
 

 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ 
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE  
O TRABALHO DA MULHER CONTABILISTA NO  

AMBIENTE EMPRESARIAL  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANGÉLICA MESSIAS  
CÍCERA SILVA SCARMAGNANI  

FRANCIELE DOS SANTOS ORLANDINI  

  
 
 
 
 
 
 

OURINHOS-SP  
2014  



 

 

ANGÉLICA MESSIAS  
CÍCERA SILVA SCARMAGNANI  

FRANCIELE DOS SANTOS ORLANDINI  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE 
O TRABALHO DA MULHER CONTABILISTA 

NO AMBIENTE EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
às Faculdades Integradas de Ourinhos para a 
obtenção do Título de Bacharel em Ciências 
Contábeis.   

       
                                                        Orientador: Prof. Ms. Rafael Lourenço.  

 
 
 
 
 
 

                   OURINHOS-SP 
                          2014 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          
   MESSIAS, Angélica; SCARMAGNANI, Cícera Silva, ORLANDINI,         

Franciele Santos.  
 

     Um estudo exploratório sobre o trabalho da mulher contabilista no 
ambiente empresarial./ MESSIAS, Angélica; SCARMAGNANI, 
Cícera Silva, ORLANDINI, Franciele Santos. - Ourinhos, 2014. 39 
folhas.  
 

   Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Ciências Contábeis) – 
Faculdade Integradas de Ourinhos, 2014. 
 
          Orientador: Prof. MS. Rafael Lourenço  
            

         Descritores: 1. Contabilidade, 2. Profissional Contábil,  
3. Mulher Contabilista.   

 

 



 

 

ANGÉLICA MESSIAS  
CÍCERA SILVA SCARMAGNANI  

FRANCIELE DOS SANTOS ORLANDINI  
  

 

 

 

  

UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE O TRABALHO DA MULHER 
CONTABILISTA NO AMBIENTE EMPRESARIAL  

  
 
 
 
   
Este trabalho de conclusão de curso foi julgado e aprovado para obtenção do título 
de Bacharel, no Curso de Ciências Contábeis, das Faculdades Integradas de 
Ourinhos.  
   

Ourinhos, 19 de maio de 2014.  

         

 

  

Profa. Ms. Simone Maria Neto Nogueira Junqueira  

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis  

 

BANCA EXAMINADORA  

   
  

 
Profa. Renata Barreiros 

Membro da Banca   
  
  
  

 
Prof. Donizeti Aparecido Mello 

Membro da Banca   
  
  
  

 
Prof. Mestre Rafael Lourenço 



 

 

AGRADECIMENTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeiramente agradecemos a Deus, a 
nossa família pelo apoio e compreensão 
nos momentos difíceis, ao Professor 
Rafael Lourenço pela paciência e 
orientação, e aos amigos pelo 
companheirismo durante os anos de 
estudo. 



 

 

RESUMO  
   

A iniciativa do presente trabalho se deve pela conquista das mulheres no ambiente 
profissional, especificamente contábil. O estudo desenvolve através da história da 
contabilidade, a evolução e o surgimento no Brasil. Ao decorrer do texto foi exposto 
a conquista da mulher no mercado de trabalho, a oportunidade de atuar e atingir 
metas com seu próprio esforço. No ambiente contábil o objeto é o patrimônio, este 
por sua vez é composto por bens, direitos e obrigações, esse enfoque deve ser 
avaliado e controlado com eficiência, por isso em uma tempo atrás era atividade 
exercida apenas por homens, e com o progresso da classe feminina conseguiram 
atingir esse trabalho, e mais ainda comando cargos de nível alto que jamais eram 
vistos em outras décadas. Atualmente a contabilidade conta com 201.367 mulheres 
contabilistas e executam tarefas com responsabilidade e ética, além disso o 
Conselho Federal de Contabilidade apresenta a luta da mulher contabilista, um 
grupo que age de forma conjunta e não isolada. (CFC, 2014). O objetivo da 
contabilidade é controlar recursos financeiros e fornecer aos empresários 
informações seguras para tomadas de decisões, sendo assim a profissional contábil 
elabora e avalia os demonstrativos contábeis fornecendo clareza e objetividade para 
administrar as organizações. Desta forma, a pesquisa demostrou a conquista da 
mulher no mercado contábil: como começou a evolução e o sucesso atualmente. A 
finalidade foi dar suporte para futuros estudos para motivar as mulheres na 
profissão, bem como valorizar e respeitar a classe, proporcionando assim 
reconhecimento da profissional contábil em relação às tarefas executadas pela 
mesma. 
   
Palavras-chaves: Contabilidade. Profissional Contábil. Mulher Contabilista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
The motivation of this work is given by the achievements of women in the 
professional environment, specifically in accounting. The development of this study 
includes the history of accounting, its evolution and its emergence in Brazil. 
Throughout the text it has been exposed the achievements of women in the 
accounting market, their opportunity to act and achieve goals by their own 
accomplishments. In the accounting environment, estate is the main object, which is 
made up by assets, rights and obligations, and this approach should be evaluated 
and monitored efficiently, and until recently was an activity performed only by men, 
and with the progress of women's inclusion among this environment, they have 
achieved high positions that were never seen in past decades. Currently accounting 
has 201,367 women accountants who perform their tasks with responsibility and 
ethics, in addition to the efforts of the Conselho Federal de Contabilidade (Federal 
Council for Accounting) for women accountants, a group that acts jointly and not 
isolated (CFC, 2014). The purpose of accounting is to manage financial resources 
and provide reliable information for entrepreneurs and managers for decision making, 
thus accounting professionals prepares and assesses the financial statements with 
clarity and objectivity to managing organizations. Thus this research aims to 
demonstrate the achievement of women in the accounting market: how it started, its 
evolution, discrimination and overcoming. The purpose is to encourage future studies 
to motivate women in the profession, as well as value and respect the entire class, 
thus providing recognition of the accounting professional in relation to the tasks they 
perform. 
 
Keywords: Accounting. Accounting professional. Accountant Female. 
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INTRODUÇÃO 

   

Com a evolução da profissão contábil, surge uma nova visão em relação à 

importância ao gênero feminino, ou seja, o destaque, a importância e principalmente 

a capacidade em lidar com assuntos que antes eram resolvidos apenas por homens.   

Sendo assim, o estudo pretende abordar a luta da mulher quando 

considerada apenas do lar, com finalidades domésticas, participação efetiva na 

formação dos filhos e poucos atributos.  

Por isso, é de grande importância apresentar a trajetória, as conquistas e os 

direitos na sociedade, bem como o progresso da profissional contábil, 

fundamentando o crescimento da classe feminina na contabilidade.  

Diante do crescimento participativo das mulheres no mercado de trabalho, 

essas se mostram cada vez mais capazes no ambiente profissional. Com isso, 

atualmente a mulher ocupa cargos e posições que antigamente era destinado aos 

homens.  

Perante sua trajetória das novas possibilidades e conquistas, vale destacar 

uma abrangente posição profissional, a de Contadora. Sabe-se que a cada ano 

aumenta o número de mulheres formadas no curso de Ciências Contábeis, pois 

antigamente não se via.   

Mediante o exposto, pretende-se relatar o longo caminho da mulher 

contabilista para garantir espaço no mercado, bem como a trajetória, a discriminação 

e a evolução na sociedade, ressaltando as mulheres que ganharam destaque 

durante a história e as que atualmente ocupam cargos importantes. 

Essa pesquisa se justifica no sentido de ressaltar o valor e a competência do 

trabalho da mulher contabilista, apresentar as contribuições da mulher na sociedade 

e no campo profissional, destacando sua capacidade de liderança em diferentes 

momentos.   

O objetivo foi mostrar a evolução da mulher no mercado contabilista, bem 

como as profissionais que foram e são importantes na sociedade, aquelas que 

sobressaíram durante os movimentos pelos seus direitos e igualdade.  

Para tanto, foi realizado uma pesquisa bibliográfica composta por 2 (dois) 

capítulos. O 1º capítulo aborda o surgimento da contabilidade, a contabilidade no 

Brasil e o papel do profissional contábil. No 2º capítulo destaca a evolução da mulher 

no trabalho, transcorrendo para sua participação no ambiente contábil.  
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CAPÍTULO I 
  

  

1 A CIÊNCIA CONTÁBIL  

  

 

   A contabilidade é uma ciência social, caracterizada como uma das ciências 

mais antigas do mundo, na qual teve sua origem no início da civilização. (AMORIM, 

1999). Porém apesar dos primeiros indícios da existência da contabilidade serem 

registrados por volta de 4.000 anos a.C., não é possível afirmar com precisão a 

época de seu surgimento. (FAVERO et al., 2006).   

   Entretanto, pode-se afirmar que é tão antiga quanto a existência da 

humanidade, pois seu surgimento ocorreu de forma básica antes mesmo da moeda, 

da escrita e do número. (IUDÍCIBUS; MARION, 2002).   

  Para Cosenza (2002), a contabilidade surgiu através da vivência comunitária, 

ou seja com o surgimento das primeiras civilizações humanas, com organizações 

urbanas, políticas, sociais, culturais, jurídicas e da linguagem escrita.  

  Relata-se no livro de Jó, registro de suas riquezas, tendo em vista que era um 

homem muito rico, por isso surgiu a necessidade de controlar seus bens, desde 

então a contabilidade origina-se da necessidade do proprietário em avaliar e 

controlar seu patrimônio. (MARION, 2005).   

  Com o passar dos anos a ciência contábil ganhou espaço. Porém por um 

longo período era vista apenas como a simples arte de escrituração mercantil. 

(AMORIM, 1999). Apesar de sua importância, sua evolução foi lenta e aos poucos 

foi sendo vista como uma ferramenta essencial e indispensável para controlar a 

riqueza.  

   De acordo com Sá (2008) os registros das operações comerciais, industriais 

e públicas ganharam organização somente na Idade Média, se oficializando com a 

prática de ordenação de causa e efeito.    

  Ainda essa atividade desenvolvia-se em cidades de maior fluxo mercantil e 

com isso são relatadas algumas teorias.  
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É assim, fácil de entender, passando por cima da antiguidade, por que a 
contabilidade teve seu florescer, como disciplina adulta e completa, nas 
cidades italianas de Veneza, Gênova, Florença, Pisa e outras. Estas 
cidades e outras da Europa fervilhavam de atividade mercantil, econômica e 
cultural, momento a partir do século XIII até o início do século XVII. 
Representaram o que de mais avançado poderia existir, na época, em 
termos de empreendimentos comerciais e industriais incipientes. Foi nesse 
período, obviamente, que Pacioli escreveu seu famoso Tractatus de coputis 
et scripturi, provavelmente o primeiro a dar uma exposição completa e com 
muitos detalhes, ainda hoje atual, da Contabilidade. (IUDÍCIBUS, 2009, p. 
16). 

  
  A obra do Frei Luca Pacioli, publicada em 1494, relatava o método das 

partidas dobradas com os termos de crédito e débito, sendo considerada a primeira 

literatura importante para a contabilidade, demonstrando o início do pensamento 

científico contábil. (IUDÍCIBUS; MARION, 2002).  

  Ainda relatando sobre frei Luca Pacioli, que teve papel fundamental no 

desenvolvimento da ciência contábil, pois o conteúdo do seu trabalho é estudado em 

tempos atuais, pois graças a sua obra a contabilidade ganhou força e destaque.  

Vale destacar que são muitas as teorias sobre o surgimento da contabilidade, sabe-

se que o processo de evolução contábil partiu de um sistema de escrituração 

evoluindo, de forma lenta, até se tornar uma ciência. Ainda em relação a Ciência 

Contábil, sabe-se que seu progresso se deu no século XII com o intuito de 

acompanhar a situação patrimonial das entidades, visto como capitalista, 

fortalecendo no século XIII até o início do século XIX.  

   Neste momento a ciência adota uma postura científica, passando de simples 

escrituração para acompanhar os procedimentos do patrimônio. (IUDÍCIBUS; 

MARTINS; CARVALHO, 2005).  Com esse conceito, entende-se que a contabilidade 

nasceu da necessidade de acompanhar e controlar as riquezas da época, ainda que 

de forma simples, sua participação foi ganhando destaque no decorrer do tempo, por 

isso é importante reafirmar que a obra do Frei Luca Pacioli foi importante para esse 

desenvolvimento e aceitação, graças a riqueza de detalhes e detalhamento da 

contabilidade.   

  

  

1.1  A contabilidade no Brasil  

  

  A contabilidade é estudada por diversas concepções, uma delas evidencia, 

que assim como em outros lugares, o desenvolvimento está agregado ao da 
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humanidade, sendo marcada por fatos, acontecimentos comerciais e o surgimento 

do conceito profissão.   

Para reafirmar esse conceito foram encontradas em grutas de diversos 

estados do país ilustrações pré-históricas, isto evidencia como era feito o controle da 

riqueza do homem. (SÁ, 2005).  

  Para Schmidt (2000, p.12) “a contabilidade se manifestou antes do homem 

desenvolver a civilidade. Assim como o homem progrediu, também a contabilidade, 

necessária ao progresso da humanidade, perseguiu essa evolução”.   

  No início do século XIX os comerciantes aprendiam a contabilidade com a 

experiência adquirida na prática cotidiana, tendo em vista a entrada da Colônia no 

mundo dos negócios, o ensino contábil foi necessário para a economia nacional, de 

um comércio instruído e moralizado. (BIELINSKI, 2000).  

    Para progredir ao ensino contábil, o Brasil segue um país para se influenciar 

quanto às relações contábeis, sendo assim acompanha as normas da escola 

italiana, e em 1902, foi criada a Escola de Comércio Álvares Penteado que se 

especializava em contabilidade. E, em 1946, foi criada a Faculdade de Ciências 

Econômicas e Administrativas da USP, instalando, também, o curso de Ciências 

Contábeis e Atuarias. (IUDÍCIBUS, 2009).  

  Foi através do curso de Ciências Contábeis e Atuariais (USP) que surgiu, 

realmente, o primeiro centro de pesquisa na área contábil de acordo com o modelo 

norte-americano. Com isso, artigos científicos e teses acadêmicas de qualidade 

foram desenvolvidas por professores que se dedicavam ao ensino e à pesquisa.  

(IUDÍCIBUS, 2006).  

  Ressalta-se os principais passos da contabilidade na década de 70, através 

da obrigatoriedade das companhias abertas padronizarem suas demonstrações 

contábeis quanto à sua estrutura e auditadas por auditores independentes e, o 

estudo sobre os princípios contábeis e promulgação da Lei nº 6.404/76 com a 

influência da escola norte-americana. (NIYAMA, 2009).  
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A da criação da primeira Lei das Sociedades Anônimas (S/A) foi em 1940 
que estabelecia os seguintes itens: regras para a avaliação de ativos; regras 
para apuração e distribuição dos lucros; criação de reservas; determinação 
de padrões para a publicação do balanço; e determinação para a publicação 
dos lucros e perdas. É importante citar outras duas datas marcantes: em 
1976, a Lei das S/A ganha um novo formato, adotando o nº 6404 e 
incorpora as tendências da Escola Norte-Americana; em 1981 uma nova 
disciplina para as Normas Brasileiras de Contabilidade entra em vigor, com 
a Resolução CFC nº 529 e nº 530, além das atualizações da Resolução 
CFC nº 750 de 1993. (FAGUNDES, 2011, p. 12).  

   
Atualmente, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) e a Comissão de Valores Imobiliários 

(CVM) são as entidades com maior influência no ambiente contábil, emitindo 

pronunciamentos que auxiliem e contribuem para o desenvolvimento da 

contabilidade no país. Também atuam na legislação contábil o Banco Central e a 

Receita Federal. (IUDÍCIBUS; MARION, 2002).   

  

  

1.2 Objetivo e objeto da contabilidade   

    

  A contabilidade estuda as variações patrimoniais mostrando o comportamento 

da empresa e identifica-se como uma ciência social por sofrer intervenção humana 

para a modificação dos fenômenos patrimoniais, estuda e pratica funções de 

controle e de registro de atos e fatos da administração e da economia; é uma ciência 

que trata do controle do patrimônio das empresas e que consiste em conhecimentos 

verificados por metodologias racionais. (CFC, 2008).  

  
O estabelecimento dos objetivos da contabilidade pode ser feito na base de 
duas abordagens distintas: ou consideramos que o objetivo da contabilidade 
é fornecer aos usuários, independentemente de sua natureza, um conjunto 
básico de informações que, presumivelmente, deveria atender igualmente 
bem a todos os tipos de usuários, ou a contabilidade deveria ser capaz e 
responsável pela a apresentação de cadastros de informações totalmente 
diferenciados, para cada tipo de usuário. (IUDÍBUS, 2000, p.19).  

  
  O objetivo principal da contabilidade é a plena satisfação das necessidades 

dos grupos de usuários, a avaliação da situação econômica e financeira da entidade, 

em sentido estático, bem como fazer previsões sobre suas tendências futuras. 

(LUNELLI, 2012).  

  Favero et al. (1997, p.13), “os objetivos estão definidos como as informações 

que deverão ser geradas para que os diversos usuários possam tomar 
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conhecimento da situação da organização em dado momento, com a finalidade de 

tomar as decisões necessárias”.  

Crepaldi (1995, p.20) tem como finalidade “controlar o patrimônio da entidade: 

apurar o resultado das entidades: prestar informações sobre o patrimônio, sobre o 

resultado das entidades aos diversos usuários das informações contábeis”.    

No quadro I, são apresentados os grupos de usuários da contabilidade, ou 

seja, que utilizam a ferramenta contábil para atingir suas metas, através das 

informações geradas.  

  

Quadro I – Usuários e tipos de informações  

  
Usuário da Informação Contábil  Tipo de Informação mais Importante  

Acionista minoritário  Fluxo regular de dividendos.   
Acionista majoritário ou com grande  
participação.  

Fluxo de dividendos, valor de mercado da 
ação, lucro por ação.  

Acionista preferencial  Fluxo de dividendos mínimos ou fixos.  
Emprestadores em geral  Geração de fluxos de caixa futuros suficientes  

para receber de volta o capital mais os juros, 
com segurança  

Entidades governamentais  Valor adicionado, produtividade, lucro  
tributável.  

Empregados em geral, como  
assalariados.  

Fluxo de caixa futuro capaz de assegurar bons 
aumentos ou manutenção de salários, com 
segurança; liquidez.   

Média e alta administração   Retorno sobre o ativo, retorno sobre o  
patrimônio líquido; situação de liquidez e 
endividamento confortáveis.   

  Fonte: (IUDÍCIBUS, 1998), adaptado pelas autoras.   

  

  A finalidade ou objetivo da Contabilidade é gerar informações quantitativas e 

qualitativas por meio do acompanhamento da evolução do patrimônio da entidade, 

sendo explicita de forma monetária ou física, assegurando aos usuários segurança 

na tomada de decisões.  

  Ressalta-se que tem o dever de demonstrar a situação do patrimônio e o 

resultado de forma clara e objetiva, respeitando os conceitos, princípios e normas, 

proporcionando um resultado economicamente exato.  

  Por sua vez, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio da empresa, 

em seus aspectos quantitativos e qualitativos. Através da mensuração, análise e 

registro dos fatos contábeis é que se produzem informações econômicas e 

financeiras da empresa. (GUIMARÃES, 2009).  
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Contabilidade é um sistema muito idealizado que permite registrar as 
transações de uma entidade que possam ser expressas em termos 
monetários, e informar os reflexos dessas transações na situação 
econômico-financeira dessa entidade em uma determinada data. 
(GOUVEIA, 1993, p.1).  

  

  Segundo Franco (1997, p. 21) “o patrimônio é objeto da contabilidade, isto é, 

sobre ele se exercem as funções contábeis para alcance de suas finalidades. O 

patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa”.    

  Conforme a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC n.º 785, 

de 28 julho de 1995:  

 
A contabilidade, na sua condição de ciência social, cujo objeto é o 
Patrimônio, busca, por meio da apreensão, da quantificação, do registro, da 
eventual sumarização, da demonstração, da análise e relato das mutações 
sofridas pelo patrimônio da Entidade particularizada, a geração de 
informações quantitativas e qualitativas sobre ela, expressas tanto em 
termos físicos quanto monetários. (BRASIL, 1995, s/p).  

      

  Para Carneiro (1960, p.21) o objeto da contabilidade “é o patrimônio, sobre o 

qual se exerce a administração econômica, no sentido da sua permanência e 

produtividade, cujo conjunto constituem a azienda”.  

   Crepaldi (1995, p. 20) ressalta ainda que “tendo como premissa básica o fato 

de o patrimônio empresarial não ser estático, alterando-se a cada operação, e 

sabendo que o volume de transações requer um controle próprio”.  

  O objeto de estudo da contabilidade está em constante desenvolvimento, ou 

seja, acompanha as mudanças financeiras e econômicas do patrimônio das 

organizações, avalia as situações e interfere nas inclinações futuras que podem 

ocorrer.  

  
  

1.3 O profissional contábil  

    

  Na década de 1960, no Brasil, o profissional contábil era chamado de “guarda 

livros”.   

 Artigo 1º - Os profissionais habilitados como guarda-livros, de acordo com 
os decretos números 20.158, de 30 de junho de 1931, e 21.033, de 8 de 
fevereiro de 1932, bem como os Técnicos em Contabilidade, diplomados 
em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 6.141, de 28 de 
dezembro de 1943, modificado pelo Decreto-lei n.º 8.191, de 20 de 
novembro de 1945, passam a integrar a categoria profissional de Técnicos 
em Contabilidade, com as atribuições e prerrogativas atualmente conferidas 
aos guarda-livros. (BRASIL, 1958, s/p).  
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    Abrantes (1988, p. 79) considera a contabilidade “como uma das 

profissões mais antigas do homem e evoluiu junto com a sociedade, estando 

atualmente entre as mais requisitadas. Tendo objetivo de prover informações e 

orientações aos diversos usuários”.  

  Atualmente a contabilidade no Brasil visa o enfoque gerencial, e não apenas 

interessada em registrar os acontecimentos e atender o fisco. Saber o passado 

ajuda a entender o presente e provisionar um futuro melhor para nossa profissão.   A 

profissão contábil é dirigida pelo Decreto Lei nº 9.295, de 22 de maio de 1946. O 

exercício da profissão contábil compete somente aos profissionais contábeis 

habilitados no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.    

  Fortes (2002, p. 27) descreve:  

  
O Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de 
Contabilidade são instituições criadas pelo Decreto Lei 9.295/46, em cujo 
diploma legal, encontram-se também definidos os trabalhos considerados 
técnicos de contabilidade e as atribuições do Contador e do Técnico em 
Contabilidade.  

    

   A doutrina da profissão contábil é de competência do Conselho Federal de 

Contabilidade, sendo o órgão máximo, é órgão julgador e responsável pela 

elaboração da legislação específica. Sendo assim, o profissional contábil deve 

obedecer às normas previstas na legislação brasileira, uma vez que a profissão é 

regulamentada por Lei, bem como acompanhar as mudanças ocasionadas pela 

globalização.  

   Fortes (2002, p. 35) salienta que “quanto a fiscalização dos profissionais de 

contabilidade, os Conselhos Regionais são órgãos executores de registro e 

fiscalização do exercício profissional [...]”. Ainda conforme o autor as atividades 

exercidas devem ser habilitadas pelo Conselho Regional de Contabilidade de acordo 

com o Estado em que as mesmas estão sendo prestadas.  

  Sendo assim, aquele que exercer função que seja considerada pela 

legislação como sendo privativa de profissional contábil, sem levar em consideração 

o que está determinado no Decreto Lei 9.295/46 e as normas dos Conselhos 

Regionais de Contabilidade, considera-se exercício ilegal da profissão estando 

sujeito as penalidades previstas. (CHACON; MONTEIRO, 2005). 

   Assim o contador deve agregar às capacidades técnicas comportamentais 

éticas, prudentes e íntegras, pois atualmente o mercado de trabalho é um dos mais 
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promissores em decorrência, principalmente das empresas em aperfeiçoar o 

controle e planejamento dos negócios. (IUDÍCIBUS, 1998).   

  As expectativas são excelentes graças à demanda que está cada vez mais 

aumentando. Os profissionais estão sendo procurados para exercerem cargos que 

exigem muita capacitação e ainda são bem gratificados e remunerados.  

(IUDÍCIBUS; MARION; FARIA, 2009).  

  No quadro II são apresentadas as atividades que são ou podem ser exercidas 

pelos profissionais na área contábil.  

  

Quadro II – Áreas de atuação do contador   

  

  
  
  
  
NA EMPRESA  

• planejador tributário   
• contador geral   
• contador de custos   
• analista financeiro   
• contador gerencial   
• cargos administrativos   
• atuário   
• auditor interno  

  
  
AUTÔNOMO   

• auditor independente   
• consultor   
• empresário de contabilidade   
• perito contábil   
• investigador de fraudes   

  
  
NO ENSINO   

• professor   
• pesquisador   
• escritor   
• parecerista   
• conferencista  

  
  
ÓRGÃO PÚBLICO  

• contador público   
• agente fiscal   
• concurso público   
• tribunal de contas   
• oficial contador   

          Fonte: (Marion, 2003, p.29. Áreas de Atuação e Funções Especializadas do Contador). 
  
  
  Observa-se que o campo de atuação é amplo, e depende do profissional em 

capacitar-se para assumir o cargo que lhe é destinado. Dentre as diversas 

atividades do contador, produzir e gerenciar informações aos usuários é considerada 

como sendo tarefa básica, não devendo se limitar apenas a atender as exigências 

do fisco (IUDÍCIBUS; MARION, 2002).  
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  O contador é mais do que cuidar do patrimônio, é necessário que ele 

estabeleça relações que fazem parte do conceito que a contabilidade adquiriu: 

ciências humanas. (CREPALDI, 2010).  

  Crepaldi (2010, p.19) destaca algumas características do contador moderno:   

 Responsável pela arrecadação fiscal do país;  

 Indicador de bons clientes;  

 Discreto;  

 Confidente de seu cliente;  

 Assessor para assuntos financeiro, jurídico, trabalhista;  

 Formador de opinião;  

 Orientador;  

 Conhecedor de mercado.   

  

  Nota-se que o profissional contábil não possui apenas funções de 

escrituração como visto anteriormente, mas como um gestor indireto nas tomadas 

de decisões. Usa-se essa nomenclatura devido a ética e respeito aos profissionais 

designados para essa tarefa, porém sabe-se que um contador moderno pode ter 

iniciativas na administração com base na elaboração de demonstrativos contábeis.   

  É importante que os profissionais da área contábil cresçam junto à tecnologia, 

solucionem problemas, bem como interprete relatórios gerenciais, e deixe de ser 

mais um ‘mero guardião de números e valores’, tornando-se assim um parceiro 

eficiente, altamente preparado, prestador de informações precisas e atualizadas, 

contribuindo assim com os gestores na tomada de decisão. (NOGUEIRA, 2007).   

  Portanto, é de extrema importância a participação dos profissionais contábeis 

em cursos, capacitação e educação continuada. Esses e outros recursos podem ser 

encontrado junto ao Conselho Federal de Contabilidade, Sindicatos da Classe 

Contábil, bem como empresas competentes que atuam no mercado como 

qualificadores de profissionais.  

  Segundo registros do Conselho Federal de Contabilidade a atuação dos 

profissionais tem aumentado ao decorrer dos anos, e por isso é indispensável a 

união da classe, visando a valorização dos serviços prestados. No quadro III está 

exposto a posição anual referente aos profissionais de contabilidade. (CFC, 2013, 

s/p). 
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Quadro III - profissionais ativos nos conselhos regionais de contabilidade  

  

ANO         CONTADOR            TÉCNICO   TOTAL  

   Masculino  Feminino  Masculino  Feminino     

2004  104.978  61.692  131.846  60.503  359.019  

2005  115.512  74.291  134.847  65.679  390.329  

2006  119.846  79.825  129.975  64.942  394.588  

2007  123 173  82 551  129 026  64 588  399 338  

2008  127.594  85.433  128.292  64.234  405.553  

2009  130.239  88.797  127.268  64.307  410.611  

2010  161.850  130.540  129.877  73.317  495.584  

2011  161.064  129.144  126.403  71.116  487.727  

2012  162.928  129.758  123.718  69.094  485.498  

2013  168.573  135.669  121.640  68.070  493.952  

                            Fonte: (Conselho Federal de Contabilidade, 2013).  

  

  Ainda conforme dados sobre profissionais contábeis, existem as 

organizações, classificadas como escritório individual, que são as organizações 

unipessoais não personificadas e; sociedade, dado formado pelas pessoas jurídicas 

registradas nos Conselhos de Contabilidade. (CFC, 2013).  

  Os registros informam aumento constante das organizações, em 2004 era um 

total de 68.007, e em 2013 estava em 82.643. (CFC, 2013). Dados importantes que 

geram a uma análise geral da profissão, ou seja, visivelmente está claro o aumento 

de profissionais contábeis, sendo assim reforça a tese em aperfeiçoamento, 

capacitação e treinamento para manter-se em um mercado de trabalho, tendo em 

vista a concorrência entre cargos bem como a evolução da profissão ano a ano. 

  Sendo assim, o treinamento e a educação continuada são processos 

importantes para a valorização das atividades exercidas, o reconhecimento do 

profissional e o incentivo de crescimento interno e externo dentro da empresa. No 

entanto, para alcançar ambos os resultados é necessário a união da classe, em 

relação a experiências, gêneros e regiões de atuação.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2  A MULHER NA SOCIEDADE   

  

 

Discursar sobre as figuras femininas implica interpretar sentidos que nos 

permitem compreender seus gestos, pensamentos e suas lutas para com a busca 

pela “liberdade de expressão” na sociedade.  

Luca; Gomes; Correa; Domingos (2011, s/p) relatam que “historicamente o 

espaço que a mulher tinha era dedicado a casa e as questões familiares, sendo que 

assim já há muitos anos as mulheres se ocupam do lar, afazeres domésticos e 

também na educação de seus filhos”.  

 
 As mulheres, mesmo no século XIX, quando passavam da tutela dos pais 
para a dos maridos, tinham sob suas asas a formação dos filhos e a 
administração da casa. Se o poder constituído era dos homens, era ela 
quem fazia a transmissão de valores – fossem eles patriarcais ou não, por 
conta da imposição da sociedade – e decidia sobre a vida cotidiana. Aos 
homens cabia a supervisão geral e a administração dos bens. Por trás de 
um simples sim ao marido estavam escondidos muitos porém. (MORAES; 
OROSCO, 2004, p. 56).  
  

Pode-se afirmar que as escolas tinham como objetivo preparar a mulher para 

as funções de esposa e mãe. Naquela época, as mulheres deveriam ser mais 

educadas que instruídas, visando o casamento, as tarefas domésticas e a formação 

dos filhos.   

No século XIX, o futuro da mulher era traçado ainda criança, e ao homem era 

dado toda a “relação de poder”. Mas, com o passar dos tempos, surge então um 

movimento social, filosófico e político chamado de Feminismo que começa a se 

desenvolver pela busca de liberdade de expressão, e liberdade dos padrões que 

lhes eram impostas; pela igualdade para com homens e mulheres e principalmente 

pela nova identidade das mulheres.   

Sorj (2012, s/p) refere-se que “o movimento feminista foi precisamente a 

expressão, ao nível da política de uma nova identidade das mulheres (ou de suas 

protagonistas) e da apresentação dos interesses que desta decorrem.”  
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O movimento sufragista (que se estruturou na Inglaterra, na França, nos 
Estados Unidos e na Espanha) teve fundamental importância nesta fase de 
surgimento do feminismo. O objetivo do movimento feminista, nesta época, 
era a luta contra a discriminação das mulheres e a garantia de direitos, 
inclusive do direito ao voto. Inscreve-se nesta primeira fase a denúncia da 
opressão feminina imposta pelo patriarcado. (NARVAZ, 2005, p.58).  

  

O evento mais valioso para mobilização da força de trabalho feminino foi a 

Segunda Guerra Mundial. (LEITE,1994). Como as batalhas eram empregadas pelos 

homens, as mulheres passaram a ser aceitas em atividades que antes eram 

exclusivamente masculinas (GOMES, 2005).   

Com a I e II Guerras Mundiais, (1914 – 1918 e 1939 – 1945, respectivamente) 

as mulheres assumiram a posição dos homens no mercado de trabalho. No século 

XIX, algumas leis passaram a beneficiar as mulheres, graças à consolidação do 

sistema capitalista. (RAQUEL, 2008).  

Então, do final do século XIX em diante surge um novo desafio, uma nova 

concepção de transformação social e da nova mulher. Significamente muitas 

mudanças começam a ocorrer no que diz respeito a relações de trabalho, sociais e 

políticas. Neste último o feminismo foi de suma importância em âmbito nacional 

devido a manifestações que pediam por medidas de mudanças.  

  Sousa (2013, s/p) menciona que:  

  
Mediante as mudanças desenvolvidas no cenário político nacional. Em 
1934, o voto feminino fora reconhecido pelo governo Getúlio Vargas. Já em 
1937, os ideais corporativos do Estado Novo impediram a expressão de 
movimentos de luta e contestação de homens e mulheres. Nos anos de 
1950, a redemocratização permitiria a flexibilização da exigência que 
condicionava o trabalho feminino a autorização marital.  

  

          O autor salienta também que muitas mulheres não se oprimiram em relações 

aos costumes da época muito antes do século XIX. Grandes histórias de mulheres 

guerreiras, grandes figuras feministas marcaram o mundo pelas suas vidas e feitos 

extraordinários. Porém tudo o que faziam sem seguir os devidos costumes ou 

ordens que lhes eram impostas, não tinham reconhecimento e o que recebiam em 

troca pelos seus atos era significativamente desigual constituindo-se algum feito pela 

sua ação. (SANTOS, 2013).  

Uma das grandes mulheres históricas que foi muito importante para 

construção de uma ordem de poder para as mulheres da época, foi Rainha Elizabeth 

filha do Rei inglês Henrique VIII e Ana Bolena. (SANTOS, 2013).  
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Assim quando nasceu Elizabeth, sua mãe foi acusada de adultério por ter tido 

uma filha do sexo feminino, logo ela acabou sendo morta por tal acusação. Desse 

modo o Rei casou-se novamente e assim nasce Edward I que assumiu ao trono com 

apenas nove anos de idade após a morte de seu pai. Porém Edward não tinha uma 

saúde estável e veio a falecer de tuberculose em 1553. Mary filha derivada do 

primeiro casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão assumiu ao trono em 

meio a grandes polêmicas por ser católica. (SANTOS, 2013).  

Seu governo ficou conhecido por grandes revoltas dentre eles o Luteranismo 

na Alemanha e o Calvinismo na Suíça. Em meio aos acontecimentos Mary deu 

ordens para prender Elizabeth na torre de Londres, pois desconfiava que a irmã 

incentivasse revolta contra seu governo. Então em 1558, Mary morreu e passou o 

reinado a Elizabeth que surpreendeu todo seu governo adotando medidas para 

melhorar a economia inglesa e também impedir possíveis guerras de países 

inimigos.Também em seu governo investiu muito nas indústrias inglesas, na 

expansão econômica, no desenvolvimento nas Artes e na Literatura (SANTOS, 

2013).   

Sousa (2013) afirma que no tocante cenário nacional de mulheres históricas e 

que contradizia aos costumes de sua época, está Ana Maria de Jesus Ribeiro da 

Silva, que ficou conhecida na história com o nome de Anita Garibaldi. Seguindo os 

costumes da época, casou-se bem jovem aos quinze anos, com Manuel Duarte de 

Aguiar. No ano de 1837, ano do desenvolvimento da Revolução Farroupilha, 

conhece Giuseppe Garibaldi, onde logo se mostra apaixonada e abandona o seu 

infeliz matrimônio para ficar ao lado do revolucionário italiano.   

Sousa (2013) ainda destaca que nessa história Anita Garibaldi aprende a 

manusear armas, espadas e a correr os riscos da guerra que acabou virando uma 

rotina para sua vida, contudo Anita Garibaldi quebrou os seus devidos costumes e 

se envolveu na luta revolucionária.   

  Ainda neste cenário histórico com feitos marcantes está, Alexandrina Vitória 

Regina, que herdou ao trono aos dezoito anos, assumindo o reinado mais longo da 

história da Inglaterra, pois Rainha Vitória ficou no poder por sessenta e quatro anos. 

Assim quando assumiu o poder no ano de 1837, desafiou a ascensão do movimento 

cartista (reivindicações dos trabalhadores). Isso até meados de 1850. Também 

depois de muitos conflitos políticos desempenhou grandes fatos sociais como a 

escravidão no Império Britânico (1838), reduziu a jornada de trabalho dos 
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trabalhadores da Indústria Têxtil para dez horas (1847), instalou o Third Reform Act - 

direito ao voto de todos os trabalhadores (1884), (CARVALHO, 2012).   

  Outro título de majestade e sabedoria está agora na História do Brasil, a 

Princesa Isabel, que ficou conhecida como ‘redentora dos escravos’. Filha de D. 

Pedro II a Princesa Isabel sanciona a lei conhecida como lei do ventre livre, 

libertando assim todos os filhos de escravos nascidos a partir de (28/09/1871). De 

certa forma a história mostra que não foi fácil a lei ser aceita passando assim por 

várias atribulações. Também a Princesa Isabel assina o decreto que extingue o 

cativeiro no Brasil, à chamada Lei Áurea, que por esta lei é dado o fim da escravidão 

no país. (SALEME, 2013).  

   Neste crescente ingresso de mulheres independentes, está Margareth 

Thatcher, a primeira mulher a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro da Grã-Bretanha 

no ano de 1979 em plena Guerra Fria. Assim quando deu início ao seu mandato, fez 

uma série de mudanças, primeiramente anuncia um plano para redução dos 

impostos e passa a controlar e a realizar reformas institucionais nos sindicatos 

trabalhistas, logo então recebeu o apelido de “Dama de Ferro”. (CARVALHO, 2012).  

Margareth ocupou seu cargo por 11 anos. Nos primeiros cinco anos suas 

medidas não obtiveram um grande sucesso sendo tão quanto conturbados. Seu 

primeiro governo ficou marcado por greves e manifestações dos sindicatos, porém 

com sua intervenção nas Guerras das Malvinas (Guerra entre Inglaterra e 

Argentina), em 1982, cresceu sua popularidade. Entre seus feitos conseguiu 

controlar a inflação e acelerar a valorização da moeda inglesa. Thatcher veio a 

anunciar sua renúncia no ano de 1990, uns dos motivos seria a perda do apoio 

externo dos Estados Unidos da América (CARVALHO, 2012).  

 

 

2.1 A formação do novo espaço da mulher na sociedade  

  
Desde a origem das civilizações, a mulher ocupou um papel de subordinação. 

Enfrentando diversas discriminações e adaptações. Por volta da década de 40, o 

feminismo começou a dar seus primeiros passos, e com isso à mulher passou a 

pensar na possibilidade de um futuro diferente daquele que era imposto 

culturalmente. As mulheres já vinham de um processo, lento e gradual de conquistas 
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sociais e econômicas, mas é a partir de então que se intensificam as discussões 

pela superação da situação das mesmas. (CABRAL, 2008).  

 A Revolução Francesa, marco que consolidou a vitória da burguesia, 

representou um pequeno avanço nos direitos das mulheres. Concedeu-lhes, por 

exemplo, direitos privados como herança, divórcio e testemunho. Restringiram-se, 

entretanto, aqueles atinentes a deliberações políticas e funções públicas, como o 

direito ao voto.  (PERROT,1988).  

No Brasil a participação das mulheres em lutas políticas e lutas contra a 

escravidão colaborou para a elaboração de duas grandes leis, assinadas pela 

princesa Isabel: Lei do ventre livre (1871) e Lei Áurea (1888), a primeira, declarou 

livres os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de 28 de setembro daquele 

ano, a segunda, abolindo a escravidão no Brasil. (CARNEIRO, 1971).  

    Este novo despertar permitiu que a mulher saísse do lar, para conquistar sua 

liberdade. Esta liberdade veio com a capacidade de gerar renda com o fruto do seu 

trabalho e a de competir no mercado de trabalho.   

A década de 1960 foi importante para a história da mulher. Muitas começaram 

a trabalhar em fábricas e esqueceu-se da visão que associava à mulher apenas a 

dona do lar. Os movimentos feministas dessa época não se limitavam ao voto ou ao 

salário, mas a um lugar na sociedade, onde julgamentos não fossem feitos o tempo 

todo. Estes são alguns exemplos de lutas, superações que contaram com a 

participação das mulheres.    

Segundo Moraes (2003) no início do século XX o papel da mulher na 

sociedade patriarcal resumia-se aos trabalhos domésticos, e muitas vezes eram 

vistas como um ser “amedrontado”. Como podemos observar em seu artigo, 

“Escritura: caminho para a emancipação da mulher”. (MORAES, 2003, p. 41).  

  

Por mais enaltecido que fosse o papel de mãe, um obscuro destino 
esperava as mulheres. Uma senhora de elite, envolta numa aura de 
castidade e resignação, devia procriar e obedecer. Com os filhos mantinha 
poucos contatos, uma vez que os confiava aos cuidados de amas-de-leite, 
preceptoras e governantas. Sobravam-lhe as amenidades, as poucas 
leituras e a supervisão dos trabalhos domésticos. Escrava das convenções, 
a mulher tinha um horizonte reduzido. Sua atuação social se resumia as 
demonstrações de fé nas missas dominicais de caridade, nas reuniões 
beneficentes, e de boa anfitriã nos salões que expunha seus dotes 
musicais. Sem direito a voto ou participação política sobrava a mulher o 
papel de mãe e educadora, sua principal tarefa na sociedade patriarcal. 
(MORAES, 2003, p. 41).  
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A visão da sociedade não era tão ampla como atualmente, havia diversas 

restrições, como na educação, onde as mulheres não podiam frequentar á escola e 

assim não aprendiam a ler e escrever, e como consequência não tinham profissões 

ou empregos.  

É de relevância lembrar que, a mulher não era considerada uma cidadã, por 

isso não podia votar. A luta para com o direito ao voto começou no século XIX em 

âmbito internacional, com Susan Brownell Anthony e Elizabeth Cady Staton que em 

um encontro em 1851, em Seneca Falls, Estados Unidos de New York, quando 

iniciaram a luta pelo fim da escravidão, partindo também a ideia de ser aprovada a 

emenda que desse direito de voto as mulheres, (RIBEIRO, 2012). Depois de uma 

grande luta no Brasil, depois de muitas emendas constitucionais, foi somente em 

1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, que a mulher brasileira, 

votaria e seria votada.   

Ainda segundo Moraes (2003) devida às transformações políticas, industriais 

e outras nas décadas de 30 e 40 o papel da mulher na sociedade passa a ser 

reelaborado e com isso um novo recomeço. Com o aumento das ofertas de emprego 

nas indústrias e no comércio, a mulher de classe média começa a trabalhar fora, 

porém as conquistas trabalhistas mantêm-se em grande desigualdade salarial.   

Cabe destacar que atualmente, a cada dez empresas, uma média de cinco é 

liderada por mulheres. Para complementar, há outra pesquisa, realizada pelo Great 

Place to Work, que mostra que no Brasil 36% dos cargos de liderança existentes nas 

100 melhores empresas para trabalhar são ocupados por mulheres. (ENTSCHEV, 

2009).  

Essa participação na liderança pode ser vista na política. Várias mulheres já 

ocupam cargos relevantes como o de prefeitas, deputadas, senadoras e até mesmo 

presidentes. Em 2010, Dilma Rousseff foi eleita a 1ª Presidenta, e além do Brasil, 

outros países como Coreia do Sul, Costa Rica, Chile e Alemanha possuem, ou 

possuíram, mulheres em cargos semelhantes.  

Além do papel político, a mulher tem também conseguido um grande avanço 

dentro da estrutura econômica.  
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Diante disto, é inevitável que as mulheres sintam cada vez mais a 
necessidade de uma identidade social que não seja exclusivamente definida 
a partir do papel econômico do homem. As mulheres, menos presas ao lar 
devido à maior facilidade de desempenho das tarefas domésticas e 
maternidades menos frequentes, e, por outro lado, mais instruídas e 
preparadas naturalmente desejam utilizar suas capacidades, seus 
conhecimentos e sua competência para assegurar a sua própria 
independência e participar de modo mais completo e influente na vida da 
sociedade. (SULLEROT, 1978, p.25). 

  

Consequentemente, as mulheres na busca desse espaço profissional e de 

reconhecimento fizeram com que o perfil da mesma mudasse ao fato de que é muito 

diferente ao dos séculos passados. Vale ressaltar que antigamente, a mulher era 

apenas do lar, desempenhava papéis hoje desvalorizáveis, ou seja, menos 

importante como manter-se ocupada apenas em afazeres domésticos. Porém foi no 

início dos anos setenta que essa história começou a mudar, a mulher passou a 

ocupar lugares no mercado de trabalho, acadêmicos e também político. (LUCA; 

GOMES; CORREA; DOMINGOS, 2011).   

Desta forma, pode-se observar que o autor define o avanço que as mulheres 

desejam e que aos poucos estão conseguindo, dentro de uma luta de participação e 

conscientização, ao considerar que as dificuldades são grandes, devido aos 

preconceitos embora em menor proporção, mas existente na sociedade.  

A movimentação feminista vem crescendo de ano a ano, no que diz respeito a 

mulheres no mercado de trabalho, tanto contábil, político entre outros. É de grande 

importância a luta da mulher para tentar se encaixar na sociedade e vem ocorrendo 

há muito tempo por busca de cargos profissionais, entre outros quesitos antes 

submetidos apenas aos homens. No entanto ainda há uma luta pela libertação de 

preconceitos na sociedade nos dias atuais.  

As mulheres em geral, não querem ser tratadas como homens, mas querem 

ter os mesmos direitos. Elas mostram diariamente seus valores sociais, através de 

sua contribuição à vida social, política, familiar, e apenas desejam o fim da opressão 

masculina, transmitida culturalmente de geração em geração.  

  

  

2.2 A mulher na contabilidade  

  

  Dados mostram que o gênero feminino no setor contábil vem aumentando e a 

tendência é crescer ainda mais nos próximos anos, tendo em vista o grande número 
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de estudantes do sexo feminino que ingressam nos cursos de Ciências Contábeis. 

(DINIZ, 2014). Hoje as mulheres representam 41% dos profissionais da 

Contabilidade. Ao todo, são cerca de 201.367 mulheres contabilistas em plena 

atividade. (CFC, 2014).  

  O mercado de trabalho contábil constitui-se de uma área predominantemente 

masculina, mas as mulheres conquistaram seu espaço e, atualmente, sabe-se que 

existem mulheres em todos os setores da contabilidade. (BORDIN; LONDERO, 

2006). Na última década, as mulheres ocuparam o ambiente contabilista, que até 

então era mais segmentado de pessoas do gênero masculino.  

 

É certo que a inserção da mulher no mundo contábil mostra as modificações 
que a área está passando, seja pela qualidade de atendimento ou pelos 
demais fatores que a torna especial, como a emoção, a sensibilidade e o 
interesse por tudo que está ao seu redor, expondo claramente que as 
mulheres vêm derrubando barreiras e mostrando a capacidade de fazer 
várias coisas ao mesmo tempo. (TONETTO, 2012, s/p).   

 
  O aumento da participação da mulher na contabilidade deve-se a facilidade 

que elas têm em lidar com detalhes próprios da profissão. As contadoras possuem 

agilidade com as contas e o cálculo e, dessa forma, geram informações mais 

detalhadas e de qualidade. (JESUS, 2009).  

 Kolling; Bierger e Seibert (2010, p. 82) reforçam que “a mulher atuante nesta 

área contábil vem galgando seu espaço na sociedade e os papéis que eram 

exclusivamente desempenhados por homens, vão sendo divididos” [...].  

 Diante das exigências do mercado de trabalho, tanto no cenário econômico 

ou social, a contabilidade está aberta para o profissional que queira atuar, e a 

mulher supera cada dia os preconceitos, dificuldades graças à dedicação à 

profissão.  

A participação da mulher no mercado de trabalho vem ocorrendo de forma 

crescente nas mais diversas áreas de atuação da contabilidade e ocupam índices de 

participação cada vez mais expressivos. Entretanto, apesar da maior participação, 

ainda são minorias, segundo dados publicados pelo Conselho Federal de 

Contabilidade. (COSER, 2005). 

  Por isso, para apoiar a profissional contábil, foi criado em 1991 o projeto do 

CFC Mulher Contabilista, com o intuito de promover um aprimoramento técnico 
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cultural por meio de ações de incentivo a uma maior participação das contabilistas 

na vida social e política do país. (CONTABILIDADE, 2013). 

  O projeto é de coordenação da mulher contabilista, Nilva Amália Pasetto, 

formada em Ciências Contábeis e Direito, com pós-graduação em Finanças. Nilva 

participa de entidades como IPMCONT- Instituto Paranaense da Mulher Contabilista, 

IBEF- Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças, BPW- Associação de Mulheres 

de Negócios entre outros, (CONTABILIDADE, 2013).  

  O projeto busca enxergar a mulher como uma profissional que evolui nos 

cenários contábeis, bem como econômico e social, visando a renovação para vencer 

novas competições e desafios gerados pelo mercado de trabalho.  

  As profissionais atuam em diferentes áreas da contabilidade, exercendo sua 

profissão como sócias de empresa contábil, funcionárias, na controladoria, 

consultoria, na contabilidade geral, no setor financeiro, na área tributária ou em 

custos e orçamentos. (MOTA; SOUZA, 2013).  

Pode-se destacar a Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do 

Paraná Lucélia Lecheta, que em recente evento na Câmara de Curitiba-PR, Lucélia 

ressaltou que: “Contabilidade hoje senhoras e senhores, é a bussola dos 

empresários de sucesso”. (CFC, 2013).    

Inclusive a primeira mulher a vestir a faixa presidencial no CFC foi Maria Clara 

Cavalcante Bugarim, na gestão 2006/2007. A escolha de seu nome foi uma 

conquista das mulheres contabilistas. Ela foi reeleita para a gestão 2008/2009. Em 

setembro de 2008 recebeu o título de imortal das Ciências Econômicas, Políticas e 

Sociais. Hoje é presidente da Abracicon – Academia Brasileira de Ciências 

Contábeis. (CFC, 2006). 

 

Recordo-me de uma palestra de Tom Peters, proferida em 2000. 
Perguntaram-lhe: “Se o senhor tivesse uma grande empresa e fosse se 
aposentar, o que faria?” Sem titubear, ele respondeu que contrataria para o 
mais alto cargo executivo uma mulher dinâmica e inteligente, recrutada em 
uma boa escola. Em seguida, selecionaria 100 jovens talentosos, já 
familiarizados com os instrumentos e ambientes da era digital, e os 
colocaria sob as ordens dessa líder. Segundo ele, essa seria a fórmula ideal 
para garantir a longevidade da empresa, com elevados padrões de 
qualidade e competitividade. Exageros à parte, concordo que a proposta de 
Peters aponta para modelos corretos de reivindicação das organizações. As 
mulheres, sem dúvida, têm se adaptado mais rapidamente a essa realidade 
competitiva dos novos tempos (JULIO, 2002, p. 135). 
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  A mulher quando exerce a liderança, exercita também um comportamento 

que uni as pessoas. Não se incomoda em ser interrompida, em vez de avaliar esse 

acontecimento como um fato que atrapalha seu desempenho, considera-o como 

oportunidade de ensinar e interagir. Suporta ambiguidades e faz várias coisas ao 

mesmo tempo habilitando a liderança feminina para a polivalência, item 

imprescindível nos dias de hoje. (JESUS, 2009).  

 

Outros motivos de inspiração são a comemoração do aniversário de 25 
anos do Movimento Nacional da Mulher Contabilista e o de 10 anos da 
Comissão CRC SP Mulher. Foi uma década de batalha, dedicação à 
profissão e busca por um maior espaço profissional da mulher nas 
empresas, entidades e sociedade e as conquistas podem ser vistas e 
celebradas bem perto de nós. Temos hoje somente no Conselho, uma vice-
presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, duas diretoras, três 
coordenadoras de comissão, sete vice coordenadoras de comissão, duas 
coordenadoras de Câmara, duas vice coordenadoras de Câmara e 25 
delegadas do CRC SP representando a entidade em diversas cidades do 
interior do estado. Isso é claro, sem contar o avanço de mulheres em todas 
as áreas da Contabilidade – privada, pública, de Perícia, Auditoria. (COSTA, 
2014, s/p). 

 

  Para Smijtink (2005), mantendo-se a tendência no crescimento do número de 

mulheres nos cursos de Ciências Contábeis, que passam de 500, no país, no futuro 

não distante, elas serão a maioria, nas organizações contábeis, nas empresas e 

mesmo nas entidades de classe. Esse número pode ser vistos no exame de 

insuficiência “ao todo, entre Bacharéis do curso de Ciências Contábeis e Técnicos 

em Contabilidade, 8.972 mulheres se inscreveram para fazer a avaliação, o que 

representa 62,06% do total, que foi de 14.455 candidatos inscritos no estado de São 

Paulo”. (CFC, 2014, s/p).   

   Ressalta-se ainda que Maria Divina Nogueira Sanches foi a primeira mulher a 

obter o registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 

(CRC/MG), como Bacharel em Ciências Contábeis, em 1947 na cidade de Belo 

Horizonte. Além disso, Cecília Akemi Kobata Chinem foi à primeira mulher a se 

titular como doutora em contabilidade em 1986. (CFC, 2006).  

 
Elas querem dar a sua contribuição para melhorar a qualidade de vida 
feminina e para auxiliar na conciliação dos diversos papéis desempenhados 
pelas mulheres no cotidiano. Estão discutindo, ainda, temas instigantes, 
como os entraves à ascensão profissional da mulher no mercado de 
trabalho e as tendências gerenciais e organizacionais nas empresas 
brasileiras. Levando ideias que provocam o crescimento econômico, a 
simplificação da burocracia e a redução da carga tributária. (COSER, 2005, 
s/p). 
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  Referente à contribuição da mulher contabilista para a profissão contábil, o 

Conselho Federal de Contabilidade apresenta que "a luta da mulher contabilista se 

assemelha a das demais profissionais. E a intenção não é a de formar um grupo 

isolado mas, sim, crescer para colaborar com o desenvolvimento da contabilidade 

em todo o mundo". (CFC, 2005, s/p).  

A contribuição do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 

Contabilidade são importantes para o cotidiano da mulher contabilista, o apoio, a 

colaboração e a participação na formação da profissional é indispensável para o 

crescimento da mesma.  

  O mercado exige profissionais empreendedores, dispostos a assumir riscos 

calculados, além de adquirir novos conhecimentos, que queiram trabalhar em 

equipes e saibam motivar seus subordinados. Por isso o contabilista ganha um novo 

perfil, onde estão presentes características como: sensibilidade, percepção aguçada 

e versatilidade. (JESUS, 2009). 

  Além disso com a adoção das normas internacionais nas áreas privada e 

pública, mostra-se uma crescente participação das mulheres, e é importante 

destacar que esses dados colocam-se em posição de destaque a qualidade de 

prestação de serviço da profissional contabilista. (CFC, 2012). Para Bugarim (2012, 

p. 01) “essa é a grande virada e a mulher contabilista está abraçando este desafio 

com toda a garra que lhe é peculiar.”  

 Porém, apesar de toda luta e conquista, historicamente não tem sido fácil, 

pois durante décadas a mulher teve educação diferenciada do homem, preparava-se 

para dedicar-se à família, e não para o mercado contábil, por isso os homens 

assumiam o controle do trabalho. Sendo assim deve-se relatar a discriminação 

sofrida pelas mulheres. (TONETTO, 2012). 

 
A discriminação pode ser vista como diferenciação ou distinção entre 
objetos ou indivíduos que, ao ser estendida à economia, adquire uma 
conotação pejorativa. Por exemplo, a existência de diferenças de ganhos e 
de oportunidades de emprego entre trabalhadores com habilidades iguais 
no mesmo emprego. As possíveis discriminações que a mulher pode sofrer 
são: discriminação salarial, de emprego, de trabalho ou ocupacional ou, 
ainda, discriminação ao acesso de capital humano. (JACINTO, 2005, p.03).  
 
 

  Mas, conforme o art. 5°, da Constituição Federal de 1988, no seu inciso “I - 

homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição.” E apesar disso, sabe-se que ainda ocorrem discriminações, por parte 
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de empresas, nas contratações de mulheres, tanto pela fragilidade, como pelo fato 

de poderem engravidar, e possuírem o direito a licença maternidade.  

 

A divisão sexual do trabalho separa o que fazem as mulheres e os homens 
e os hierarquiza com valores diferentes. Assim, reflete-se em práticas 
discriminatórias, na defasagem salarial, numa persistente segregação dos 
empregos femininos aos mais baixos segmentos do mercado de trabalho, 
no maior número de mulheres no setor informal e nas maiores taxas de 
desemprego para as trabalhadoras. (SOARES, 2010, p.22). 

 

  Além dos fatores relacionados ao mercado de trabalho, as mulheres são 

responsáveis pelas tarefas domésticas e da família. Por isso são forçadas a aceitar 

empregos compatíveis com as responsabilidades que possuem, resultando em uma 

remuneração menor, mesmo que possuam maior qualificação profissional. 

(SOARES, 2010). Para se obter igualdade de remuneração é necessário enfrentar 

alguns desafios.  

O primeiro é superar a visão de que as mulheres têm menor necessidade 
de renda do que os homens, de que são uma força de trabalho secundária, 
de que os homens estão no mercado de forma mais permanente e de que a 
presença das mulheres no mercado trabalho é incipiente. E aponta em 
segundo lugar que, é preciso superar a crença, largamente difundida, 
inclusive em sindicatos e organizações empresariais, de que melhorias na 
remuneração relativa das mulheres dependem exclusivamente de melhorias 
na sua situação no mercado de trabalho. (VASCONCELOS, 2010, p. 32). 

 

  A mulher tem capacidade de satisfazer as necessidades emocionais dos que 

com ela trabalham. O resultado disso é uma forma equilibrada e harmoniosa de 

alcançar o seu próprio crescimento, sendo refletido nos serviços prestados. Monser 

(2006, p. 4) opina que “homem e mulher têm capacidade e inteligência para crescer 

profissionalmente, mas elas são mais meticulosas e criteriosas. Não que eles não o 

sejam, mas nós damos mais atenção”. 

  Em depoimento Rael (2006, p. 4) diz “nunca senti dificuldades por ser mulher, 

talvez porque desde o início atuei com colegas homens”. Explica também que 

alguns colegas preferem ter chefe do gênero feminino. “Imagino que seja porque 

somos mais organizadas e meticulosas, qualidades que são consequência do nosso 

desdobramento como mãe, esposas e trabalhadoras que somos”. (RAEL, 2006, p. 

4). 

  Em outra situação, Bárbara Figueroa, 23 anos, passou por cinco empresas na 

carreira e acumula seis anos de experiência, esclarece que nunca sofreu 
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preconceito especifico devido ao sexo, mas notou certa desconfiança por causa da 

idade, ela explica que: “Muitos não veem com bons olhos alguém novo com certas 

responsabilidades e, acredito eu, ser mulher pode agravar a situação. Mas isso é só 

no primeiro momento, pois o serviço da pessoa prova muita coisa”. (CFC, 2013). 

  A mulher aboliu questões antigas que eram denominadas centrais a ela, para 

dedicar-se a uma carreira profissional e aos seus direitos, aumentando assim sua 

participação na área contábil, disputando de igual para igual com os homens. 

Sobressaindo com sua facilidade de organizar, persistir e gostar do que faz, 

proporcionando-lhe destaque no mercado de trabalho, ou seja, o seu 

profissionalismo está conquistando espaço na área contábil e, com isso, sua 

independência financeira e realização profissional.  (TONETTO, 2012). 

  As características para o bom desempenho na profissão e o nível salarial 

considerado razoavelmente alto, estão levando as mulheres a se decidirem pela 

profissão contábil, mas para alcançarem os bons salários, as mesmas devem estar 

sempre atualizadas e capacitadas. (SCHNEIDER, 2006). Por isso, ocorre a 

necessidade em participar de cursos, educação continuada, palestras e acompanhar 

artigos e resoluções que alterem as normas da contabilidade.  

  Apesar de todo esforço da mulher, a sociedade não se adequou com a firme 

determinação delas em ocupar o mercado de trabalho e nele obter êxito profissional 

tanto quanto aos homens. Precisa-se ainda evidenciar que a presença da classe 

feminina é indispensável pelos seus diferenciais. (TONETTO, 2012). 

  As dificuldades são inúmeras para a profissional contábil, mas as mulheres se 

dedicam tanto quanto os homens, e ao final do dia voltam para casa com o dever de 

cumprir tarefas domésticas e familiar. Algumas continuam o estudo e ainda são 

mães, e mesmo assim conseguem manter a sensibilidade e suavidade materna em 

solucionar problemas pessoais e relacionados a educação dos filhos. 

  O desafio de hoje é lidar com este processo, enfatizando o que já foi 

conquistado, unindo forças para continuar a luta pela igualdade profissional, bem 

como cargos e salários compatíveis com o grau de qualificação sem distinção de 

gêneros. 

  Assim como algumas mulheres conquistaram o respeito, as recém 

profissionais devem erguer a cabeça e mostrar competência e eficiência no trabalho. 

O mercado é competitivo, por isso é necessário sobressair nas pequenas e grandes 
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funções, conseguindo assim remuneração digna, além de reconhecimento e 

respeito.  

Márcia, que começou a se interessar pela contabilidade ainda na 
adolescência, ao dividir os estudos com os afazeres na empresa da família, 
a Seteco Consultoria Contábil, é um exemplo de mulher que deu certo no 
segmento, cursando técnico em contabilidade, bacharelado e uma 
especialização na Fundação Instituto de Administração da Universidade de 
São Paulo (USP), por meio do MBA de Gestão Executiva Internacional, 
realizando uma série de intercâmbios por diversos países, entre eles 
França, China e Estados Unidos. Com 27 anos de experiência profissional e 
uma carreira em constante crescimento, “hoje, à medida que vai 
aumentando a importância da contabilidade como área estratégica dentro 
das corporações, os ânimos se renovam e me sinto cada vez mais motivada 
a batalhar em prol do empreendedorismo no Brasil”. (CFC, 2014, s/p). 

 

  Esse relato é apenas uma de várias conquistas e exemplo de superação, 

sabe-se que a trajetória não foi fácil, mais muitas mulheres venceram e conseguiram 

conquistar seu espaço no ambiente contábil, é importante que a mulher saiba impor 

seus pontos de vista com personalidade, delicadeza e feminilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   O contador ocupa, atualmente, um papel importante nas empresas, tendo em 

vista a necessidade em controlar os bens, direitos e obrigações. Por um 

determinado período o profissional foi visto com um simples responsável pela 

escrituração de livros, mas ao decorrer da modernização seu espaço foi conquistado 

com grande mérito.  

   A pesquisa, mostra as áreas em que o profissional pode atuar, inclusive 

cargos altos e de extrema responsabilidade, o fato atrevido neste contexto, é que a 

poucos anos esses cargos eram ocupados apenas por homens, não existindo 

espaço para a mulher assumir tal atividade.  

  Entretanto, depois de muita luta, o gênero feminino ganhou destaque e 

passou a ocupar cargos de nível alto, ou seja, com dedicação e competência 

conquistou a confiança de empresários, administradores e gestores das 

organizações.  Por isso, a pesquisa baseou-se em fatos marcantes para atingir esse 

nível, foram explorados o surgimento da mulher no ambiente profissional, e 

principalmente o sucesso na área contábil.  

  Muitas mulheres venceram e conquistaram seu espaço no ambiente contábil 

e ainda há muito a ser feito para que a mulher contabilista fique cada vez mais em 

evidencia no ambiente empresarial. Neste contexto evidencia-se uma frase 

importante exposta por Maria Clara Bugarim, na sua posse “estou Presidente do 

CFC é somente uma pontinha do icerbeg em vista do que as mulheres ainda podem 

alcançar”. (CFC, 2006). 

  Além do setor contábil, foi explorado a história de outras mulheres que 

conquistaram cargos de alto escalão, posições vistas apenas para homens, e que 

hoje elas apresentam resultados satisfatórios com eficiência e ética, não deixando 

lado o momento mãe e mulher.  

Para compreender os aspectos foram utilizados livros, artigos e sites para 

reunir opiniões dos autores sobre o assunto. O presente trabalho serve como base 

para um estudo mais detalhado, seja este por atuação das mulheres ou com 

finalidade que ainda não foi discutido.  
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