (2011, p. 56-57). 

A análise, interpretação e comparação do quadro acima, foi realizada 

tomando por base cada item do Artigo 4º da CNE/CES 10/04, e buscou-se identificar 

os itens que constam na PPC do Uni-FACEF (2011), que representem a mesma 

qualificação.  

Iniciou-se pelo primeiro item da CNE/CES (2004): “I - utilizar 

adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e Atuariais;” 

(CNE/CES, 2004); que está diretamente relacionado com os seguintes itens da PPC 

(Uni-FACEF, 2011), “I - Conhecimentos Teóricos; II - Conhecimentos Práticos; III - 

Metodologia científica; IV - Falar e escrever o próprio idioma; V - Interesse em 

compreender outros idiomas; XV - Aplicar criativamente a Teoria Contábil;”. 

O segundo item: “II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da 

atividade contábil;” (CNE/CES, 2004), este item não foi citado ou mencionado na 

PPC (Uni-FACEF, 2011).  

A próxima análise foi referente: “III - elaborar pareceres e relatórios que 

contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que 

sejam os modelos organizacionais;” (CNE/CES, 2004), que se associa a: “ XI - 
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Organizar; XII - Planejar; XVIII - Analisar e sintetizar informações; XIX - Calcular e 

interpretar números; (Uni-FACEF, 2011).  

Em seguida, analisou-se: “IV - aplicar adequadamente a legislação 

inerente às funções contábeis;” (CNE/CES, 2004), o qual também está relacionado 

aos itens I e XI do PPC (Uni-FACEF, 2011). 

 Continuando a análise: 

V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a 
liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 
necessários aos controles técnicos, à geração e disseminação de 
informações contábeis, com reconhecido nível de precisão; (CNE/CES, 
2004). 

Este item está mencionado nos seguintes quesitos do PPC: “VI - 

Liderar equipe; VIII - Trabalhar em equipe; XIII - Controlar e avaliar trabalhos; XVI - 

Organizar e administrar sistemas de informação; XVII - Exercer e delegar 

autoridade;” (Uni-FACEF, 2011). 

Na sequência foi analisado o próximo item, que é:  

VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos 
agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo 
ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão 
perante a sociedade, gerando também informações para a tomada de 
decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a 
cidadania; (CNE/CES, 2004). 

O item acima se relaciona com os seguintes itens da PPC (Uni-FACEF, 

2011):  

I - Conhecimentos Teóricos; II - Conhecimentos Práticos; XV - Aplicar 
criativamente a Teoria Contábil; VII - Negociar; IX - Flexibilidade; X - 
Promover mudanças e desenvolvimento social; XIV - Tomar decisões; XVI - 
Organizar e administrar sistemas de informação; XXI - Resolver problemas 
(Uni-FACEF, 2011). 

 

O próximo item a ser analisado foi: “VII - desenvolver, analisar e 

implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando 

capacidade crítico analítica para avaliar as implicações organizacionais com a 

tecnologia da informação;” (CNE/CES, 2004), o qual está associado também ao item 

XVI do PPC (Uni-FACEF, 2011). 

O último item do Artigo 4º a ser analisado foi: “VIII - exercer com ética e 

proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da 

legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 
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organizacionais;” (CNE/CES, 2004), o qual está relacionado ao item I do PPC (Uni-

FACEF, 2011), visto que o código de ética do Profissional Contábil é abordado nos 

conhecimentos teóricos do referido curso. 

Finalizando a análise, é possível compilar as competências e 

habilidades por meio de palavras-chave, percebendo que dos oito itens abordados 

na Resolução CNE/CES 10/2004 e, dos vinte e um itens do PPC do curso de 

Ciências Contábeis do Uni-FACEF (2011), resultou em dezesseis categorias, 

conforme relacionado na terceira coluna do Quadro 22. 

Finalizando a análise dos dados das competências e habilidades do 

profissional contábil, apresenta-se por meio de um resumo comparativo entre o 

Quadro 21 e o Quadro 23 (abaixo). 

 

Quadro 23 – Categorização das Competências e Habilidades: CNE/CES 10/2014 x 
PPC x Visão Mercado. 

CNE/CES 10/2004 e PPC do Curso de Ciências Contábeis do 
Uni-FACEF (2011) 

Visão do Mercado de Trabalho 

I - Conhecimento contábil; I - Conhecimentos, formação e 
qualificação; II - Visão sistêmica e interdisciplinar; 

III - Emissão de pareceres e relatórios;  II - Visão Sistêmica; 
IV - Conhecer e aplicar as legislações específicas; 
V - Liderar equipes;  III - Crítico; 
VI - Disseminação das informações de forma precisa; IV - Liderança; 
VII - Comunicação; V - Planejamento; 
VIII - Responsabilidade; VI - Ética; 
IX - Conhecimentos multidisciplinares: político, econômico, 
financeiro, administrativo; 

VII - Habilidades de Informática; 

X- Domínio das funções contábeis; 
XI - Tomada de decisão; VIII - Comunicação; 
XII - Cidadania; IX - Relações Interpessoais; 
XIII - Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação 
contábil; 
XIV - Capacidade crítico-analítica; X - Empreendedor; 
XV - Ética; XI - Criatividade; 
XVI - Domínio a diferentes modelos organizacionais. XII - Responsabilidade. 
Fonte: Elaborado pela autora.  

De acordo com o Quadro 23, pode-se afirmar de acordo com a 

pesquisa que as competências e habilidades mencionadas como essenciais aos 

profissionais contábeis são: conhecimentos, formação e qualificação; visão 

sistêmica; ser crítico; liderar; planejar; ética; habilidades de informática; 
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comunicação; relações interpessoais; empreendedor; criatividade e 

responsabilidade. 

Quadro 24 – Vertente do Mercado de Trabalho x PPC da IES 

Mercado de Trabalho IES 

I - Conhecimentos, formação e qualificação; I - III - IV - IX - X e XVI 

II - Visão Sistêmica; II e IX 

III - Crítico; XIV 
IV - Líder; V e XI 

V - Planejar; II 
VI - Ética; XII e XV 

VII - Habilidades de Informática; XIII 

VIII - Comunicação; VI - VII 

IX - Relações Interpessoais; V - VI - VII - XII - XV 

X - Empreendedor; XI 
XI - Criatividade; XIV 

XII - Responsabilidade. VIII 
Fonte: Elaborado pela autora.  

O Quadro 24, sintetiza os itens da vertente do mercado de trabalho em 

relação a IES, podendo concluir que as competências e habilidades do Projeto 

Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis atende as exigências do mercado em 

relação a formação e qualificação do profissional contábil. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Esta seção demonstra as considerações finais e, apresenta algumas 

sugestões que talvez possam contribuir no futuro para outros trabalhos acadêmicos 

relacionados a este tema.  

A área de Ciências Contábeis é uma ciência que estuda e administra o 

patrimônio das empresas, com o intuito de contribuir na sua sustentabilidade 

econômica e, consequentemente, a sua participação no desenvolvimento regional. 

Diante deste contexto, a pesquisa objetiva responder a questão principal: como os 

elementos da Cultura Organizacional de uma Instituição de Ensino Superior, que se 

refletem no Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis, são relevantes 

para a formação de profissionais da área de Contabilidade e como essa relevância 

proporciona o desenvolvimento regional? 

Para responder a esta questão, primeiramente foi apresentada um 

discussão teórica sobre cultura organizacional, desenvolvimento regional, proposta 

pedagógica do curso de Ciências Contábeis e, visão e necessidades do mercado de 

trabalho.  

As reflexões teóricas contribuíram para a realização das demais etapas 

da pesquisa possibilitando uma análise dos resultados alcançados. 

De acordo com a tipologia de Cameron e Quinn (1996), o modelo de 

cultura organizacional que prevalece no Uni-FACEF é a cultura hierárquica, 

caracterizada principalmente por um local de trabalho que têm como premissas a 

segurança e a ordem, baseado em normas e valores associados à burocracia, as 

rotinas são determinadas por regras e regulamentos que são aceitas pelos 

colaboradores, a liderança é conservadora com foco interno e vinculada a 

estabilidade e ao controle. Ainda no tocante ao modelo de cultura organizacional da 

IES, percebe-se que há uma tendência à cultura de clã, que também possui foco 

interno e visa atingir objetivos de longo prazo, estabelecendo como princípio a 

flexibilidade e integração. Esta cultura também é direcionada por normas e valores 

permitindo uma participação dos membros na tomada de decisão.  

Os resultados da pesquisa ainda possibilitaram identificar que no 

Departamento de Ciências Contábeis também há um forte indício da cultura 
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hierárquica, porém não se pode afirmar, pois não houve consenso entre os 

respondentes.  

A falta de consenso entre os colaboradores na identificação do tipo de 

cultura, pode estar atrelada ao tempo de vínculo com a IES, que indica  que 31% do 

corpo docente possui pouco tempo de casa (de 01 a 05 anos). Isto demonstra que a 

instituição está passando por inovações no quadro de seus colaboradores. Este 

percentual pode justificar a não conclusão da tipologia cultural em alguns quesitos, 

visto que pode representar um novo grupo que talvez ainda não tenha internalizado 

a cultura da IES.   

O tipo de cultura hierárquica identificada na IES está totalmente 

associado à característica da instituição que é uma autarquia municipal; 

caracterizada como organizações muito controladas, onde os colaboradores são 

orientados por regras formais, políticas, burocracias e estabilidade no emprego.  

Outra análise que comprova a estabilidade da IES está relacionada ao 

perfil dos colaboradores, que apresenta um resultado de 46% para a faixa etária de 

50 a 60 anos e, em relação ao vínculo empregatício com a IES, um índice de 38% 

de colaboradores que possuem mais de 20 anos de vínculo.  

As competências e habilidades que constam na PPC do curso de 

Ciências Contábeis do Uni-FACEF, relacionadas como necessárias à formação e 

qualificação do profissional contábil, atendem as diretrizes da Resolução CNE/CES 

10/2004 e, isto endossa o tipo de cultura hierárquica da IES.  

Esse resultado se comprova no item 5.1.2 (Quadro 24), o qual 

demonstra que as competências e habilidades na visão do mercado de trabalho 

estão convergentes e equilibradas em relação à PPC do curso de Ciências 

Contábeis do Uni-FACEF, que atende a Resolução CNE/CES n° 10/04.   

Os resultados alcançados limitam-se à população especificada e que a 

ampliação dos mesmos é objeto de recomendação para estudos futuros. 

Durante a realização da pesquisa, surgiram algumas considerações 

que ensejam investigações adicionais, dentre elas: aprofundar os estudos e buscar a 

visão dos egressos para pontuar as competências e habilidades exigidas pelo 

mercado; pontuar os eventos que impactam no desenvolvimento e aperfeiçoamento 

do corpo docente por meio de entrevistas estruturadas; aprofundar estudos sobre o 
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clima organizacional para adequar, inovar e possibilitar melhores resultados na IES, 

de forma a envolver todos da equipe, possibilitando uma maior integração, e 

consequentemente um maior grau de consenso dos colaboradores no estudo do 

modelo de cultura; sugere-se ainda que ao pontuar os valores dos colaboradores 

que as questões estejam direcionadas primeiramente à Instituição e posteriormente 

ao Departamento de Ciências Contábeis, visto que na pesquisa a IES e o 

Departamento foram avaliados em conjunto na questão 13 (Apêndice B). 

O ensino superior influencia os aspectos de modernização e 

desenvolvimento regional na perspectiva da capacitação dos profissionais contábeis 

para atuação nas organizações de forma eficaz, permitindo articular os 

conhecimentos específicos, competências, habilidades e responsabilidade social dos 

profissionais contábeis às exigências do mercado de trabalho. 

Enfim o desenvolvimento local ou regional é o resultado de todo 

processo educacional que provoca mudanças sociais e econômicas no ambiente 

onde está inserido por meio do conhecimento, da gestão do emprego e do 

crescimento econômico.  

O setor educacional é o responsável pelo sucesso de um país, estado 

ou cidade, pela sua capacidade de lançar profissionais produtivos para o mercado, 

que por sua vez, atuam em empresas que podem se tornar mais competitivas. As 

instituições educacionais modificam todo o cenário local onde está inserida, através 

da participação de seus formandos, que influenciam outros setores econômicos, 

tudo isto impacta no desenvolvimento local ou regional. 

Os cursos de formação profissional pelos valores cultivados cooperam 

para o desenvolvimento econômico contribuindo com a redução do índice de 

desemprego e ampliação do nível da qualidade de vida que estão diretamente 

ligados ao desenvolvimento regional e local.  

Ressalta-se ainda que o sucesso do profissional contábil, não está 

ligado somente à sua formação e ao título de graduado, pois a fim de garantir o 

sucesso este profissional necessita de uma educação continuada. 

Espera-se ainda, que a pesquisa possa contribuir para a 

parametrização de reestruturação e ou inovação das grades curriculares de Cursos 

de Ciências Contábeis, como também, contribuir para outros trabalhos acadêmicos e 

aos profissionais contábeis envolvidos no desenvolvimento local e regional. 
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Finalmente, sugere-se para a melhoria do curso em estudo o incentivo 

ao desenvolvimento de Laboratórios de capacitação prática para a complementação 

da formação do contador. Também é importante que os Trabalhos de Conclusão de 

Curso associem teoria à prática, por meio de Projetos Práticos que envolvam 

conhecimentos que abordem desde a abertura de uma empresa, contabilização dos 

fatos contábeis e análise de relatórios contábeis por meio de um Sistema de 

Informação Contábil. 
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APÊNDICE A – Questionário de Pesquisa: Bolsas de Emprego 

 

APÊNDICE A 

Questionário aberto aos Agentes de Emprego, Associações e Sindicatos para identificar as 
competências exigidas para a contratação dos profissionais da área de Ciências Contábeis. 

 

  
 

Listar 10 (dez) competências e habilidades mais exigidas para a inserção no mercado de trabalho dos 

graduandos e formandos da área de Contabilidade. 
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APÊNDICE B – Questionário de pesquisa – Docentes e coordenador do 
curso de Ciências Contábeis e corpo diretivo da IES. 
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ANEXO A – Modelo de e-mail enviado aos docentes e coordenador do 
curso de Ciências Contábeis e corpo diretivo da IES 

 

Prezado(a), 

Sou aluna do mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF e estou realizando uma 
pesquisa acadêmica.  

O objetivo desta pesquisa é identificar o modelo de Cultura Organizacional da IES e sua 
relação com a Proposta Pedagógica do Curso de Ciências Contábeis, bem como a influência 
de ambos na formação do profissional da área. 

Ressalto que os resultados serão de uso restrito e será mantido o anonimato dos participantes. 
Em caso de dúvida quanto à segurança deste questionário, favor encaminhar e-mail 
para angelafreitasmestrado@gmail.com 
Conto com sua valiosa colaboração para responder algumas questões.  

Para responder à pesquisa, clique no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/1RHOqkN0keViSUMc6I3dTYcNskbOxjNDCAd5muO4DA
MU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

Grata por seu apoio e participação. 

Ângela Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:angelafreitasmestrado@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1RHOqkN0keViSUMc6I3dTYcNskbOxjNDCAd5muO4DAMU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1RHOqkN0keViSUMc6I3dTYcNskbOxjNDCAd5muO4DAMU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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ANEXO B – Modelo de Carta de Apresentação às Bolsas de Empregos 
selecionadas  
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Franca (SP), 22 de setembro de 2014. 

Ilmo. (a) Senhor (a) 

___________________________________ 

 
 
Ângela Cristina Basílio de Freitas, aluna credenciada no Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, do 
Uni-FACEF, está realizando uma pesquisa sobre “O perfil do profissional de 
contabilidade exigido pelo mercado de trabalho” como parte de sua Dissertação de 
Mestrado intitulada: “CULTURA ORGANIZACIONAL COMO AVALIAÇÃO NA 
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E SUA ATUAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO”, 
sob orientação da Profa. Dra. Bárbara Fadel.  

Todavia a operacionalização desta pesquisa depende do apoio que V. Senhorias 
venham proporcionar, visto consistir na sua permissão para que o pesquisador tenha 
acesso ao setor específico que trata o assunto. 

O apoio de V. Sa. será de grande valia para o desenvolvimento do referido estudo 
que se revela de grande interesse para a comunidade. Os dados colhidos serão 
analisados por profissionais acadêmicos capacitados e, revertidos e disponibilizados 
em forma de pesquisa acadêmica, objetivando tanto o conhecimento da comunidade 
acadêmica quanto dos profissionais da área. 

As informações colhidas junto às repartições participantes desta pesquisa serão 
estritamente confidenciais, não revelando em hipótese alguma os dados da 
organização, servindo de base apenas para análise pretendida no estudo, não 
deixando transparecer contextos particulares de cada um dos participantes.  

E após a conclusão da pesquisa, V. Sa. terá acesso aos resultados deste estudo, 
mantida a condição de confidencialidade proposta. 

Deixa-se aqui agradecimentos antecipados pela atenção que for dispensada à 
presente e, coloca-se à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos.  

 
Atenciosamente, 

 

________________________________________ 

Profª Drª Bárbara Fadel 
Orientadora do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional - Uni-FACEF 
(16) 3713-4618 
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