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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a importância das relações e habilidades 

interpessoais para o contabilista em seu ambiente de trabalho. Aumenta-se a exigência 

na qualidade da informação e o contador evolui em seu papel como provedor, tendo 

que lidar com diferentes situações, agindo como um norteador para o administrador na 

captação de informações que mostre a situação real da empresa, as possibilidades, 

demandas e participação no mercado. (SÁ, 2004; MARION, 2009). Serviram de 

referencial teórico proposições de Iudicibus (2006); Marion (2009) e Sá (2004). Para o 

desenvolvimento desta dissertação adotou-se uma abordagem qualitativa de cunho 

exploratório com entrevistas semiestruturadas em profundidade. Constatou-se a 

importância  que o relacionamento interpessoal ocupa nas dimensões de atuação do 

contador, que precisa saber o que fazer com a informação obtida, entender e colocar 

num formato mais adequado para os seus usuários, desta forma, as habilidades 

interpessoais aprimoram os relacionamentos que favorecem a qualidade 

das informações proporcionando aos usuários da contabilidade a visão da situação real 

da empresa. 

 
Palavras-chave: relacionamento interpessoal, habilidades interpessoais, contabilista. 
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ABSTRACT 

This work's purpose is to analyze the importance of relationships and interpersonal 

skills for the accountant in his entire work. As the demand for a better qualified 

information increases the accountant grows in his role as a provider, dealing with 

different situations, becoming more like a “coach" so that the admnistrator can have 

a clearest vision, can view all possibilities as well as the demands and also the 

market share of his own company. (SÁ, 2004; MARION, 2009). As theoretical 

references for this job were used propositions of Iudicibus (2006); Marion (2009) and 

Sá (2004). For the development of this dissertation was chosen a qualitative 

exploratory approach with in-depth semi-structured interviews. As a conclusion we 

can say that interpersonal relationships are of great importance in all that concerns to 

the accountant work, who needs to know, understand and put into a more suitable 

format for its users all the informations he obtains. Considered this we can say that 

interpersonal skills improve those relationships in favour of better quality 

informations, providing a clearest vison of the company by its accountant 

department. 

 

Keywords: relationships and interpersonal skills, accountant. 
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INTRODUÇÃO 

 

As organizações, cada vez mais, ampliam e focam seus conhecimentos  sobre o 

comportamento profissional dos seus colaboradores, bem como na atuação individual e 

em equipe.  

 

“A cooperação entre os indivíduos emerge da necessidade de refrear as 

limitações que restringem a atuação isolada de cada um e leva as pessoas a 

constituírem grupos sociais” (GONÇALVES, 2005; p.48).  

 

Em grupo, o indivíduo além de perceber os elementos do ambiente que o cerca, 

pode ver a si mesmo assumindo a perspectiva do outro. Ao fazer isso o grupo pode 

criar expectativas sobre o curso de ação uns dos outros e a partir dessas expectativas, 

guiar seus comportamentos, ajustando-os conforme o contexto no qual a interação 

ocorre (NETO; MELLO, 2009). 

Tal interação decorre de duas fontes: eu e outros com disposição para cooperar e 

atingir os objetivos comuns que resultam em comportamentos (MOSCOVICI, 2003; 

DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2011).  

Os estudos realizados por Neto; Mello (2009), Fischer; Nevelli (2008), Nunes 

(2009) sobre relações interpessoais dentro de diferentes organizações mostram que o 

processo de interação ocorrendo de maneira informal ou formal, desenvolve e aprimora 

as relações entre as pessoas dando a elas maior aptidão para lidar com as 

transformações, conflitos organizacionais e novos aprendizados. 

Através das relações interpessoais as pessoas influenciam no desenvolvimento 

do trabalho em equipe (MARCOLIN, 2003; VENTORINI e GARCIA, 2005), tornando o 

relacionamento interpessoal indispensável para a organização, evolução da sociedade 

e recursos tecnológicos (SOUZA; RAMOS, 2004).  

Na Contabilidade, a medida em que ocorrem os processos de interação do 

contador com as diferentes áreas da organização e demandas da sociedade, as 

relações interpessoais deste profissional são desenvolvidas e exercem influências nas 

http://www.crars.org.br/cma/eventos_interna.asp?id=16
http://revistapegn.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA1684452-2992,00.html
http://revistapegn.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA1684452-2992,00.html
http://repositorio.unb.br/handle/10482/7172
http://repositorio.unb.br/handle/10482/7172
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relações organizacionais nos padrões de comunicação e desempenho direta ou 

indiretamente (KANAANE, 1999; MOSCOVICI, 2003). 

A autora deste estudo trabalhou com recrutamento e seleção em uma empresa de 

assessoria Contábil, no período de 2009 a 2013, atendendo clientes nacionais de 

grande porte ou multinacionais. No primeiro momento, os clientes solicitavam apenas 

conhecimentos técnicos, isso em detrimento da urgência dos trabalhos, entretanto 

posteriormente recebia reclamações deste mesmo cliente, solicitando a troca do 

profissional por problemas ocasionados por falta de habilidades interpessoais.  

 

Segundo Moscovici (2003), as habilidades interpessoais são capacidades 

desenvolvidas através da troca de experiências e vivências que auxiliam o individuo a 

lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada um e às 

exigências da situação. 

 

 A realização desta pesquisa justifica-se na contribuição para o aumento do 

conhecimento sobre a importância das relações e habilidades interpessoais do 

contabilista dentro da organização, a autora se propôs a buscar na literatura da 

Administração a relevância das relações interpessoais para este profissional, 

considerando habilidades como comunicação interpessoal, confiança interpessoal, 

trabalho em equipe e atualização técnica. 

 

Autores como Marion (2009), Iudícibus (2006) e Sá (2008) entre outros, através 

da literatura mencionam que, no cenário organizacional, as relações e habilidades 

interpessoais facilitam as interações do contabilista, enquanto provedor das 

informações para o administrador e usuário da contabilidade. 

 

O problema norteador desta pesquisa foi averiguar a importância das relações e 

habilidades interpessoais do contabilista dentro do contexto organizacional. O objetivo 

geral deste estudo foi investigar a importância das relações interpessoais para o 

profissional de Contabilidade em seu ambiente de trabalho.  
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Assim sendo, os objetivos específicos auxiliarão na compreensão do objetivo 

geral:  

 

1) Identificar a existência das relações interpessoais a partir do ponto de vista 

do contabilista;  

2) Caracterizar a influência de habilidades como: confiança e comunicação 

interpessoal, trabalho em equipe e atualização técnica nas relações 

interpessoais do contabilista e 

 3) Identificar como se dá o processo de interação dentro da organização. 

 

O desenvolvimento das pessoas no contexto organizacional depende do 

relacionamento interpessoal. Independentemente da sua área de atuação dentro da 

Contabilidade, é fundamental que o contabilista esteja engajado e capacitado, pois 

precisa obter as informações em tempo real das diferentes áreas da empresa, visando 

fornecer recursos na solução dos processos decisórios, nos planejamentos e nas 

práticas de gestão (MARION, 2009; SÁ, 1999; NASI, 1994). 

 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. Além da introdução o 

primeiro capítulo traz o referencial teórico que aborda o conceito do relacionamento 

interpessoal, sua importância e habilidades relevantes nas interações humanas para o 

contabilista dentro do âmbito organizacional. No segundo capítulo são apresentados os 

procedimentos metodológicos, a abordagem utilizada, o método e sujeitos da pesquisa. 

No terceiro capítulo ocorre a análise e discussão dos dados coletados por meio das 

entrevistas e análise interpretativa de acordo com os dados obtidos e a teoria 

estudada. E por fim, as considerações finais com dados discutidos, análise da 

pesquisadora e sugestão de estudos futuros.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, será apresentado o conceito do relacionamento interpessoal, sua 

importância e habilidades relevantes nas interações humanas para o contabilista dentro 

do âmbito organizacional. Ressalta-se que essa parte da pesquisa discorre sobre as 

proposições e estudos de autores e estudiosos do tema aqui tratado.  

 

1.1 Relacionamento Interpessoal 

 

As relações humanas vêm se transformando ao longo dos anos. Sempre presente 

no dia-a-dia das pessoas, estão ligadas diretamente à forma como cada um percebe, 

sente e se manifesta em relação ao outro.  

 

A relação interpessoal é parte de um sistema de relações com diferentes níveis 

de complexidade que influencia e modifica ainda mais a estrutura sociocultural e o 

ambiente físico de todos os envolvidos (HINDE,1996). A pessoa integrada às 

transformações sociais passa por mudanças em sua identidade pessoal, dentro de um 

processo histórico e cultural.  

 

Por meio do relacionamento interpessoal o ser humano experimenta novos 

padrões, promove o autoconhecimento, auto-reflexão e processos de pensamentos 

(GUARESCHI; MEDEIROS; BRUSCHI, 2003). 

 

Na organização, a relação interpessoal é como a “arte de pensar, decidir e agir, 

de fazer acontecer, obter resultados que podem ser previstos, analisados através das 

pessoas numa interação constante” (MOTTA, 2004, p.26). 

 

Fritzen (1999, pg.15) relata que as pessoas são movidas por suas necessidades 

através da forma como interagem e identificam o que cada relacionamento satisfaz ou 

não. O autor menciona três necessidades que determinam as relações interpessoais: 
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a) Inclusão, como a necessidade de se sentir aceito, integrado e valorizado 

por  aqueles aos quais se junta. 

b) Controle, esta necessidade consiste em definir para si mesmo suas 

próprias responsabilidades no grupo e as de cada um que com ele forma 

o grupo. 

c) Afeição, onde a pessoa quer experimentar o máximo de aproximação com 

as outras pessoas do grupo. E consiste na aceitação como pessoa 

humana, não apenas pelo que tem, mas também pelo que é. 

 

Dentro das organizações o comportamento dos grupos sociais é classificado por 

formais e informais.  

Formais quando as relações interpessoais são caracterizadas pelas interações 

exclusivamente ocupacionais, criados por decisões externas e ocorrem somente para 

que o trabalho seja realizado, pois não pode ser feito de forma isolada e depende da 

cooperação das pessoas envolvidas. Ao passo que os informais são criados pela 

vontade de seus próprios integrantes, se dão através da similaridade de atitudes, 

opiniões e valores entre as pessoas, são frequentemente embriões de grupos formais 

(MAXIMIANO, 2011), conforme demonstra a figura 1 a seguir: 

                  

Figura 1 – Comportamentos Formais e Informais 

Fonte: Maximiano (2011, p.282) 

 

Maximiano (2011) destaca Elton Mayo, como precursor nos estudos do 

comportamento humano e criador de uma nova filosofia de administração: filosofia das 

relações humanas, numa concepção que se baseia nos seguintes aspectos: 
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 O tratamento dispensado pelos gestores ou líderes influencia fortemente no 

desempenho do trabalhador que é uma pessoa dotada de sentimentos, desejos 

e anseios, ou seja, bom tratamento gera bom desempenho.  

 O sistema social formado por diversas pessoas influencia no comportamento 

individual de cada uma delas, suas necessidades humanas são alcançadas por 

meio dos grupos sociais com que interagem. Se o grupo resolve ser leal à 

administração o resultado é positivo para empresa, caso contrário, o resultado 

será negativo. 

 Entre o grupo e a organização, os gestores ou líderes devem agir como 

intermediários e não como capatazes influenciando o comportamento do grupo 

através do seu estilo de liderança.  

 

Desta forma, o ajustamento do comportamento individual e grupal dá inicio ao 

processo de interação, pois o indivíduo é movido por três necessidades que 

determinam suas relações interpessoais: inclusão, controle e afeição. Estas se 

modificam e sofrem influência das normas sociais e aspectos culturais como num 

processo dinâmico no qual as variáveis envolvidas em um relacionamento, ao mesmo 

tempo em que sofrem influências, também exercem influência e modificam a estrutura 

sociocultural e o ambiente físico do indivíduo e do grupo (HINDE, 1996; FRITZEN, 

1999; SOUZA; HUTZ, 2008). 

A interação entre pessoas e organização ocorre quando os valores pessoais 

estão relacionados aos valores organizacionais (NEUBERGER, 1996).  
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Tal interação ocorre conforme demonstrado na figura 2 a seguir: 

 

 

 

Figura 2 -  Interações nas Organizações 

Fonte: Autora, a partir da obra de Maximiano (2011). 

 

Uma situação de cooperação configura-se quando existem interesses ou objetivos 

em comum, já a competição se dá quando o contexto é configurado por disputas e 

pontos de vista diferentes (SATO et. al., 2011). 

Seja em um contexto de cooperação ou competitividade, a interação desenvolve-

se a partir de um pensar em cultura, história, sociedade e humanidade.  O homem é 

reconhecido em uma dimensão coletiva através das relações interpessoais, ele dialoga 

e compartilha  pontos de vista semelhantes e diferentes numa coletividade que 

acompanha cada ser humano (KASPARY; SEMINOTTI, 2012).  

Contudo, em grupo as diferenças individuais são valiosas, pois propiciam riquezas 

de possibilidades e maneiras para reagir e se chegar ao consenso e a tomada decisão 

partilhada. 

 

O mundo corporativo globalizado exige cada vez mais a participação de 

profissionais capazes não apenas de lidar com as informações técnicas, mas de 

interagir com elas, com as pessoas e a organização. 
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Portanto, a Contabilidade fornece informações aos administradores de empresa, 

visando auxiliá-los em suas funções gerenciais no controle dos fenômenos ocorridos no 

patrimônio da empresa por meio de registros, classificações e demonstrações 

expositivas, bem como de interpretação dos fatos que ocorreram para que seja tomada 

a melhor decisão (CREPALDI, 1998; FRANCO, 1997). 

 

1.2  Importância das Relações Interpessoais para o Contador no Âmbito 

Organizacional  

 

O fator humano aliado à importância do conhecimento e da informação torna-se 

um diferencial estratégico no mundo empresarial. Desta forma, as organizações 

passam a repensar suas práticas de gestão e aprendizagem organizacional 

(PONCHIROLLI; FIALHO, 2005). 

 

As pessoas não se evidenciam apenas pela capacidade técnica, destacam-se 

também pelas habilidades interpessoais de se relacionar e interagir com seus colegas 

contribuindo com o trabalho em equipe, pois não basta apenas realizar as suas tarefas 

é necessário saber lidar com as pressões e transformações constantes do mundo 

corporativo (MACARENCO, 2006). 

Segundo Marion (2009, p.27), “a função básica do contador é produzir 

informações úteis aos usuários da Contabilidade para tomada de decisão”, posto a sua 

faculdade de interpretar os acontecimentos passados e presentes e, assim, predizer os 

fatos futuros (SILVA, 2003).  

No estudo de caso sobre o perfil profissional dos alunos de Ciências Contábeis 

apresentado no 11º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade (2011), realizado 

com respondentes que atuam em segmentos como ramo bancário (31,4%) e da 

indústria (28,6%), de departamento financeiro (34,3%), contabilidade (20%) e 

controladoria (20%), com cargo gerencial (48.6%) e de supervisão (42,9%), em relação 

à postura profissional, verificou-se que os alunos demonstram que carecem de 

“liderança” e essa falta é atribuída muitas vezes a uma personalidade tímida, 

resultando em dificuldades para se expressar em público, tanto em relação às demais 

áreas da organização quanto com seus colegas de trabalho (MARIN; LIMA; NOVA, 

2011, pg. 15). 
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Embora o relacionamento interpessoal seja indispensável para o convívio em 

sociedade e dentro da organização, lidar com o desenvolvimento das pessoas que 

dependem de uma complexa rede de relacionamentos e interações, tornou-se um dos 

maiores desafios para organização. 

Atualmente o contabilista atende às necessidades básicas do fisco e tem um 

papel importante nas negociações inter-regionais, assessorando, pesquisando, 

trazendo informações e elementos que possibilitem um fluxo contínuo de informação, 

viabilizando a decisão mais racional (MARION, 2009): 

O contabilista é um profissional muito importante para toda a organização, 

convive com todas as transações da empresa, está a par da saúde financeira e de 

todas as suas necessidades. Portanto, deve buscar fundamentos e capacitação para 

que possa atuar como um gestor e não somente como um escriturador (CATELLI, 

2009, p. 148).  

 

O atual cenário organizacional caracterizado pela concorrência tem exigido que 

os contabilistas estejam em constante evolução, ampliando suas habilidades 

interpessoais, entendimento do negócio e participação ativa junto a gestão da 

organização, para atender de forma eficaz as demandas desse novo ambiente 

(OLIVEIRA, 2012). 

[...] 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 (MARION, 

2009, p. 18). 

 

O contabilista exerce atividades que são imprescindíveis no controle das 

informações essenciais à tomada de decisões, pois a habilidade em avaliar fatos 

passados, perceber os presentes e predizer eventos futuros pode ser compreendido 

como fator preponderante para a organização (SILVA, 2003; MARION, 2009). 
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1.3 Importância das Habilidades nas Relações Interpessoais do   Profissional 

de Contabilidade 

 

 

As organizações necessitam de pessoas ágeis e flexíveis para desempenharem 

diferentes papéis perante a situações adversas como transformações sociais e 

tecnológicas constantes. 

 

Por meio das relações interpessoais são estabelecidas as interações entre as 

pessoas, ou seja, elas dialogam e compartilham pontos de vista semelhantes e 

diferentes numa coletividade que acompanha cada ser humano (KASPARY; 

SEMINOTTI, 2010). 

Os comportamentos manifestos e não manifestos, verbais e não verbais, 

pensamentos, sentimentos, reações mentais e/ou físico-corporais entre as pessoas 

decorrem da interação humana (MOSCOVICI, 2003). 

Desta forma, estes comportamentos são resultado das interações estabelecidas 

através das relações interpessoais, tornando a pessoa um ser sócio-histórico (pessoa e 

sociedade), com um sistema de referências, representado pelo seu pensar, sua 

identidade, bem como a marca da história, da política, das divisões sociais que incidem 

sobre a sua experiência (GONÇALVES, 2005). 

 

As habilidades interpessoais são capacidades desenvolvidas decorrentes das 

relações interpessoais, ou seja, das trocas de experiências com outras pessoas de 

forma adequada às necessidades de cada um e às exigências da situação. 

(MOSCOVICI, 2003).  

 

Sendo assim, as habilidades interpessoais consistem em comportamentos a 

serem utilizados ou explorados de acordo com as situações organizacionais que vão 

surgindo (MOSCOVICI, 2003), o que significa adotar uma nova postura profissional, 

estabelecer relacionamentos de apoio mútuo com os colegas, clientes e fornecedores 

nos processos organizacionais mais complexos, tornando-os mais flexíveis. 

Comunicar-se com clareza conquistando a confiança das pessoas envolvidas (DEL 

PRETTE; DEL PRETTE, 2011). 
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A figura 3 demonstra o ciclo das Relações Interpessoais: 

 

 

Figura 3 – Ciclo das Relações Interpessoais 

Fonte: Elaborado pela autora (2014)  

 

As constantes transformações ocasionadas nos últimos anos impõem as 

organizações um ritmo acelerado, tornando as habilidades interpessoais indispensáveis 

no que se refere à capacidade do funcionário de atuar sobre determinadas situações 

inesperadas, sendo capaz de minimizar as dificuldades a que está exposto e lidar com 

a nova situação (ZAROWIN; 1997). 

 

Exemplo disso foi um analista contábil que trabalhou na mesma empresa que a 

autora do estudo. Este profissional ficava alocado no próprio escritório contábil, tinha 

como principal atividade as conciliações de diversas contas, possuía o conhecimento 

técnico necessário para execução da atividade e seu contato com o cliente era via 

sistema integrado, email ou telefone. Quando o cliente ligava ou encaminhava email 

para esclarecer alguma dúvida, este analista tinha dificuldades para se expressar 

através do telefone e por email, também quase não interagia com os colegas do 

escritório que atendiam o mesmo cliente e que poderiam ajudá-lo, a dificuldade em 
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comunicar-se com o cliente e falta de relacionamento com os colegas comprometeu a 

confiança do cliente em seu trabalho e consequentemente foi desligado da empresa. 

 

A capacitação técnica especializada é de grande importância para as 

organizações, bem como, identificar ou desenvolver pessoas com habilidades para 

lidar com problemas, gerir o trabalho em um clima de confiança e satisfação, 

compreender a complexidade das relações entre pessoas, melhorar o desempenho 

global da organização, enfim gerar mais lucros e/ou serviços de melhor qualidade 

(PIRES; DAMASCENA, 2009).  

 

As empresas começaram a perceber o nível crescente de exigências por parte de 

seus consumidores, clientes e da sociedade como um todo, tornando o mercado 

altamente competitivo, o que pode tornar as habilidades interpessoais uma vantagem 

competitiva organizacional (GARRETT, 2014). 

 

Buscam estratégias que ofereçam posições de destaque e lhes permitam maior 

competitividade. Entendem que o ser humano é um diferencial estratégico, portanto, 

procuram pessoas de comportamento semelhante e adequado em relação ao estilo da 

própria empresa (ENRIQUEZ, 1997).  

 

São as relações com as pessoas que proporcionam aprendizados que 

desenvolvem habilidades interpessoais importantes para o ajustamento da pessoa ao 

meio em que está inserido (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2011). 

 

1.3.1 Comunicação Interpessoal 

 

Atualmente, muito mais do que em épocas passadas, tornou-se necessário 

entender a complexidade que envolve a informação e o processo comunicacional das 

organizações.  

 

A comunicação é uma habilidade interpessoal de grande valor organizacional em 

detrimento da complexidade social crescente, novos meios de comunicação, equipes 

de trabalho que mudam a cada projeto, maior contato entre pessoas de diferentes 
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áreas, necessidade de solução de conflitos em ambientes com grande diversidade 

(GELIS FILHO, BLIKSTEIN; 2013, p.28). 

 

A comunicação assumiu um papel mais abrangente, faz referência a tudo que diz 

respeito à posição social e ao funcionamento da organização, como fonte e receptor, 

considerando os aspectos da experiência, das atitudes, do conhecimento, da situação 

social e cultural. Desta forma, as organizações são compreendidas como resultados 

dinâmicos das relações e interações entre sujeitos (BERLO, 2003; BALDISSERA, 

2010).  

 

O processo comunicacional acontece por meio dos relacionamentos entre 

diferentes pessoas, níveis, por meio de expressão, diálogo, informação, 

compartilhamento de expectativas (MARCHIORI, 2008; BARTHS, 2014). 

 

A troca de experiência e o diálogo através da comunicação, auxiliarão o contador 

não apenas no sentido de permitir uma compreensão satisfatória dos elementos que 

podem afetar as decisões econômico-financeiras dos usuários da Contabilidade, mas 

também a entender a complexidade que envolve as informações e os processos 

contábeis dentro da organização (SILVA, 2012).  

Segundo Marion (2009), os usuários da Contabilidade pode ser qualquer pessoa 

física ou jurídica cuja atividade organizacional exija que conheçam dados/informações 

contábeis da empresa, estes usuários podem ser internos (gerentes, diretores, 

administradores) ou externos (acionistas, instituições financeiras, fornecedores, 

governo, sindicatos) e o profissional de Contabilidade como transmissor é responsável 

pela decodificação e interpretação da informação solicitada. 

No estudo realizado por Silva (2012) com 22 respondentes conselheiros do 

CRC/MG, 57% dos profissionais acreditam que o contador oferece soluções para os 

gestores conciliando a atividade da empresa com a legislação, 47% acreditam que a 

característica essencial na informação contábil é a confiabilidade, 38% acreditam que a 

principal demanda pela utilização das informações contábeis/gerenciais é para 

avaliação da eficácia da administração. 
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Aumenta-se a exigência na qualidade da informação e o contador evolui em seu 

papel como provedor tendo que lidar com diferentes situações, agindo como um 

norteador para o administrador na captação de informações que mostre a situação real 

da empresa, as possibilidades, demandas e participação no mercado, tornando 

indispensável a comunicação interpessoal no desempenho deste papel (SÁ, 2004; 

MARION, 2009).  

 

Na pesquisa realizada por Schardosin (2009) em uma agência do Banco do Brasil 

100% dos respondentes acreditam que a comunicação verbal é fundamental e reduz os 

conflitos, portanto, a comunicação do profissional de contabilidade deve ser clara, os 

ruídos exterminados pelas relações de confiança interpessoal, o trabalho em equipe 

nas divisões de atividades, no atendimento dos prazos, nas constantes alterações das 

leis para um posterior reposicionamento da empresa (BERLO, 2003). 

 

1.3.2 Confiança Interpessoal 

 

Trata-se de uma habilidade de grande valia para as relações interpessoais 

organizacionais, pois reduz a complexidade social, dá maior segurança para escolhas 

necessárias, reduz a sensação de vulnerabilidade e favorece o trabalho cooperativo 

(COLEMAN, 1990; LUHMANN, 1996). 

 

Para Novelli; Fischer e Mazzon (2006, p.444), a “confiança interpessoal 

manifesta-se como elemento moderador de relacionamentos, desde o nível pessoa 

com pessoa à organização com organização”.  

 

No estudo realizado por Andrade; Fischer e Stefano (2011), através de artigos em 

revistas como RAE, RAUSP, RAC, PORT, entre outras, indicaram  que a confiança 

interfere na percepção das pessoas positivamente, o que contribui para melhorar o 

resultado geral. Acredita-se que ela nasce da partilha de valores e facilita o trabalho em 

equipe, o que pode gerar mais conhecimento e inovação (ANDRADE; FISCHER; 

STEFANO, 2011). 

O contabilista atua na gestão de processo como parceiro do negócio, tornando 

indispensável o estabelecimento das relações de confiança interpessoal, que fortalece 
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os elos de cooperação no trabalho e cultiva as relações benéficas entre pares, 

superiores e subordinados. E mesmo em situações adversas, o contabilista minimizará 

os conflitos na apresentação de informações que exigirá por parte de toda organização, 

modificações nas ações do negócio para uma tomada de decisão ou atender uma 

legislação ou uma nova norma da Contabilidade (PIRES; OTT; DAMASCENA, 2009). 

 

Em situações adversas a existência de maior confiança no trabalho encontra-se 

associada à melhoria do relacionamento interpessoal com os demais membros das 

equipes, aprendizado, constante troca de conhecimentos e experiências, dando ao 

contador uma visão macro do negócio e através do desempenho de suas atividades 

agregando valores à empresa (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2006; FISCHER; 

NOVELLI, 2008). 

 

1.3.3 Trabalho em Equipe como Habilidade Interpessoal 

 

 

A organização ocasiona inúmeras transformações na forma de organizar e 

desenvolver o trabalho, e assim sendo a atuação em grupo faz toda diferença no 

atingimento dos resultados.  

 

O trabalho em equipe rapidamente integra atividades articuladas de diferentes 

áreas organizacionais. Estas articulações são os facilitadores, pois consolidam e 

fortalecem o processo ou atividade através do trabalho em equipe e constantes 

diálogos (SILVA, 2012). 

 

Para a empresa, é recurso essencial o trabalho em equipe, pois se trata de 

contribuições para ações coletivas, interação com resoluções compartilhadas e 

resultados efetivos (SILVA, 2012),  segundo Brondani (2010): 

 
O sinergismo entre as pessoas para atingir um objetivo, como a 
realização de um projeto importante, maximiza os esforços 
individuais, mantém o entusiasmo e apoio nos momentos difíceis 
(BRONDANI, 2010, p.20). 
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A informação gerada pelo contabilista deve ser fruto do trabalho em equipe, 

comunicação e confiança interpessoal. Na ausência destas habilidades, ocorrerão as 

deficiências nos resultados e as probabilidades de erros impactarão diretamente no 

posicionamento estratégico do administrador (CREPALDI, 2008). 

 

1.3.4 Conhecimento Técnico/Atualização 

 

Com as transformações organizacionais, a valorização das pessoas, as relações 

e habilidades interpessoais se tornaram uma prioridade organizacional, na área 

contábil esta realidade de mudanças não é diferente (MARION, 2009). 

 

As modificações no ambiente de trabalho do contabilista variam constantemente 

devido às mudanças decorrentes dos órgãos reguladores, da globalização, da 

tecnologia de informações e das comunicações (SÁ, 1999), Franco (1999) relata: 

 

Além dos conhecimentos técnicos essenciais, o contador da 
atualidade precisa também desenvolver habilidades relativas à 
comunicação, às relações humanas e à administração, criando um 
balanceamento entre a formação teórica e a experiência prática 
(FRANCO; 1999, p. 82). 
 
 

 

O processo de escrituração contábil que era manual foi substituído pelo 

eletrônico, à informática tornou-se um parceiro muito importante para o contabilista. Os 

sistemas integrados possibilitam as áreas compartilhar dados, através de módulos 

integrados com toda empresa, como departamento fiscal, financeiro, recursos 

humanos, vendas, compras, etc., que estão interligados com a contabilidade que tem a 

função de atender às necessidades de informações para apoio à tomada de decisão 

(OLIVEIRA, SILVA, FEITAL, 2012). 

 Nas empresas a tecnologia tem sido um dos componentes fundamentais na 

obtenção das informações, veio promover as capacidades humanas nas diversas áreas 

da contabilidade, como: auditoria, contabilidade gerencial, contabilidade de custos, 

contabilidade tributária e contabilidade pública, fazendo-se necessário o contador 

acompanhar os avanços tecnológicos (CARDOSO, 2012). 
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Cardoso (2012) realizou uma pesquisa acerca da interação do contabilista com o 

avanço tecnológico: 56.10% possuem conhecimento em relação a tecnologia aplicada 

a contabilidade, 49,10% tem interesse em relação as novas tecnologias, 40,40% 

avaliaram positivamente os benefícios tecnológicos da empresa em que atuam. 

Tais resultados reforçam que a atualização é importante para o progresso da 

Contabilidade e carreira do contabilista, pois as empresas estão em busca de 

profissionais 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 (FRANCO, 1999; CARDOSO, 2012). 

 Um estudo sobre os cursos de aperfeiçoamento realizado por Pretto (2011), com 

30 contadores respondentes da cidade de Porto Alegre apresentou que 70% participam 

sempre de palestras, 50% de seminários e 23% de congressos.  

O que nos mostra que estar atualizado é imprescindível para o contabilista. Pois, 

o entendimento correto e a adaptação às atualizações das normas, legislações, 

sistemas de informações e demais conhecimentos se dão com a troca de informações 

com superiores, colegas e capacitação obtida em palestras, seminários e congressos 

(ZAROWIN, 1997; PRETTO, 2011). 

A dinâmica organizacional exige que o contador assuma um novo papel que 

requer habilidades interpessoais e conhecimentos atualizados (CATELLI, 2009). Na 

ausência da informação atualizada, do trabalho em equipe, da comunicação e 

confiança interpessoal ocorrem às deficiências nos resultados e as probabilidades de 

erros impactarão diretamente no posicionamento estratégico do administrador 

(CREPALDI, 2008). 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, bem como o método 

e tipo de pesquisa. São apresentados também os sujeitos da pesquisa. 

 

2.1 Abordagem Metodológica 

 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi adotada uma abordagem qualitativa, 

uma vez que o objetivo geral da pesquisa é investigar a importância das relações 

interpessoais para o profissional de Contabilidade em seu ambiente de trabalho. 

 

A pesquisa qualitativa de diferentes formas auxilia o pesquisador a entender as 

manifestações sociais.  

 

A perspectiva qualitativa influenciada pelas transformações geradas 
pela filosofia da linguagem [...] deixa a interioridade psíquica para se 
situar na interação [...] e ao ocupar-se das formas simbólicas [...] 
passa a interessar-se pelo seu caráter comunicativo de mediador e 
formador das experiências e das necessidades sociais (GODOI; 
BALSINI, 2010, p.92). 
 

 

A investigação qualitativa é centrada no controle experimental, mas concebida 

pela relação sujeito e objeto. 

 

Segundo Silva e Menezes (2005, p. 20), tal abordagem possui “características 

como interpretação de fenômenos, atribuições de significado, utilização do ambiente 

natural como fonte dos dados e a ação do pesquisador como instrumento chave na 

pesquisa de análise dos dados”.   

 

A metodologia é a alma da teoria [...] a pesquisa qualitativa trabalha 
com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2007, p.21).  
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A pesquisa qualitativa estará respaldando o pesquisador na obtenção de um 

conhecimento intersubjetivo e compreensivo dos fenômenos organizacionais, ou seja, 

preocupando-se em conhecer profundamente questões organizacionais que nem 

sempre são objetivas e palpáveis, buscando compreender e explicar a dinâmica das 

relações sociais (GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 2010). 

 

A proposta de estudos com metodologia qualitativa é buscar compreender os 

fenômenos sociais com menor afastamento possível do ambiente natural, ou seja, 

procura-se responder a questões muito particulares nas Ciências Sociais, 

aprofundando-se no mundo dos seus significados, com um nível de realidade que não 

pode ou não deveria ser quantificado (MINAYO, 2007).  

 

Godoi e Balsini (2010, p.89) afirmam que na pesquisa qualitativa “não se busca 

regularidades, mas a compreensão dos agentes, daquilo que os levou singularmente a 

agir como agiram”. 

 

2.2 Tipo de Estudo 

 

A pesquisa é um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que 

requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou 

para descobrir verdades parciais (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.155). 

 

A pesquisa empírica ocorre quando o objetivo do pesquisador é buscar 

informações e/ou conhecimentos acerca de um determinado problema, ou, ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na observação e 

análise de fatos ou fenômenos relevantes que ocorrem naturalmente durante a coleta 

de dados (MARCONI; LAKATOS, 2011).  

 

Neste estudo será utilizada uma abordagem qualitativa, com pesquisa de campo 

de caráter exploratório. 
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Segundo Marconi e Lakatos:  

 

Pesquisas exploratórias são investigações de pesquisa empírica cujo 
objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla 
finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do 
pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização 
de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar 
conceitos (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.188). 
 

 

Severino (2007, p.123) complementa dizendo que, “na pesquisa exploratória 

busca-se levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um 

campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”. 

Gil (2008),  corrobora afirmando que: 

 

Tendo como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos e ideias, com vista na formulação de problemas mais 
precisos [...] proporciona uma visão geral do tipo aproximativo acerca 
de um determinado fato, constituindo-se de uma investigação mais 
ampla (GIL, 2008, p.27). 

 

Portanto, neste estudo as investigações têm como relevância as relações 

interpessoais, objetivando envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas formadas em Ciências Contábeis e que atuam na área de Contabilidade. 

 

E através da pesquisa qualitativa exploratória elucidar os fenômenos sociais, 

visando proporcionar ao pesquisador maior familiaridade com o problema, no sentido 

de clarificar melhor a situação para construção de hipóteses (MARCONI; LAKATOS, 

2011). 

 

2.3 Instrumento 

 

Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se a pesquisa qualitativa de cunho 

exploratório com entrevistas semi-estruturadas em profundidade. De acordo com 

Severino (2007, p.124), as “técnicas são os procedimentos mais focalizados que 

operacionalizam os métodos.”   
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A entrevista é uma técnica para coleta de dados sobre um assunto em específico, 

que surge a partir da interação entre pesquisador e pesquisado. Conforme Severino 

(2007, p.124), “o pesquisador visa apreender o que os sujeitos entrevistados pensam, 

sabem, representam, fazem e argumentam”.  

 

Para Marconi e Lakatos (2003, p.195), “a entrevista é um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”.  

 

Dentro da metodologia qualitativa exploratória, a entrevista é estritamente 

utilizada como instrumento para coleta de dados e funciona como um veículo de 

comunicação verbal, sendo considerada uma ferramenta científica muito aplicada em 

trabalhos de campo (MINAYO, 2007). 

 

Minayo (2007, p.64) afirma: “Ela tem o objetivo de construir informações 

pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas 

igualmente pertinentes com vistas a este objetivo”. 

 

O pesquisador, nas entrevistas caracterizadas por semi-estruturadas em 

profundidade, buscou através de perguntas abertas e fechadas dar maior profundidade 

para as reflexões, entretanto delimitou o volume de informações sem perder o foco do 

tema (SEVERINO, 2007; MINAYO, 2007).   

 

A entrevista deve preferencialmente ser aplicada dentro de um contexto de 

descontração, visando deixar o entrevistado a vontade, sem constrangimentos para 

expressar seus sentimentos com relação ao assunto ao entrevistador  (SEVERINO, 

2007; MINAYO, 2007; MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 

2.4 Roteiro de Entrevista 

 

  Com base no referencial teórico e considerando as dimensões das relações 

interpessoais, categorias e habilidades interpessoais, desenvolveu-se o roteiro para 

entrevistas, conforme demonstra o quadro 1. Ressaltando que as perguntas 

intrinsecamente relacionadas às três dimensões apresentadas, representam a teoria e 
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a prática, de modo que não podem ser vistas isoladamente, mas sim, como um 

conjunto que se relaciona a todo o momento. 

 

Quadro 1 - Roteiro para elaboração das entrevistas 

 

              Fonte: elaborado pela autora (2014)  

 

As perguntas que foram utilizadas na entrevista e apresentadas aos participantes 

correspondem às descritas (no quadro 1) na ordem em que se apresentam. 

 

Para a habilidade interpessoal “confiança interpessoal”, estruturou-se em 

identificar a importância da confiança interpessoal nas relações de trabalho para os 

contabilistas entrevistados, com base na pergunta: 

 

   Na prática, dia a dia do trabalho, em que momento a confiança interpessoal é   

importante? 
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Na pergunta relacionada à habilidade “comunicação interpessoal”, a proposta foi 

averiguar a importância da comunicação interpessoal para o contabilista, no que tange 

o resultado da empresa:  

 

 De que forma a comunicação interpessoal pode comprometer o resultado da 

empresa? 

 

Para identificar a importância da habilidade trabalho em equipe para o 

contabilista, dentro da organização, a pergunta utilizada foi:  

 

 Para realização de um trabalho qual a importância da interação com seus 

colaboradores e colegas? 

 

No que tange a “atualização técnica”, categorizada como habilidade interpessoal 

para o contabilista, a pergunta aplicada foi:  

 

 Em quais situações de trabalho você percebe que a atualização dos 

conhecimentos técnicos possibilitam melhores resultados na execução das 

atividades? 

 

2.5 Perfil dos Participantes  

 

 Este estudo se deu com profissionais que possuem curso superior completo em 

Ciências Contábeis com CRC ativo, exercem funções de nível gerencial, com 

experiência mínima de cinco anos em uma das áreas da Contabilidade em empresas 

de médio a grande porte do segmento Industrial, Serviços ou Construção Civil.  

 

A pesquisadora fez entrevistas semi-estruturadas em profundidade, com cinco 

contabilistas, vale ressaltar que, no roteiro apresentado anteriormente as duas 

dimensões estão relacionadas tanto no sentido da teoria como também nas perguntas 

apresentadas que serão realizadas durante as entrevistas, de forma que não podem 

ser vistas isoladamente, e sim como um conjunto que se relaciona a todo o momento. 
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A seguir as descrições dos cincos respondentes participantes desta pesquisa:  

 

Entrevistado (a) 01  

Idade: 27 anos  

Tempo de experiência: Nove anos de experiência na área tributária. 

Cargo: Coordenadora da área Tributária 

Empresa atual: Atualmente trabalha em uma empresa de serviços contábeis de médio 

porte, com 20 anos de mercado. Atendendo clientes multinacionais de grande porte, 

sendo, dois do segmento metalúrgico, uma do segmento de medição e tecnologia de 

controle. 

Formação acadêmica: Superior completo em Ciências Contábeis (com CRC ativo) e 

cursando Pós-Graduação em Gestão Tributária. 

 

Entrevistado (a) 02 

Idade: 28 anos 

Tempo de experiência: Oito anos de experiência na área de contabilidade gerencial 

Cargo: Analista Contábil Sênior (função de coordenação)  

Empresa atual: Atualmente trabalha em uma empresa de serviços contábeis de médio 

porte, com 20 anos de mercado, atendendo um cliente multinacional de grande porte 

do segmento metalúrgico. 

Formação acadêmica: Superior completo em Ciências Contábeis (com CRC ativo) e 

Pós-Graduação completa em Contabilidade, Controladoria e Finanças. 

 
Entrevistado (a) 03 

Idade: 46 anos 

Tempo de experiência: Vinte e dois anos de experiência na área de  contabilidade 

gerencial e tributária. 

Cargo: Coordenadora Contábil e Fiscal  

Empresa atual: Atualmente trabalha em uma empresa de serviços contábeis de médio 

porte, com 20 anos de mercado, atendendo um cliente multinacional de grande porte 

do segmento da indústria química. 

Formação acadêmica: Superior completo em Ciências Contábeis (com CRC ativo) 
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Entrevistado (a) 04 

Idade: 54 anos 

Tempo de experiência: 30 anos de experiência. Sendo, vinte anos na contabilidade 

gerencial e fiscal (tributária) e dez anos nas áreas contabilidade gerencial, financeiro, 

fiscal e faturamento. 

Cargo: Gerente de Contabilidade e Financeiro, sendo o gestor responsável pela 

contabilidade gerencial, fiscal, faturamento e financeiro. 

Empresa atual: Indústria Plástica nacional de médio porte, com 14 anos de mercado.  

Formação acadêmica: Superior completo em Ciências Contábeis (com CRC ativo) 

 

Entrevistado (a) 05 

Idade: 40 anos 

Tempo de experiência: 18 anos de experiência na área Tributária. 

Cargo: Coordenadora Tributária  

Empresa atual: Construtora Nacional de grande porte, com 50 anos de mercado. 

Formação acadêmica: Superior completo em Ciências Contábeis (com CRC ativo) 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos na pesquisa, através das 

entrevistas e suas relações com as teorias abordadas no referencial teórico, bem como 

apontamentos no sentido de convergência e divergência entre os entrevistados. 

 

Foram realizados os seguintes procedimentos: transcrição das entrevistas e a 

leitura destas transcrições, a comparação das entrevistas com o referencial teórico 

apresentado, a extração dos posicionamentos nas entrevistas e a análise interpretativa 

das entrevistas.  

 

A análise interpretativa deste estudo consiste, em sua essência, em apresentar a 

existência da importância das relações interpessoais para o contabilista por meio de 

dimensões teórica coletiva e organizacional.  

 

Na dimensão coletiva tratou-se das habilidades interpessoais, confiança e 

comunicação interpessoal. Na dimensão organizacional tratou-se das habilidades 

interpessoais trabalho em equipe e atualizações técnicas, com base na percepção dos 

cinco contadores entrevistados. Embora a contabilidade utilize métodos quantitativos 

(matemática e estatística), ela é uma ciência social, é a ação humana aplicada, pois 

gera e modifica o fenômeno patrimonial. Com a velocidade extrema das comunicações 

e o progresso espantoso no processo da informação, o contabilista precisa saber o que 

fazer com a informação obtida, entendê-la e colocá-la num formato mais adequado 

para os seus usuários, proporcionando aos mesmos a visão da situação da empresa 

através de recursos técnicos como Demonstração do Fluxo de Caixa (movimentação 

financeira); Demonstração de Resultado do Exercício (lucro ou prejuízo da empresa) e 

Balanço Patrimonial (onde estão expostos os Bens, Direitos e obrigações da empresa). 

Sendo assim, as empresas necessitam de contabilistas qualificados capazes para lhes 

proporcionar resultados reais e acompanhar as mudanças e exigências do mercado 

(SÁ, 2008; IUDICIBUS; MARION; FARIA, 2009). 
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Portanto, vale ressaltar que, nesta pesquisa a atualização técnica mencionada na 

dimensão organizacional, foi categorizada como habilidade interpessoal, considerando 

sua importância para as relações interpessoais do contabilista. 

 

Na análise, apresentam-se interpretações acerca das habilidades confiança e 

comunicação interpessoal, trabalho em equipe e atualizações técnicas dos 

profissionais de contabilidade inseridos na organização, repercutindo, desta forma, na 

percepção das relações interpessoais do contabilista. 

 

Nas entrevistas, por meio das experiências vivenciadas por profissionais de 

contabilidade dentro das organizações, exploram-se as dimensões teóricas das 

relações interpessoais no âmbito coletivo e organizacional, considerando importante 

neste estudo às habilidades interpessoais como comunicação e confiança interpessoal, 

trabalho em equipe e atualizações técnicas para as relações interpessoais do 

contabilista. 

 

3.1 Dimensão Coletiva 

 

Para os autores Moscovici (2003); Kaspary e Seminotti (2010); Del Prette e Del 

Prette (2011), a interação seja em um contexto de cooperação ou competitividade 

desenvolve-se a partir de um pensar em cultura, história, sociedade e humanidade. O 

homem é reconhecido em uma dimensão coletiva, através das relações interpessoais, 

ele dialoga e compartilha pontos de vistas semelhantes e diferentes, numa coletividade 

que acompanha cada ser humano. 

 

3.1.1 Confiança interpessoal 

 

Alguns autores como Iudícibus, Martins e Gelbcke (2006); Pires, Ott e 

Damascena (2009); Andrade, Fischer e Stefano (2011), descritos anteriormente no 

referencial teórico conceituam a confiança interpessoal como a habilidade responsável 

pela cultivação das relações benéficas entre pares, superiores e subordinados, pois em 
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situações adversas, a existência de maior confiança no trabalho encontra-se associada 

à melhoria do relacionamento interpessoal com os demais membros das equipes. 

Tratando-se da habilidade confiança interpessoal, os entrevistados foram 

unânimes na menção de que a confiança interpessoal é de extrema importância no dia 

a dia do trabalho. 

Os entrevistados mencionam a importância da confiança interpessoal para o dia a 

dia do trabalho com a equipe e no atendimento ao cliente como uma habilidade 

desenvolvida através do histórico das experiências passadas, troca de experiências 

atuais e conforme citado pelos autores acima “pela cultivação das relações benéficas”: 

Acho que a confiança Interpessoal entre a equipe acho que está 
diretamente ligada no fluir do trabalho, que quando você confia no 
trabalho, acha a pessoa competente, sabe da capacidade da pessoa, 
acho que o trabalho flui legal. Se tem uma cooperação boa entre a 
equipe, acho que reflete no trabalho e com os clientes [...]Confiança 
acho que também está ligada à questão da segurança que se passa 
para o cliente [...] é aquilo vai fazer a diferença para a empresa dele. 
Então, é segurança mesmo, na informação, ser honesta, pensar na 
empresa, no lado da empresa [...]com base em históricos, no tempo 
[...] De início, você não sabe muito bem como a pessoa é [...] mas 
com base em históricos passados, com experiência, acho que você 
vai pegando confiança e segurança no trabalho para conduzir, tanto 
com o cliente quanto com os funcionários, entre a equipe 
(ENTREVISTADO 1). 

 [...] Eu acho que você não consegue fazer um bom trabalho com a 
falta de confiança e interação. Acho que não flui, o trabalho até sai,  
mas acho que ele poderia ser melhor se houvesse uma confiança e 
uma boa interação entre a equipe. E o cliente também, porque, 
principalmente na área contábil, a gente depende muito de 
informação de cliente [...] de um conjunto de pessoas. E se um não 
confiar na informação que o outro está passando, isso não vai gerar 
um resultado confiável também (ENTREVISTADO 2). 

 

Desta forma, os entrevistados relatam que a falta de confiança interpessoal pode 

comprometer negativamente a comunicação e consequentemente acarretar problemas 

na tarefa, para equipe, gerência e cliente:  

Acho que ela é essencial. Se você não tiver confiança, acho que eu 
trabalho talvez não vai ficar adequado, você não vai conseguir 
executar isso da forma correta. Se você não confia, eu acho que vai 
haver uma falha de comunicação também, porque você acha que a 
pessoa vai entender uma coisa, quando na verdade você disse outra. 
Acho que se você não tem confiança, isso, com certeza, vai em um 
momento se chocar e vai acarretar um problema, mesmo na hora de 
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passar isso para fora da sua equipe, quando você fala em cliente é a 
mesma coisa, gerência, enfim, toda a hierarquia 
interna...(ENTREVISTADO 2). 

Hoje em dia, o que eu observo é que as empresas não pensam só na 
experiência que a pessoa tem. Às vezes a pessoa não precisa nem 
ter experiência, mas a pessoa tem que ter um bom relacionamento, 
porque um bom relacionamento influencia. E a gente precisa de 
pessoas que influenciem, mas de um modo positivo, que traga esse 
retorno positivo para o trabalho que vai refletir no desenvolvimento 
da empresa. [...] a contabilidade por si só não trabalha sozinha[...] 
porque, se você não tem um relacionamento bom dentro da área de 
departamento de pessoal, qualquer outra área que foge à 
contabilidade, para você conseguir as informações fica muito mais 
trabalhoso muito mais desgastante. E acaba comprometendo 
também o seu serviço de certa forma, porque você depende das 
informações de outros departamentos para desenvolver o seu 
trabalho em si. Então, isso é de fundamental importância, que todos 
dentro da empresa estejam engajados nessa nova visão 
(ENTREVISTADO 3). 

 

Sendo assim, a relação de confiança quando estabelecida contribui para o 

resultado da tarefa e o desenvolvimento profissional do colaborador, da equipe e 

empresa como um todo: 

Eu acredito que a confiança é fundamental em qualquer 
relacionamento. Isso já é de praxe. Agora, no trabalho, eu acho que 
isso é fundamental. Isso vai influenciar de forma significativa no 
desenvolvimento do trabalho do funcionário, porque ele vai confiar 
em você e sua confiança vai ajudar este funcionário a melhorar 
profissionalmente. Isso seja em qualquer situação, porque se a gente 
não confiar na pessoa o trabalho que o funcionário faz isso ficará 
muito a desejar, porque se a gente trabalha dentro de uma empresa, 
dentro de um grupo, dentro de uma equipe, confiança é de 
fundamental importância, para o desenvolvimento da empresa 
principalmente (ENTREVISTADO 3). 

[...] confiança é muito importante com seus colaboradores a medida 
que você tem trabalhos delegados, cada um tem uma parte neste 
trabalho. Hoje, a contabilidade é dividida em contabilidade fiscal, 
contabilidade gerencial... Então, a confiança interpessoal que você 
tem em seus colaboradores é importante porque você delega 
trabalho e você sabe da capacidade que aquele profissional tem para 
desenvolver esse trabalho. E da confiança que também tem em 
você, a medida em que ele tiver alguma dúvida em alguma coisa, ele 
pode trazer. Confiança que ele tem na figura daquela pessoa que 
está supervisionando, está dando o respaldo para que ele consiga 
fazer o trabalho dele melhor. E a contabilidade é uma área que tem o 
conhecimento da empresa em geral, porque ela trabalha com vários 
setores da empresa, com a parte de RH, com a parte comercial, com 
a parte na área produtiva da empresa, ou até fora com outros 
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clientes, fora da empresa. [...] Então existe aquela confiança no 
pessoal que trabalha com você, e você conhece pessoa que está 
trabalhando, cada colaborador que você tem, da confiança que você 
tem no trabalho dele, das informações que estão passando para a  
contabilidade (ENTREVISTADO 5). 

 

Os entrevistados 04 e 05 abordaram a importância da confiança interpessoal com 

sua equipe de trabalho e no seu sentido mais amplo, estendendo a importância da 

confiança interpessoal para seus pares, superiores e diferentes áreas da organização. 

Ambos entrevistados 4 e 5, fazem menção da importância da confiança interpessoal 

para o resultado da informação e números que chegam até a contabilidade: 

 

Então, essa confiança é muito importante com seus colaboradores 
na medida em que você tem trabalhos delegados [...] não só no 
pessoal que trabalha com você, mas também nos profissionais de 
outras áreas [...] confiança no setor que estará passando a 
informação  corretamente para contabilidade [...] porque você 
trabalha com outros departamentos que está interagindo com a 
contabilidade. O próprio departamento comercial, que atua com 
vendas de produtos, o cliente normalmente pergunta sobre produtos, 
custo, impostos que estão embutidos. Na realidade, ele não tem 
essas informações, “quais os impostos que estão embutidos aí?”, 
entendeu? Então, ele precisa pegar essa informação na área fiscal 
da contabilidade, que vai explicar como se chega naquele cálculo do 
preço final do produto, quais os impostos que estão sendo cobrados 
naquele produto... E a área comercial tem que confiar nas 
informações da área fiscal, que elas estão corretas, o comercial 
conhece o serviço do pessoal da área fiscal. Caso contrário, o cliente 
pode ter uma informação distorcida, pois o comercial não conhece da 
área fiscal (ENTREVISTADO 4). 

Sim, é importante, porque, primeiro: quando você trabalha com sua 
equipe, você tem que realmente ter confiança, no trabalho, na 
pessoa, porque... Eu falo da minha posição, enquanto coordenadora 
de uma área, eu vou ser cobrada pelo meu gerente, que vai ser 
cobrado pelo diretor. Então, eu tenho que coordenar as tarefas que 
as pessoas têm para estar fazendo. Pensa, se eu falar assim: “ai, 
aquela pessoa, eu não confio no trabalho dela. Eu não confio que ela 
tenha capacidade para desenvolver essa atividade”, então eu vou ter 
que... Eu preciso dar um resultado para isso, então eu vou ter que 
revisar... Você acaba tendo retrabalho quando não há confiança no 
seu par, em seu superior. Eu tenho que confiar e delegar aquele 
trabalho, que a pessoa vai me dar o retorno disso. Tem que confiar 
que ela tem capacidade, tem que confiar que realmente nós vamos 
conseguir atingir o objetivo... Então, eu com a minha equipe, nós 
temos esse trabalho, de eu tanto confiar neles como eles confiarem 
na gente. E dos nossos superiores, se não tiver confiança, não vai 
conseguir desenvolver um bom trabalho, principalmente no nosso 
ramo, de contabilidade, que você tem que ser fiel aos números. Você 
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sempre tem que estar perfeito. Não tem como: “posso errar, posso 
dar um jeitinho aqui”, não. Tem que ter confiança deles para você, e 
de você com a sua equipe (ENTREVISTADO 5) 

 

Kanaane (1999) e Moscovici (2003) falam que à medida que ocorrem os 

processos de interação do contabilista com as diferentes áreas da organização,  as 

relações interpessoais deste profissional são desenvolvidas e exercem influências nas 

relações organizacionais, nos padrões de comunicação e desempenho, tanto 

harmoniosos, quanto conflitantes, direta e indiretamente.  

O que confirma a fala do entrevistado 5, quando relata que a contabilidade é uma 

área que depende muito da informação de um conjunto de pessoas e para se 

conseguir realizar um bom trabalho  a confiança interpessoal e a  interação  são  

indispensáveis: 

[...] Eu tenho que confiar e delegar aquele trabalho, que a pessoa vai 
me dar o retorno disso. Tem que confiar que ela tem capacidade, tem 
que confiar que realmente nós vamos conseguir atingir o objetivo... 
Então, eu com a minha equipe, nós temos esse trabalho, de eu tanto 
confiar neles como eles confiarem na gente. E dos nossos 
superiores, se não tiver confiança, não vai conseguir desenvolver um 
bom trabalho, principalmente no nosso ramo, de contabilidade, que 
você tem que ser fiel aos números. Você sempre tem que estar 
perfeito. Não tem como: “posso errar, posso dar um jeitinho aqui”, 
não. Tem que ter confiança deles para você, e de você com a sua 
equipe (ENTREVISTADO 5). 

 

A resposta dada pelo entrevistado 5 referente à pergunta “a falta de confiança 

comprometia os resultados?”  coincide com Coleman (1990) e Luhmann (1996) quando 

dizem que a confiança interpessoal é uma habilidade de grande valia para as relações 

interpessoais dentro da organização, pois dá maior segurança para escolhas 

necessárias, reduz a sensação de vulnerabilidade e favorece o trabalho cooperativo. O 

entrevistado 5 afirma que a falta de confiança no trabalho do outro, pode ocasionar o 

retrabalho e comprometer negativamente os resultados finais, tendo em vista que a 

contabilidade interpreta números e informações de outras áreas da organização:  

 

Compromete o resultado negativamente. Compromete, sim, porque 
se você trabalha com um cronograma de trabalho: “tenho um prazo 
para conseguir cumprir o fechamento, porque outras pessoas vão 
precisar do resultado do meu trabalho para tomar decisões”. 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/7172
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Contabilidade é o quê? Com base nos números e informações que 
você dá, as pessoas tomam decisões, os donos das empresas, 
controller, etc. Então, eu não tenho confiança no que a pessoa está 
fazendo: “ah, não. Não confio. E vou ter um retrabalho”, e isso vai 
demorar mais tempo para eu dar esse retorno, fazer o fechamento 
real do resultado. Confiança, então, é uma das coisas essenciais do 
desenvolvimento desse trabalho da contabilidade (ENTREVISTADO 
5). 

 

O exemplo dado pelo entrevistado 4, reforça a fala dos autores Novelli, Fischer e 

Mazzon (2006) quando mencionam que a confiança interpessoal atua a favor da maior 

produtividade, do fortalecimento dos elos de cooperação no trabalho: 

 

Com certeza, porque você trabalha com outros departamentos que 
está interagindo com a contabilidade. O próprio departamento 
comercial, que atua com vendas de produtos, o cliente normalmente 
pergunta sobre produtos, custo, impostos que estão embutidos. Na 
realidade, ele não tem essas informações, “quais os impostos que 
estão embutidos aí?”, entendeu? Então, ele precisa pegar essa 
informação na área fiscal da contabilidade, que vai explicar como se 
chega naquele cálculo do preço final do produto, quais os impostos 
que estão sendo cobrados naquele produto... E a área comercial tem 
que confiar nas informações da área fiscal, que elas estão corretas, o 
comercial conhece o serviço do pessoal da área fiscal. Caso 
contrário, o cliente pode ter uma informação distorcida, pois o 
comercial não conhece da área fiscal (ENTREVISTADO 4). 

 

Sendo assim, a ausência da confiança interpessoal recíproca favorece a 

hostilidade no ambiente organizacional gerando a informação distorcida (NOVELLI; 

FISCHER; MAZZON, 2006), conforme exemplo dado pelo entrevistado 5 onde por falta 

de confiança recíproca ocasionou um resultado negativo para organização:  

 

Eu falo pela minha área, como eu trabalho com a área contábil mais 
voltada para a área fiscal, a gente lida com Receita Federal, com 
muita fiscalização [..] Eu tenho que garantir que os impostos estão 
sendo recolhidos da melhor forma, que os números estão corretos, 
que não tem nada que o fisco possa vir a questionar. Então, o meu 
gerente, ele confia que eu estou fazendo, estou entregando as 
obrigações em dia, que eu estou pagando os impostos, que estou 
revisando as notas fiscais, que está tudo fechadinho. [...] Na empresa 
que eu estou, que é o ramo de construção civil, então não está muito 
bem no mercado, já teve seu auge, então esse ano está meio 
complicado [...]E estão surgindo muitas fiscalizações, multas, 
impostos pagos errados... Então, hoje que ela está enxugando e 
demitindo funcionários, você vê que isso é reflexo de coisas lá trás, 



44 
 

que não foram feitas de forma correta, ou que alguém confiou que 
estava sendo feito e não estava. Às vezes, o resultado de você fazer 
um trabalho mal feito, mas que você garantiu, você passou confiança 
que estava sendo feito, ele venha em um momento em que a 
empresa não está tão bem assim, e tem reflexo total no resultado. 
Uma multa que você não estava esperando e que acontece por conta 
de alguma coisa que estava errada lá, três anos atrás, quatro anos 
atrás, e se tivesse sido detectado antes estava tudo bem 
(ENTREVISTADO 5). 

 

3.1.2 Comunicação Interpessoal  

 

A troca de experiência, diálogo, através da comunicação auxiliará o contador não 

apenas no sentido de permitir uma compreensão satisfatória dos elementos que podem 

afetar as decisões econômico-financeiras dos usuários da Contabilidade, bem como, a 

entender a complexidade que envolve a informações e os processos contábeis dentro 

da organização, conforme menciona os entrevistados 4 e 1: 

Bom, se você recebe uma informação distorcida ou alguma área te 
passa uma informação errada, normalmente o seu relatório com a 
informação vai ter um resultado errado em números, isso 
compromete o resultado da empresa, compromete o resultado que 
você vai apresentar pra seus diretores [...] agora imagina isso na 
área comercial, onde a contabilidade passa para o comercial uma 
informação errada, e essa pessoa pega e passa essa informação 
para o cliente... Então, esse resultado distorcido vai refletir na 
imagem da sua empresa junto ao cliente, vai gerar uma desconfiança 
no seu par do comercial. Isso compromete todo o seu resultado; e 
hoje, o mercado tão competitivo, se você perde a confiança de um 
cliente seu amanhã ou depois tem outro fornecedor na porta do seu 
cliente (ENTREVISTADO 4).  

[...] A gente às vezes não entende, não compreende aquilo que o 
cliente quer, o cliente faz uma solicitação, manda um e-mail pedindo 
alguma coisa. Você lê o e-mail, você tem uma interpretação, mas às 
vezes, aquilo não é suficiente para conduzir o trabalho. Então, você 
tem que entrar em contato com o cliente novamente, tentar entender 
da melhor forma o que ele precisa, para poder dar o resultado que 
ele gostaria. Às vezes, se não se tivesse essa comunicação poderia 
entregar para ele uma coisa que não fosse suficiente para o que ele 
estivesse buscando naquele momento. Então, essa comunicação de 
você realmente buscar entender a necessidade, os motivos, acho 
que isso pode levar um trabalho melhor para o cliente 
(ENTREVISTADO 1). 
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Crepaldi (2008), diz que a informação gerada pela contabilidade deve ser fruto do 

trabalho em equipe, comunicação e confiança interpessoal para que seja verdadeira 

[...], o entrevistado 1 em seu relato mostra o elo que existe entre as habilidades 

comunicação e confiança interpessoal e o quanto facilitam as relações interpessoais. 

Ao passo que o entrevistado 3 faz das diferentes formas de comunicação um recurso 

para desenvolver seus funcionários: 

Às vezes, a gente pode não entender o que o cliente está falando, ou 
não se expressar de forma correta. Acho que tem que ter clareza 
para entender o que ele precisa e clareza para expressar aquilo que 
ele quer, e saber a linguagem que você vai usar, porque às vezes 
pode ter clientes que tem mais conhecimentos técnicos, então você 
pode ter uma linguagem mais técnica, e outros clientes que essa 
linguagem técnica já não seria adequada, usar uma linguagem mais 
simples, outras palavras, explicar de uma forma diferente. Entender, 
cada tipo de cliente é diferente. Entender isso e saber aplicar para 
poder ganhar a confiança dele e no trabalho [...] quando o cliente não 
confia em seu trabalho, ele não acredita naquilo que você está 
falando; então, fica um relacionamento ruim. Tem exemplos lá de 
clientes que às vezes não querem falar com algumas pessoas por 
falta de confiança. Acho que é muito importante esse relacionamento 
de confiança interpessoal com o cliente (ENTREVISTADO 1). 
 

A comunicação, a confiança, o relacionamento, tudo, vai refletir no 
resultado do trabalho que você vai apresentar para o seu cliente. [...] 
Por exemplo, no desenvolvimento de novos projetos, se eu não 
consigo entregar um trabalho em tempo hábil ou se eu entrego um 
trabalho de forma que tenha muitos erros... O que está faltando para 
esse funcionário que ele não está entendendo? O que eu posso estar 
melhorando em questão de curso, de aprendizado, de motivação? 
Ou até modificar a estrutura de como eu estou trabalhando na 
distribuição do trabalho em si, porque, às vezes, o funcionário não 
está tendo condições naquele momento de desempenhar aquele 
serviço. Então, eu posso fazer um remanejamento com outro 
funcionário que tenha mais condições de desenvolver o trabalho. 
Mas sem isolar esse funcionário que tem menos condições. [...] eu 
pego essa pessoa que não tem condições e mostro que pode 
aprender. Eu monto o passa a passo. Sento e explico etapa por 
etapa através, não só verbalmente, como através de apostila, de 
razonete, de desenho, de tudo o que for possível.[...] 
(ENTREVISTADO 3). 

 

Percebe-se que,  no processo comunicacional do contabilista  por meio dos 

relacionamentos entre diferentes pessoas, níveis, por meio de expressão, diálogo, 

informação, compartilhamento de expectativas para o atingimento dos resultados 
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positivos. (MARCHIORI, 2008; BARTHS, 2014), conforme experiência compartilhada 

pelo entrevistado 5: 

  
[...] meu chefe chegou para mim e falou assim: “E5, essa multa aqui, 
que nós pagamos...”, porque ela, a empresa quis pagar. Tinha dois 
tipos de multa. Então: “essa multa que nós pagamos, na autuação 
que nós tivemos, você entende que nós teremos que incluí-lo no 
LALUR, no imposto?”, eu falei assim: “não, não devemos”. E ele: “por 
quê?”, e ele estava teimando comigo que deveria incluir. Aí o que eu 
tive que fazer? Pegar toda a legislação, mostrar e falar para ele: 
“essa multa que está aqui, é uma multa da correção. A multa que 
você corrige seu dinheiro no tempo, entendeu? E não uma multa 
aplicada por você, por você ter faltado com algo. Uma multa mesmo 
de autuação. Uma autuação fiscal, não é. É uma multa, multa de 
mora. Você corrige um imposto que você deveria ter recolhido lá em 
1995 e traz até o presente momento, além dos juros, é claro. Então, 
a multa de mora não deve ser incluída no LALUR”. No entendimento 
dele, quando ele viu multa... Todas as multas, você tem incluir e 
adicionar no seu imposto de renda. Eu falei: “essa multa não é uma 
multa...” e aí eu mostrei pra ele, levantei a legislação, tudo. E ele 
falou: “nossa, realmente você tem razão!”, porque ele leu uma coisa, 
interpretou daquela forma... Ele só veio esclarecer comigo, falar: “ah, 
então a gente tem que incluir”. Eu falei: “não, eu entendo que não”, e 
aí que ficou. Então, dessa forma, a gente não pagou mais imposto de 
renda, e a empresa teve... E até a própria auditoria, quando foi 
auditar o balanço, falou: “realmente, não deve ser incluída”. Então, se 
ele tivesse tido a interpretação dele e não tivesse compartilhado: 
“olha, será que eu devo?...” A gente teria onerado o imposto da 
empresa, e, realmente, ia interferir no resultado: “pagar um imposto 
que eu não deveria ter pagado, por conta de uma interpretação 
errada, equivocada da minha parte”. Então [...] fez toda a diferença 
[...] nesse momento fez toda a diferença [...] a comunicação interfere 
diretamente ali na frente, que são os resultados (ENTREVISTADO 
5). 

 

A comunicação interpessoal é de fundamental importância para as relações 

interpessoais dentro da organização e o fator humano é o responsável pela qualidade 

desta informação, conforme menciona o entrevistado 4: 

 

Então, como estava te dizendo: você vai perder uma credibilidade no 
mercado, então você precisa ter essa informação, essa comunicação 
dentro da sua própria empresa, dentro de todos os departamentos. O 
trabalho hoje, apesar da tecnologia que nós temos, os recursos de 
informática, de comunicações, ela é baseado muito informação da 
pessoa; o princípio de tudo, tem que ter a pessoa. Não adianta nada 
você ter o maior sistema de comunicação, de informática, ter tudo se, 
de repente, você passa uma informação errada ou faz uma 
alimentação errada no sistema. Por que o sistema, ele trabalha com 
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informações, e quem passa essa informação é a pessoa, o 
colaborador, o ser humano (ENTREVISTADO 4). 

 

Em situações de trabalho, no ciclo atividades-interações-habilidades, o 

profissional pode ter seus resultados influenciados pelo grupo ou do contexto de 

trabalho, conforme o entrevistado 3 menciona:  

 

Ela depende de informações de outros departamentos, então não 
pode ficar só no círculo da sua equipe. Tem que se expandir para as 
outras áreas, porque, se você tem um relacionamento bom com o 
departamento de pessoal, com o pessoal de vendas, com o pessoal 
de produção, então o retorno dessas informações vem muito mais 
flexível para a contabilidade. Isso não se torna tão desgastante, 
porque, se você não tem um relacionamento bom dentro da área de 
departamento de pessoal, qualquer outra área que foge à 
contabilidade, para você conseguir as informações fica muito mais 
trabalhoso muito mais desgastante. E acaba comprometendo 
também o seu serviço de certa forma, porque você depende das 
informações de outros departamentos para desenvolver o seu 
trabalho em si (ENTREVISTADO 3). 

 

O entrevistado 3 menciona “Eu vejo o resultado disso no trabalho. A 

comunicação, a confiança, o relacionamento, tudo, vai refletir no resultado do trabalho 

que você vai apresentar para o seu cliente.” Nesta fala o entrevistado mostra as 

influências da comunicação e confiança interpessoal para as relações organizacionais 

e transmissão de uma informação técnica. 

 

A fala do entrevistado 5 remete a importância das habilidades comunicação e 

confiança em situações de trabalhos compartilhados por deferentes pessoas com a 

mesma finalidade de gerar bons resultados: 

 

Tenho que confiar que o meu setor de compras também está 

fazendo a coisa correta, eu estou confiando porque eu passei uma 

informação para ele: “olha, não é mais dessa forma, é dessa. Veja 

com fornecedor para ele tirar esses 11 %”, e eu confiando que ele vai 

estar fazendo corretamente. Confiando na minha equipe, porque eu 

passei uma informação, e eles vão estar me entregando trabalho 

porque eu me comuniquei de uma forma clara e objetiva 

(ENTREVISTADO 5). 



48 
 

 

Neste sentido, a comunicação é essencial para o estabelecimento do 

relacionamento, pois a informação através da comunicação deve contribuir  para a 

evolução das relações de confiabilidade e possibilidades de novos relacionamentos, 

conforme citado pelo entrevistado 3: 

 

 [...] porque a contabilidade por si só não trabalha sozinha. Ela 
depende de informações de outros departamentos, então não pode 
ficar só no círculo da sua equipe. Tem que se expandir para as 
outras áreas, porque, se você tem um relacionamento bom com o 
departamento de pessoal, com o pessoal de vendas, com o pessoal 
de produção, então o retorno dessas informações vem muito mais 
flexível para a contabilidade (ENTREVISTADO 3). 

 

Desta forma, através do bom relacionamento estabelecido com as pessoas 

envolvidas nos processos organizacionais, colher informações das áreas para a 

Contabilidade torna-se menor os desgastes e retrabalhos:  

Eu acho que você não consegue fazer um bom trabalho com a falta 
de confiança e interação [...] Acho que não flui, o trabalho até sai, 
mas acho que ele poderia ser melhor se houvesse uma confiança e 
uma boa interação entre a equipe. E o cliente também, porque, 
principalmente na área contábil, a gente depende muito de 
informação de cliente. Então, pensando na terceirização ou mesmo 
que fosse interna, a gente depende de toda equipe, de um conjunto 
de pessoas. E se um não confiar na informação que o outro está 
passando, isso não vai gerar um resultado confiável também 
(ENTREVISTADO 2). 

 

Ressalta-se que, nas falas trazidas pelos 5 entrevistados existe  um elo entre as 

duas habilidades comunicação e confiança interpessoal e quando manifestas nas 

relações interpessoais, dependendo da  situação, uma sobrepõe a outra.  

 

3.2 Dimensão Organizacional  

 

A organização cada vez mais exige a participação de profissionais qualificados, 

capazes de lidar com as informações técnicas, de interagir com elas, de se relacionar 

com seus colegas de trabalho e contribuir para o trabalho em equipe, dentro de um 

contexto que não basta fazer bem apenas suas tarefas, mas também lidar com as 

pressões e transformações constantes do mundo corporativo. 
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3.2.1 Trabalho em Equipe 

 

O trabalho em equipe rapidamente integra atividades articuladas de diferentes 

áreas organizacionais. Estas articulações são os facilitadores no processo, pois 

consolidam e fortalecem a atividade através do trabalho em equipe e constantes 

diálogos (SILVA, 2012).  

 

A habilidade “trabalho em equipe” e sua importância podem ser observadas no 

relato do entrevistado 2 quando em sua fala responde a pergunta “Para realização de 

um trabalho qual a importância da interação com seus colaboradores e colegas?” 

 

Eu acho que é muito importante. É meio difícil falar assim, porque um 

contador normalmente ele é mais reservado, ele é mais introvertido, 

mas ele precisa ter um bom relacionamento com todas as áreas, 

porque senão ele não vai ter a informação que ele quer, que ele 

precisa, na verdade, para executar o trabalho dele com maior 

confiabilidade, maior qualidade, maior rapidez. Se você tiver muitas 

desavenças no seu ambiente de trabalho, você não vai conseguir 

essas informações. A pessoa não vai ajudar por que você está 

trabalhando como ele. Não é simples assim, a gente sabe que em 

uma organização é muito importante que você tenha um bom 

relacionamento para você conseguir as informações que precisa de 

uma maneira mais correta, mais rápida; que você não demande 

muito do seu tempo, para você não precisar ficar indo atrás das 

pessoas, ou, às vezes, de perder essa informação. Por que, 

dependendo do teu grau de conflito, você não consegue obter 

determinadas informações. Então, eu acho isso essencial. Dentro do 

meu ambiente de trabalho, eu tento sempre buscar ter o maior 

contato com todas as pessoas que estão ao meu redor, que podem 

contribuir de alguma forma, mesmo que não diretamente, mas 

indiretamente, em uma conversa informal, enfim, alguma informação 

que realmente possa contribuir inclusive para o conhecimento 

técnico. Se você tem um bom relacionamento, você consegue 

conversar com uma pessoa e trocar experiências também 

(ENTREVISTADO 2). 

 

Nesta fala, percebe-se a importância do bom relacionamento entre o contabilista 

com seus colegas de outros setores na obtenção das informações corretas e dentro do 

prazo necessário. Bem como, para  diminuir o campo de conflito fortalecendo e 
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ampliando  o trabalho em equipe, pois o mesmo está relacionado diretamente com a 

qualidade da informação que o contabilista recebe para posteriormente gerar relatórios 

que auxiliarão o tomador de decisão.  

O entrevistado 5 relata um exemplo de excelentes resultados gerados pelo 

conhecimento técnico do contador e da força do trabalho em equipe: 

Nesse ramo de construção civil, nós temos um benefício fiscal, que 
hoje as empresas pagam um determinado imposto, que chama-se 
regime especial de tributação, que as construtoras podem... Chama-
se patrimônio de afetação Pode estar optando, então o que 
acontece? [...] Isso foi um benefício que teve de 94 para cá, então as 
empresas acabam indo para esse regime especial de tributação, que 
ela diminui o quê? [...] entre 7% de imposto, ela vai pagar só 4%.[...] 
o meu diretor pediu pra que eu fizesse um estudo e mostrasse para 
ele que se nós fizéssemos esse patrimônio de afetação... O que é 
patrimônio de afetação? É pegar todos os bens, só daquele 
empreendimento. Estou construindo um prédio na Vila Maria, então 
tudo o que entrar de recurso, tudo o que eu pagar, eu só vou poder 
usar pra ele, eu não posso aplicar em outro que está sendo 
construído [...] eu fiz o estudo para ele, nós íamos ter um benefício aí 
durante o tempo que durasse o empreendimento de 500 milhões de 
reais [...] Apresentei para todos os gerentes, por quê? Eu ia precisar 
da área financeira, eu precisava da área de incorporação, eu 
precisava de todos que todos eles estivessem voltados nessa 
informação [...] Aí elaboramos um cronograma [...] Um trabalho em 
equipe [...] E assim cada setor tinha a sua atividade. Dessa forma eu 
mobilizei quase uma empresa inteira (ENTREVISTADO 5). 

 

Neste exemplo, o contabilista atualizado tecnicamente, agiu como um   

disseminador de informações que mostraram possibilidades de ganhos para empresa e 

facilitador no processo gerando ações coletivas, interações e resoluções 

compartilhadas para se ter resultados efetivos (SILVA, 2012).  

O entrevistado 5 finaliza sua fala acerca deste exemplo:  

Quando eu falei pra equipe (fiscal): “olha, esse é o tipo de trabalho 
que a gente precisa sempre estar fazendo para ter a visão da 
empresa. Para ela falar: ‘o setor fiscal não é um setor que registra 
nota; a contabilidade não contabiliza para o fisco. Eles estão 
trazendo um resultado” (ENTREVISTADO 5). 

 

A fala do entrevistado 5 vai de encontro ao que Catelli (2009) diz sobre o papel do 

contabilista [...] “ele tem que é buscar os fundamentos, os princípios, para que possa 

atuar de forma mais eficaz, como um gestor também, não só como um escriturador”. 
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O entrevistado 3 fala acerca da  realidade das empresas trabalharem com uma 

estrutura enxuta e equipe em desenvolvimento. O entrevistado 3 reforça a  importância 

do trabalho em equipe, do desenvolvimento técnico das pessoas, da troca de 

experiências como um recurso incentivador para realização de um trabalho: 

Eu trabalho com o cliente só [...] É uma indústria química que 
ninguém dos outros projetos querem [...] Ela é considerada pela 
Receita Federal como uma empresa diferenciada, pelo volume de 
faturamento.[...] Então é assim, hoje eu estou em uma estrutura 
enxuta? Estou. As pessoas estão assustadas? Estão, porque é um 
serviço de contabilidade fiscal, e eu tenho funcionários auxiliares e 
assistentes... Eu trabalho com pessoas que não têm ainda um 
conhecimento profundo[...]. Então, você precisa, ao mesmo tempo, 
incentivar, demonstrar que a pessoa tem capacidade, e que ela não 
está sozinha. É lógico que vai demandar de mim um esforço bem 
maior [...] vou ter que lidar com os funcionários de uma forma para 
que eles queiram contribuir comigo [...].[...]Por isso que eu falo, se 
você já tem, se você já desenvolveu a credibilidade e a confiança, se 
você incentiva a sua equipe, é nessas horas que você vai ter o 
resultado de todo seu investimento.  [...] o que eu falo para eles: “a 
experiência que vocês ganharem, a bagagem que vocês adquirirem, 
é isso que vocês vão levar para o resto da vida. Isso é o troféu que 
vocês têm, e isso eu tenho condições de dar, porque isso ninguém 
vai tirar de vocês” (ENTREVISTADO 3). 

 

Percebe-se na fala do entrevistado 3 que, em situações adversas o contabilista 

desenvolve habilidades como confiança, comunicação, trabalho em equipe, e também 

torna-se um facilitador técnico para sua equipe. O desenvolvimento de tais habilidades 

aprimoram os relacionamentos e resultados deste profissional dentro da organização 

dando a ele uma visão macro do negócio. 

 

O entrevistado 1 em seu relato menciona que o resultado eficiente só é possível 

através de um bom relacionamento e consequentemente o trabalho em equipe. 

Trabalhar em equipe significa reconhecer suas limitações, assumir seus erros e a partir 

daí compartilhar conhecimentos, experiências e desta forma, contribuir para que o 

trabalho saia da melhor forma: 

 

O relacionamento com os colegas ou com os subordinados, um bom 
relacionamento está diretamente ligado a um trabalho eficiente[...] 
Trabalhar em equipe de uma forma boa e com os pares, [...] é saber 
que a pessoa também tem incapacidades, não é só você. A gente 
não sabe tudo, e às vezes a pessoa também não sabe. Compartilhar, 
entender que compartilhar conhecimentos é sabedoria. Às vezes não 
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sei muito de uma coisa, às vezes a pessoa sabe; e não achar que 
sou melhor ou pior por conta disso. Compartilhar esse conhecimento 
é fazer com que o trabalho saia da melhor forma.. A pessoa tem que 
ter humildade para assumir os erros ou ter humildade para falar que 
não sabe ou humildade para ensinar. Às vezes a pessoa não tem 
humildade nem para passar um conhecimento, muito menos para 
assumir ou reconhecer que não sabe, ou assumir que errou. Acho 
que humildade é primordial. Acho que a pessoa tem que ter 
humildade para poder crescer, para poder desenvolver, para poder 
aprender. Se não tem humildade, acho que não consegue chegar a 
lugar nenhum. É negativo (ENTREVISTADO 1) 

 

Tais comportamentos como agir com humildade, reconhecer limitações, assumir 

seus erros, compartilhar experiências, são comportamentos em grupo, que propiciam 

ao contador riquezas de possibilidades de maneiras para reagir e se chegar ao 

consenso e a tomada decisão partilhada. 

 

No relato do entrevistado 4, ele fala acerca da importância do trabalho em equipe 

no dia a dia da rotina organizacional e quanto pode influenciar positivamente ou não no 

resultado: 

 

Dentro de nossa área é importante o trabalho em equipe, porque 
cada pessoa tem uma função. [...] tem a pessoa do faturamento [...] 
ela emite a nota fiscal, ela gerou a nota fiscal. Então, [...] contabilizou 
o imposto, gerou um lançamento na contabilidade [...]  A outra 
pessoa da parte fiscal, que já vai analisar esse documento fiscal, [...] 
analisou o documento fiscal, que estavam corretos os impostos que 
foram tributados nessa nota, o ICMS e os COFINS,depois [...] vai 
para o contas a receber. [...] Essa pessoa do contas a receber, [...] 
está monitorando essa nota fiscal [...] Então, essa pessoa do contas 
a receber é aquela pessoa que vai dizer: “esta nota daqui a 10 dias, 
o cliente vai ter que pagar. Tem um valor a receber”. Então, ela vai 
estar monitorando essa nota fiscal, quando chegar nos 10 dias, para 
ver se realmente o cliente pagou ou não pagou, para que ele possa 
depois pegar e cobrar. Então, você vê que aí você teve 3 pessoas 
envolvidas, em uma simples nota fiscal que foi emitida: a pessoa do 
faturamento (que emitiu a nota), depois passou para outra pessoa do 
fiscal (que é a pessoa que analisou, está correta), e a pessoa que é 
do financeiro, da parte de cobrança (que é a pessoa que está 
monitorando aquela nota). [...] Posteriormente, essa nota vai para a 
contabilidade, que depois, no final do mês, vai fazer todo o resultado 
de apuração. Então você vê que cada um tem um 
pedacinho...(ENTREVISTADO 4). 

 



53 
 

Neste exemplo dado pelo entrevistado 4 percebe-se a importância da confiança 

na informação que está sendo passada, da comunicação que deve ser estabelecida 

sem ruídos ou interferências e da força tarefa, da sinergia necessária para executar a 

rotina com volumes de Notas Fiscais sem prejudicar o resultado final do trabalho. 

O entrevistado 3 completa a fala do entrevistado 4 com o seguinte exemplo:  

Se o faturista, por exemplo, coloca o vencimento de uma nota no dia 
10/06, R$100.000, então, (lógico que a empresa trabalha com fluxo 
de caixa), ela sabe que dia 10/06 tem R$100.000 que vão estar 
disponíveis na conta dela. Imagina que o cara errou, não é 10/06, é 
10/07, e, nesse meio tempo, a firma já fez seu fluxo de caixa: “eu vou 
fazer uma compra, que é para abastecer o meu estoque, porque eu 
sei que dia 10/06 eu vou receber isso”. Não, não é 10/06, é 10/07... 
(ENTREVISTADO 3). 

 

E o entrevistado 4 completa o exemplo acima citando: 

 

É, você teve uma informação distorcida, por quê? A pessoa do 
faturamento colocou o vencimento errado. Aí vai para o contas a 
receber. Aí o que acontece? Quando contas a receber chega lá, o 
pessoal do contas a receber vai cobrar o cliente, falar: “você tem uma 
nota tal, tal, tal”. E o cliente fala: “ah, mas espera um pouquinho, o 
que eu tenho acordado com o comercial não é, é daqui a mais trinta 
dias. Isso foi colocado no pedido, tudo. Você pode observar”. Então, 
você tem uma informação errada, você tem um fluxo montado, a 
empresa está trabalhando em cima daquele fluxo, pensando em 
receber, igual ela citou aí, no dia 10/06 e só vai receber 10/07, e fez 
uma compra para daqui a 15 dias...(ENTREVISTADO 4). 

 

Comparando-se as entrevistas, percebe-se que é necessário que se estabeleça 

uma relação dinâmica de interações entre os envolvidos nesta rotina de trabalho, a fim 

de diminuir as divergências entre o papel esperado e o realizado. A informação gerada 

pela contabilidade deve ser fruto deste  trabalho em equipe, comunicação e confiança 

interpessoal.   
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3.2.2 Atualizações Técnicas 

 

As modificações no ambiente de trabalho do contabilista variam constantemente 

devido às mudanças decorrentes dos órgãos reguladores, globalização, tecnologia de 

informações e etc.  

Para que ocorra o entendimento correto e a adaptação às atualizações das 

normas, legislações, sistemas de informações e demais conhecimentos, se faz 

necessário a troca de informações com superiores, colegas, bem como, conhecimentos 

obtidos em palestras, seminários, congressos, fazendo do contabilista um facilitador do 

conhecimento e informações para todas as áreas da empresa (ZAROWIN, 1997; 

PRETTO, 2011). 

Foi perguntado ao entrevistado 5 “Em quais situações de trabalho você percebe 

que a atualização dos conhecimentos técnicos possibilitam melhores resultados na 

execução das atividades?” , obteve-se a seguinte resposta: 

 

[...] tratando de contabilidade, e contabilidade no Brasil. Vamos dizer 
assim, a área tributária no Brasil é um manicômio tributário, como 
dizem; um remendo de leis,... Então, se você não estiver em 
constante atualização, na área contábil e fiscal, o seu trabalho não 
vai [...] exprimir a verdade dos fatos, você pode estar 
comprometendo o resultado de uma empresa. Se você não aplicar 
determinada lei, de como tributar, de como contabilizar determinado 
valor da empresa, você pode estar gerando um resultado que não é 
verdadeiro. Você pode estar superavaliando essa empresa, sendo 
que na verdade ela está tendo prejuízo, ou ela está tendo um lucro 
demais (ENTREVISTADO 5). 

 

O entrevistado 5 relata que, o profissional contábil é visto como um receptor e 

emissor de informações essenciais para tomada de decisões, tornando-se 

indispensável a atualização técnica  para o exercício de sua função. O mesmo 

entrevistado menciona situações de trabalho que sem as atualizações técnicas 

necessárias, o contador fica impossibilitado de executar seu trabalho: 

[...] exemplo que eu dou, dessa lei 12637, que ela veio mudar muitas 
coisas da contabilidade no Brasil, adequando às normas 
internacionais de contabilidade, porque a contabilidade a gente fazia 
para o fisco, só para o fisco aqui. Agora não, a contabilidade é 
universal, a contabilidade aqui no Brasil vai ser igual nos Estados 
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Unidos, igual na Europa, vai ser a mesma coisa, então, se eu não 
estiver bem alinhado, vou estar gerando um valor para a empresa 
que não é verdadeiro. Posso estar atribuindo um lucro que ela não 
teve, por quê? Porque eu não apliquei determinada legislação, eu 
não tive o conhecimento suficiente para fazer a contabilização 
daquele valor, por exemplo. [...] Se eu não tiver o conhecimento para 
aquilo, eu vou estar fazendo um trabalho que não é a realidade da 
empresa. E na área fiscal, por exemplo, é uma área, como eu disse, 
um manicômio tributário. Hoje a coisa é feita de um jeito, amanhã de 
outro, na outra semana de outro. E às vezes não dá nem tempo de 
você aprender como se faz, o negócio já mudou. Aí, quando você 
fala: “ai, aprendi a apurar o PIS e COFINS da fórmula cumulativa! 
Agora eu aprendi, demorei um ano para aprender isso!”, chega na 
outra semana, não é mais cumulativa, é a não cumulativa. Aí você 
tem que aprender tudo de novo. Às vezes, você aprende e já mudou 
novamente! Então, o profissional de contabilidade, em se tratando de 
Brasil, eu nem sei lá fora como é, ele tem que estar em constante 
aprendizado. Ele tem que estar lendo muito, se atualizando, fazendo 
cursos, participando de palestras, fazendo networking muito com o 
pessoal das outras áreas [...] (ENTREVISTADO 5). 

 

A dinâmica organizacional exige que, o contabilista assuma um novo papel que 

requer habilidades interpessoais e conhecimentos atualizados (CATELLI, 2009). Ele 

exerce atividades que são imprescindíveis no controle das informações essenciais à 

tomada de decisões, portanto, na ausência da atualização técnica, o profissional de 

contabilidade corre o risco de comprometer os resultados da empresa. 

O entrevistado 5 fala sobre as influências ocasionadas pelas atualizações 

técnicas melhorando o trabalho em equipe, comunicação e confiança interpessoal. 

Percebe-se a importância do contabilista estar conectado aos fatos, acontecimentos 

atuais e recursos tecnológicos, e desta forma auxiliar as várias áreas da empresa com 

informações que gerarão melhores resultados.  

 [...] Está tudo interligado, por quê? [...] Um exemplo que eu vou dar 
foi a desoneração da folha de pagamento do setor de construção 
civil, porque é o que eu vivenciei. [...] de outubro, novembro do ano 
passado, se eu não me engano [...] Eu tinha que fazer retenção de 
5% de ISS recolher para a prefeitura, 11% recolher para a 
Previdência Social. Com a desoneração da folha, o que eles fizeram? 
Não é mais 11% que você quando pagar para ele vai ter que reter, e 
sim 3,5%, ok? Então o que aconteceu? Muitos estavam totalmente 
desatualizados [...]eu tenho que estar muito bem alinhada com as 
informações [...]Tive que adequar todo o meu sistema para que 
fizesse essa retenção correta [...]É uma coisa que mudou, eu 
absorvi, eu interpretei a legislação: “olha, é dessa forma que tem que 
ser. [...]Então, eu informo a minha equipe: “a partir de hoje, não é 
mais 11% que nós temos que reter, é 3,5”, eles iam continuar 
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fazendo 11, o meu fornecedor ia receber menor, e eu ia recolher 
maior para o governo.... [...] Comuniquei os departamentos que 
deveriam ser comunicados. “Compras: a partir de tal data, não é 
mais 11%, é 3,5, ok?”. “Ok”. “Fale com o prestador de serviço”. “Área 
fiscal, contábil: não é mais assim, temos que fazer a retenção de 3,5, 
e tem que sair ‘assim, assado’”. “RH: quando você fizer a CEFIC 
dele, não é mais 11 %, é 3,5, por causa da desoneração” 
(ENTREVISTADO 5). 

 

A seguir o entrevistado 2 relata uma experiência mostrando o impacto negativo 

causado no resultado em função de um erro técnico: 

Eu tive uma situação como empresa, onde o gerente, acho que ele 
era gerente financeiro. Ele já passou por várias áreas da empresa 
[...] ele já foi do comercial [...] ficou muito tempo no comercial, aí ele 
passou para a parte financeira. Deu uma circulada em outras áreas 
bem rapidamente, então ele tem uma boa noção. Aí, a contabilidade 
tinha apurado um número que não estava muito correto,[...] um erro 
de execução, estava apresentando um número que não era muito 
coerente com a realidade que ele via. E ele pegou esse número e 
falou [...] “Será que isso está realmente correto?”, porque ele tem 
noção do preço que ele vende [...]  tem noção da margem de lucro 
[...]  tem noção das despesas que ele tem, então ele falou para a 
contabilidade: “não, deve ter alguma coisa estranha.” E aí, nós fomos 
apurar [...]  realmente, houve um erro de execução [...] o lucro era 
muito maior que o que a [...] contabilidade tinha apontado 
anteriormente [...] Sem esse conhecimento... Provavelmente, 
ninguém teria se dado conta de que tinha um erro contábil ali [...] E 
isso estava impactando direto no resultado...(ENTREVISTADO 2). 

 

Dentro da organização, a contabilidade funciona como um sistema de informação 

e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de 

natureza econômica, financeira, física e de produtividade (IUDÍCIBUS; MARTINS; 

GELBCKE, 2006, p.48).  

 

Portanto, o contador exerce um papel muito importante dentro da organização, 

sendo primordial estar atualizado, saber interpretar e interagir com a informação.  

 

A troca de experiência aliada à importância do conhecimento e da informação é 

um diferencial estratégico para a organização, pois desta forma as pessoas envolvidas 

repesam suas práticas e ampliam seus conhecimentos, conforme fala dos 

entrevistados 5 e 3: 
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[...] o conhecimento técnico em nossa área é importante. É 
importante a comunicação, porque um profissional pode estar 
ajudando o outro [...] Não só com os colegas da área envolvida, mas 
sim com toda a empresa, porque a contabilidade conhece a parte 
fiscal, a parte tributária [...] conhecimento mais detalhado daquele 
produto para ele saber a forma como ele vai tributar esse produto [...] 
Ele busca no setor produtivo, com um encarregado de produção [...] 
Então tem que ter essa comunicação, é muito importante [...] então 
essa comunicação interpessoal não é só dentro da área contábil, 
mas é dentro do setor da empresa com cada departamento envolvido 
(ENTREVISTADO 5). 

 Por que o setor de produção conhece o produto. Geralmente, o setor 
fiscal [...] não conhece todas as particularidades [...] de produção [...] 
Ele conhece o macro[...] Então o fiscal, o departamento fiscal, vai no 
chão da fábrica, confere e vai tentar entender se cabe essa 
interpretação da legislação, se aquele produto, para sair com 
deferimento, ele vai com tampa, com parafuso, com grade, com 
tinta...[...] As relações não devem ficar só no setor fiscal 
(ENTREVISTADO 3). 

 

Assim, o contabilista com tais habilidades (confiança e comunicação interpessoal, 

trabalho em equipe e atualização técnica), será capaz de minimizar as dificuldades a 

que está exposto e aprenderá a lidar com a nova situação, podendo desempenhar, 

satisfatoriamente, seu papel dentro da organização.   

 

O relato do entrevistado 3 remete o momento organizacional vivido pelos 

contabilistas,  enfatizando o quanto as relações interpessoais faz toda diferença na 

busca pela informação e aprimoramento deste profissional no mercado. O que vai de 

encontro com os autores Souza; Ramos (2004) quando disseram que o relacionamento 

interpessoal é uma habilidade indispensável para o contabilista, pois o mercado exige 

cada vez mais esperteza, mais velocidade e mais criatividade para atender à demanda 

(SOUZA; RAMOS, 2004). 

 

A contabilidade é de fundamental importância hoje em dia. Hoje em 
dia, o que a gente observa muito? É sped, muita troca de 
legislação... Hoje em dia, o contador está muito sobrecarregado de 
informações. Cada dia mais, a gente está sendo massacrado por 
informações, e o contador tem que correr atrás dessa nova visão que 
o mercado está tendo, dessa globalização. O funcionário tem que 
correr atrás para trazer essa coisa nova. A empresa não está tendo 
condições de desenvolver ou buscar um profissional já pronto, 
porque a mudança está tão grande que as empresas estão fazendo o 
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quê? Estão desenvolvendo os funcionários que ela tem aqui. Por 
quê? A mão de obra está ficando cara e não tem pessoas 
preparadas. A faculdade, as escolas ainda são novas... A gente está 
trabalhando com duas contabilidades hoje em dia: a contabilidade 
fiscal e a contabilidade societária da mudança. Então, você vê, são 
duas contabilidades. E ainda as escolas não estão preparadas para 
isso. Não estão nem as escolas, nem as empresas. Então, quem 
está desenvolvendo isso no dia a dia? São os próprios funcionários. 
Então, por isso que a empresa tem que ter funcionário bem 
relacionado, que saiba trabalhar em equipe e motivado para buscar, 
ter vontade de buscar essas informações e montar, desenvolver um 
projeto, porque isso é desenvolver um projeto. Dentro da empresa, 
você está desenvolvendo. Então, o profissional de contabilidade tem 
que ter essa mentalidade hoje em dia. Por isso que eu falo que hoje, 
mais do que nunca, o relacionamento é de fundamental importância. 
O livro, hoje, por si só, não desenvolve, não está sendo fundamental 
dentro da área contábil (ENTREVISTADO 3). 

 

Com base na análise e interpretação dos dados coletados, verificou-se a 

importância das relações interpessoais para o contabilista, assim como habilidades 

interpessoais como: confiança e comunicação interpessoal, trabalho em equipe e 

atualização técnica, sendo que estes relacionamentos deverão ser estabelecidos de 

forma saudável e produtiva. 

 

Contata-se que, auxiliar o tomador de decisão, bem como, os usuários da 

contabilidade com informações baseadas em leis que mudam constantemente é 

indispensável para o profissional de contabilidade, entretanto, um grande desafio como 

foi bem colocado pelo entrevistado 3 “cada dia mais, a gente está sendo massacrado 

por informações, e o contabilista tem que correr atrás dessa nova visão que o mercado 

está tendo, dessa globalização”, que completa posteriormente dizendo “A gente está 

trabalhando com duas contabilidades hoje em dia: a contabilidade fiscal e a 

contabilidade societária da mudança. Então, você vê, são duas contabilidades. E ainda 

as escolas não estão preparadas para isso. Não estão nem as escolas, nem as 

empresas.”  

 

Neste contexto os relacionamentos e habilidades interpessoais tornam-se 

recursos importantes para os contabilistas, pois fortalece os elos de cooperação no 

trabalho e cultiva as relações benéficas entre os pares, superiores e subordinados. 

(PIRES; OTT e DAMASCENA, 2009). Assim, o contador poderá atuar de forma mais 

eficaz como um gestor e não só como um escriturador (CATELLI, 2009).  
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Os processos de interação do contabilista circulam nas dimensões coletiva e 

organizacional através das habilidades interpessoais e os relacionamentos são 

estabelecidos com as diferentes áreas da organização influenciando nos padrões de 

comunicação e desempenho das tarefas (KANAANE, 1999; MOSCOVICI, 2003), 

conforme a fala do entrevistado 4 apresenta um relacionamento estabelecido através 

da confiança e comunicação interpessoal alinhado ao conhecimento técnico: 

 

 [...] eu lembro quando ela começou a trabalhar na empresa, a 
contratei, ela tinha uma formação contábil, da área de Ciências 
Contábeis, mas não tinha aquela confiança em desenvolver o 
trabalho. E foi uma pessoa que eu mostrei confiança nela [...] e ela 
foi se aprimorando. Então, é uma pessoa que você viu o resultado 
daquilo que você passou de conhecimentos, e que a pessoa se 
aprimorou. E daí, ela mesma foi buscando seus caminhos[...] E daí 
ela mesma foi, e foi se aprimorando profissionalmente.[...] porque 
você tem que transmitir o conhecimento para a pessoa em uma 
linguagem técnica, ou, se não for numa linguagem técnica, mas seja 
numa linguagem que a pessoa entenda, isso é importante para que a 
pessoa adquira e assimile aquele conhecimento (ENTREVISTADO 
4).  

 

O que coincide com Sá (2004) e Marion (2009), quando mencionam que se 

aumenta a exigência na qualidade da informação e o contabilista evolui em seu papel 

como provedor desta, tendo que lidar com diferentes situações [...], tornando 

indispensável à comunicação interpessoal no desempenho deste papel, 

responsabilidades e tarefas.  

 

Com os dados apresentados, é possível constatar a preocupação do contabilista 

em acompanhar a evolução do mundo corporativo globalizado, percebe-se a 

valorização da atualização técnica alinhada a recursos tecnológicos como peças 

importantes na geração de informações com agilidade, precisão e segurança. 

Entretanto, apresentam as relações humanas como recurso indispensável para 

execução de qualquer tarefa dentro da contabilidade e organização, demonstrando 

entender a importância das habilidades interpessoais para utilização da tecnologia e 

informação técnica. O que vai de encontro com o referencial teórico, representados por 

falas dos estudiosos da contabilidade como (IUDÍCIBUS; MARION; FARIA; CATELLI, 

2009 e  SÁ, 2008).  

http://repositorio.unb.br/handle/10482/7172
http://repositorio.unb.br/handle/10482/7172
http://repositorio.unb.br/handle/10482/7172


60 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve por objetivo investigar a importância das relações 

interpessoais para o profissional de Contabilidade em seu ambiente de trabalho. Para 

auxiliar na compreensão deste objetivo, destacaram-se três pontos: identificar a 

existência das relações interpessoais a partir do ponto de vista do contador; 

caracterizar a influência de habilidades como confiança e comunicação interpessoal, 

trabalho em equipe e atualização técnica nas relações interpessoais do contabilista e 

identificar como se dá o processo de interação dentro da organização. 

Mediante as leituras do referencial teórico, percebeu-se a valorização e a 

preocupação dos estudiosos de Contabilidade quanto à importância das relações 

interpessoais enquanto recurso para o contabilista atender a competitividade no 

mercado e exigência pela informação ágil e completa,  acompanhada por  mudanças 

constantes decorrentes dos órgãos reguladores, globalização, tecnologia de 

informações, etc.  

Diante disso, constatou-se que, as habilidades interpessoais facilitam as 

interações do contabilista enquanto provedor das informações para o administrador e 

seus usuários na avaliação de desempenho empresarial, demonstrações financeiras e 

balanço patrimonial. 

 

Pelo estabelecimento das relações de confiança, a troca de informações no dia a 

dia de trabalho flui com maior transparência, contribui para o resultado da tarefa e para 

o desenvolvimento profissional do contabilista e sua equipe. Ao passo que, a falta de 

confiança interpessoal pode comprometer negativamente a comunicação e, 

consequentemente, acarretar problemas nas tarefas para a equipe, gerência, cliente e 

resultado final. É importante que as relações de confiança interpessoal do contabilista 

estendam-se não apenas com sua equipe de trabalho, mas também no sentido mais 

amplo com seus pares, superiores e diferentes áreas da organização, assim o 

resultado das informações chegarão mais rapidamente ao setor de Contabilidade. 

 

A comunicação interpessoal, com a troca de experiência, o diálogo, permite ao 

contador uma compreensão satisfatória dos elementos que podem afetar as 

decisões econômico-financeiras dos usuários da Contabilidade. A informação por meio 
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da comunicação deve contribuir para a evolução das relações de confiabilidade e 

possibilidades de novos relacionamentos, bem como o aprimoramento das informações 

gerar melhores resultados para organização, diminuindo os desgastes e retrabalhos.  

 

É válido apontar a importância do trabalho em equipe para o contador, pois sem 

ele, as atividades articuladas com diferentes áreas da organização não seriam 

possíveis, o bom relacionamento entre o contabilista com seus colaboradores contribui 

na qualidade e obtenção das informações corretas e dentro do prazo necessário, bem 

como facilita o seu papel de disseminador de informações, interações e resoluções 

compartilhadas para se ter resultados efetivos, pois o trabalho em equipe diminui o 

campo de conflito e fortalece os bons relacionamentos, pois as empresas trabalham 

com estruturas enxutas e seus funcionários exercem múltiplas atividades.  

Comportamentos como agir com humildade, reconhecer limitações, assumir seus erros, 

compartilhar experiências propiciam ao contador riquezas de possibilidades para se 

chegar ao consenso e a tomada decisão partilhada. 

Conhecimentos obtidos com capacitação, participação em palestras, seminários e 

congressos, possibilitam melhores resultados na execução das atividades, pois 

dependendo da demanda, sem as atualizações técnicas necessárias o contador ficará 

impossibilitado de executar seu trabalho e correrá o risco de comprometer os 

resultados da empresa.  

Dentro das organizações, a Contabilidade funciona como um sistema de 

informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e 

análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade (IUDÍCIBUS; 

MARTINS; GELBCKE, 2006, p.48). 

O contabilista é uma figura muito importante dentro de uma organização  e exerce 

um papel determinante, sendo primordial estar atualizado, saber interpretar e interagir 

com as informações que lhes são confiadas.  

Percebeu-se com esse estudo que existe um elo entre as habilidades 

comunicação e confiança interpessoal, trabalho em equipe e atualização técnica, e 

quando se manifestam nas relações interpessoais, e dependendo da situação uma 

sobrepõe a outra, tornando-as importantes de igual modo. Nas respostas das 
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perguntas realizadas durante as entrevistas, as habilidades surgiram mediante 

situações diferentes, mas sempre fortalecendo os relacionamentos interpessoais.  

 

Pelos depoimentos dos profissionais entrevistados, as atribuições técnicas do 

contabilista estão intrinsecamente ligadas às relações e habilidades interpessoais, 

exemplos disso são os números expostos em relatórios gerados para os usuários da 

contabilidade, resultados de interpretações que exigem atualizações técnicas e troca 

de informações com colegas de trabalho. Bem como, a avaliação das movimentações 

financeiras por meio da DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa que requer de todos 

envolvidos neste ciclo, confiabilidade e comunicação sem ruídos para que os números 

sejam reais; DRE – Demonstração de Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial 

onde estão expostos os Bens, Direitos, obrigações e resultados (lucro ou prejuízo) da 

empresa, atividade que exige do contabilista interação alinhada à confiabilidade, 

comunicação, trabalho em equipe com todas as áreas da organização na obtenção da 

informação.  

Embora existam poucos estudos acerca das relações e habilidades interpessoais 

do contabilista, percebeu-se que o mesmo tem identificado no dia a dia do seu trabalho 

dentro das organizações a importância das relações e habilidades interpessoais para o 

exercício de sua profissão. Portanto, o desenvolvimento das habilidades interpessoais 

aprimoram os relacionamentos e resultados deste profissional, proporcionando a ele 

uma visão macro do negócio. 

 

Desta forma, em situações adversas, o contabilista com tais habilidades 

(confiança e comunicação interpessoal, trabalho em equipe e atualização técnica) é 

capaz de minimizar as dificuldades a que está exposto e aprender a lidar com a nova 

situação, podendo desempenhar satisfatoriamente seu papel dentro da organização.  

Esse estudo limitou-se em pesquisar uma única profissão, com cinco 

respondentes, sendo todos contabilistas e atuantes dentro das organizações. Apesar 

de o enfoque qualitativo possibilitar a obtenção de descrições e explicações ricas sobre 

um determinado fenômeno, ele possui limitações relacionadas a volumes de 

entrevistas e generalização dos resultados para organizações de segmentos diversos. 
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Nesse sentido e sendo o assunto de grande relevância para o mundo corporativo, 

fica como sugestão para estudos futuros: 

 

 Analisar as relações e habilidades interpessoais pelo enfoque quantitativo 

de forma a ampliar a amostra de respondentes contabilistas e empresas. 

 

 Ampliar o tema desta pesquisa, buscando-se, por exemplo, comparar os 

resultados obtidos neste estudo com possíveis resultados obtidos em 

pesquisas realizadas com outras profissões ou área de atuação, de forma 

a analisar as principais diferenças entre elas. 

 

Enfim, os resultados deste estudo, poderão orientar trabalhos futuros na 

consecução de novas pesquisas em temas relacionados ao assunto abordado.  
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APÊNDICE  – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

 
ENTREVISTADO 1 

R: Na prática do dia a dia do trabalho, em que momento a confiança interpessoal é importante para 

você? 

E1: Dentro da empresa, da organização, a gente trabalha como uma equipe, e cada um exercendo uma 

função. Eu acho que a gente tem que ter confiança em que... Ai, estou nervosa.  

R: Fica tranquila. Não, pode continuar (risos).  

E1: Acho que a confiança interpessoal entre a equipe, acho que está diretamente ligada na fluir do 

trabalho, que quando você confia no trabalho, acha a pessoa competente, sabe da capacidade da 

pessoa, acho que o trabalho flui legal. Se tem uma cooperação boa entre a equipe, acho que reflete no 

trabalho e com os clientes.   

R: Dá um exemplo de confiança interpessoal entre você e seus clientes. De que maneira a confiança, ela 

facilita ou dificulta em teu trabalho, no atendimento desses clientes? 

E1: Confiança, acho que também está ligada à questão da segurança que se passa para o cliente, na 

informação e... Ai, Rô. 

R: Não, pode falar. Faça de conta que não está gravando.  

E1: A segurança que você dá para o cliente da informação, e aquilo vai fazer a diferença para a empresa 

dele. Então, é segurança mesmo, na informação, ser honesta, pensar na empresa, no lado da empresa.  

R: E como é que essa confiança é construída, entre você e sua equipe, entre você e seu cliente? Como 

é que ela é construída? 

E1: Acho que com base em históricos, no tempo. De início, você não sabe muito bem como a pessoa é. 

Eu acho que confiança também tem a ver com ética. Então, se uma pessoa não é ética, você acaba 

ficando um pouco com medo, com receio do que a pessoa está falando, não sabe se tem credibilidade, 

mas com base em históricos passados, com experiência, acho que você vai pegando confiança e 

segurança no trabalho para conduzir, tanto com o cliente quanto com os funcionários, entre a equipe.  

R: Nesse relacionamento com o cliente, tratando-se de cliente, a questão da confiança, como que ela 

acontece? Como que é o processo? Fala para mim, em que momento você sente que a confiança foi 

estabelecida? 

E1: Acho que a confiança é estabelecida, a partir do momento em que você atende a necessidade do 

cliente, de forma eficaz. Com capacidade técnica, com capacidade de entender, a comunicação neste 

caso, entender o que o cliente está falando e saber expressar aquilo que ele quer, aquilo ele precisa. 

Acho que a partir daí o cliente passa a ter uma confiança em seu trabalho, e aí é onde o trabalho 

começa a fluir melhor.  

R: É como se uma coisa estivesse amarrada à outra. A confiança na comunicação; a comunicação no 

conhecimento...  

E1: Sim, acho que não importa só a técnica, tem que ter uma boa comunicação. Às vezes, a gente pode 

não entender o que o cliente está falando, ou não se expressar de forma correta.  
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Acho que tem que ter clareza para entender o que ele precisa e clareza para expressar aquilo que ele 

quer, e saber a linguagem que você vai usar, porque às vezes pode ter clientes que tem mais 

conhecimentos técnicos, então você pode ter uma linguagem mais técnica, e outros clientes que essa 

linguagem técnica já não seria adequada, usar uma linguagem mais simples, outras palavras, explicar de 

uma forma diferente. Entender, cada tipo de cliente é diferente. Entender isso e saber aplicar para poder 

ganhar a confiança dele e no trabalho. 

R: E você acha que a confiança, ela facilita suas interações? 

E1: Com certeza.  

R: Com a equipe e com o cliente, facilita? Por quê? Explica para mim.  

E1: Acho que quando o cliente não confia em seu trabalho, ele não acredita naquilo que você está 

falando; então, fica um relacionamento ruim. Tem exemplos lá de clientes que às vezes não querem falar 

com algumas pessoas por falta de confiança. Acho que é muito importante esse relacionamento de 

confiança interpessoal com o cliente.  

R: E com a equipe, isso influencia nas interações? Na sua interação com a sua equipe, isso influencia? 

De que forma? Como isso acontece?  

E1: Influencia. Acho que depende muito de cada pessoa também. Eu procuro conversar, ouvir, primeiro 

compreender para depois tentar ser compreendida. Mas, infelizmente acho que também está ligado à 

própria postura das pessoas. Às vezes, a pessoa tem um histórico de gestões anteriores diferentes da 

minha, e acho que acaba criando um sentimento de defesa, não sei, um vício... E aí, isso é um pouco 

difícil de lidar, pelo menos eu fico um pouco... Para mim é um pouco difícil de lidar com esses vícios 

dessas pessoas que tinham trabalhado de uma outra forma, mas com outras pessoas já não, já flui 

melhor o trabalho. A gente tem uma confiança uma ligação melhor, baseado na confiança, baseado na 

comunicação interpessoal bem estabelecida. Base na confiança mesmo, ética, moral... Você acredita na 

pessoa, sabe que a pessoa é capacitada... É diferente as atitudes de trabalho.  

R: E você acha que isso aí é um facilitador no processo? 

E1: Sim, sim. Já com essas outras pessoas, a forma de lidar, a forma de trabalho é diferente. A gente 

não... 

R: Porque não tem a confiança. 

E1: Não tem a confiança, não tem...  

R: E aí você acha que, assim, sem a confiança não tem interação. É isso? 

E1: Não tem interação. Eu acho, é difícil. Você interage, tenta fazer o máximo porque você está dentro 

de um ambiente de trabalho e você leva, tenta levar da melhor forma possível, mas acho que o trabalho 

não é eficaz. 

R: Não flui. 

E1: Eu acho que não.  

R: Não? Tratando-se de clientes, suponhamos que você tem uma equipe mista, não é homogênea. E ai, 

como você lida com isso?  

E1: Ah, nesse caso é mais difícil de você... O cliente não conhece, a pessoa não te conhece, mas 

trabalhando de forma profissional acho que não tem problema.  
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R: Você não acha que isso interfere em teu trabalho? No dia a dia de teu trabalho, isso não interfere, 

essa falta de interação com as pessoas que são diferentes de você? 

E1: É, interfere. Interfere. 

R: Interfere na rotina? 

E1: Interfere na rotina.  

R: É? De que forma? Dá um exemplo, como que interfere? 

E1: Ah, às vezes... É que a gente, na verdade, eu imagino que poderia ser de forma diferente, então... 

Interfere para mim, em achar que poderia ser melhor, em achar que... 

R: Melhora o quê? O que melhora?  

E1: O trabalho como um todo, a visão da empresa lá fora, a visão que os clientes passam a ter da 

empresa... Acho que essa falta de confiança entre a gente, acho que reflete. Reflete isso lá fora, então, 

acho que se não fosse isso, a empresa como um todo, a organização poderia estar melhor. Então acho 

que isso influencia sim.  

R: E você acha que existe essa equipe uniforme, onde você vai conseguir a confiança e esse clima de 

integração?  

E1: Ah, eu acredito que sim.  

R: Acredita? 

E1: Acredito que sim.  

R: Você já teve esse tipo de experiência anteriormente? 

E1: Na verdade, não. Nunca tive, mas acredito que possa existir.  

R: É? Com base em quê, você acredita? Você tem hoje, na sua equipe, um relacionamento assim.  

E1: Sim. Tenho um relacionamento bom com algumas pessoas da minha equipe e acho que isso poderia 

ser em uma escala maior. E acho que isso faria total diferença, sim, no trabalho e na organização.  

R: No feedback do cliente, com as pessoas que você tem essa interação, essa confiança? 

E1: Com certeza.  

R: Você tem, é mais eficaz.  

E1: Uhum. Os clientes enxergam isso.  

R: Ah, isso aí é uma coisa que sai, sai dos muros da empresa. Mesmo que não de uma forma direta.  

E1: Com certeza.  

R: Você tem alguma situação que você possa compartilhar comigo, assim?  

E1: Já tive situação de cliente não querer falar com funcionários por achar que o funcionário não tem 

uma comunicação boa, não tem uma credibilidade, e se recusar a ser atendido. 
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E já tive situações de clientes que, às vezes não é nem atendido diretamente por essa pessoa, mas o 

cliente com o tempo ganhou a confiança, porque ali a gente divide, então, se eu não posso atender um 

cliente, outras pessoas se colocam à disposição. E aí o cliente percebe que a pessoa tem a boa 

intenção, tem a técnica também, tem um conhecimento. Muitas vezes nem tem a técnica, mas vai 

buscar; o cliente percebe isso. Então, o cliente enxerga que ali tem uma equipe dinâmica, uma equipe 

que produz, uma equipe interagida, que interage. Então, acho que isso é um reflexo, sim. Nos dois lados, 

tanto naquela pessoa que consegue passar isso, e quanto aquela, que tem os vícios, o cliente enxerga. 

R: Que tipo de vícios são esses, que você acredita que interferem?  

E1: Não só profissional, mas moral, ético, respeito com o outro, forma de se expressar, forma de 

comportamento... E também a questão do profissional: não querer aprender, não querer crescer, não ter 

vontade de buscar; então, às vezes a pessoa, o cliente liga, a pessoa não sabe e não sabe. Fala que vai 

passar para outra pessoa resolver, e não corre atrás. Já se for outra pessoa, o cliente liga, a pessoa fala 

que vai buscar, pesquisar e dá um feedback ao cliente. Forma de tratar, forma de expressar... 

R: Então, você acha que esse tipo de comportamento, acaba gerando uma interação e, 

automaticamente, desenvolvendo uma confiança entre o cliente e a tua equipe? 

E1: Eu acho. Sim.  

R: E tua equipe, então, ela é uma equipe dividida. Tem aquela que interage e tem aquela que não 

interage.  

E1: É. É dividida.  

R: E você tem feedback? Elas atendem os mesmos clientes, ou clientes diferentes? 

E1: A parte da equipe que não interage, não atende clientes diversos, mas o outro lado ajuda todo o 

mundo. Então, o outro lado atende, às vezes, os outros clientes também dessa outra equipe que não 

interage. 

R: Eles, na realidade, acabam atendendo... 

E1: Os clientes deles e ajudando os outros.  

R: Os colegas. E os clientes dos colegas, o que falam?  

E1: Os clientes dos colegas percebem isso. Percebem e na hora de ligar, ligam para o outro. Aí, em vez 

de ligar para... 

R: Ligam para o funcionário que não é...  

E1: Que não atende diretamente o cliente.  

R: Ah, e aí você percebe a diferença da questão do relacionamento estabelecido. 

E1: É, o feedback do cliente diretamente. O cliente liga e fala que foi atendido e não recebeu resposta, 

ou que não teve retorno. O feedback direto do cliente.  

R: O cliente mesmo já se posiciona para você. E aí, qual é a tratativa daí para a frente. Tua com a 

equipe, no sentido de... Se você não tem um relacionamento estabelecido como é que é a devolução 

desse feedback para a equipe? 

E1: Infelizmente, dentro da organização, para mim, tem dois universos diferentes: este que eu expus, e o 

outro que maior, que eu estou dentro dele. 



75 
 

 E, às vezes, eu me sinto presa nesse universo maior e impossibilitada de mudanças, de melhorias por 

conta desse universo maior, que acho que não é eficiente. 

R: O que é esse universo maior?  

E1: Como eu sou coordenadora, hoje a minha supervisora direta, e a relação da empresa como um todo, 

a cultura da empresa como um todo. Acho que não favorece. Não consigo, me sinto presa para tentar 

buscar algo melhor, ou melhorar a equipe, trocar... Fico limitada a isso. Acho que talvez as outras 

pessoas, meus supervisores diretos não tenham essa visão; então, por conta disso, acho que eu acabo 

não conseguindo, pelo menos não enxergo o que fazer para melhorar essa equipe que não está 

interagida ou, enfim... 

R: E a interação, então? Onde fica a interação sua dentro desse universo maior, essa tua interação com 

sua chefia, sua gerencia? 

E1: Eu procuro ser flexível, me adaptar ao universo dela sem perder as minhas características. Procurar 

ser às vezes imparcial, mas sem perder aquilo que acredito. Mas também não ser resistente às coisas 

em que elas acreditam. Procuro não falar muita coisa e tentar levar dessa forma.  

R: E existe uma confiança interpessoal tua com a sua gerência, com essas pessoas que ocupam, junto 

com você, esse espaço do universo maior?  

E1: Eu acho que em partes existe. 

R: É? 

E1: Em partes sim.  

R: Como? Em que momento você sente que existe?  

E1: Ah, acho que... Não falo feedback, porque não tem feedback, mas a forma que acho que elas veem 

meu trabalho, acho que elas estão gostando, então acho que elas têm confiança no meu trabalho. Mas 

não acho que seja um relacionamento muito bom, porque, para mim, não é o que eu queria que fosse. 

Então, não acho que está completamente fechado esse círculo, mas acho que elas gostam do meu 

trabalho.  

R: Então, a interação, ela acontece... 

E1: Acontece. Tento ser flexível para isso acontecer, me adaptar, me moldar mais ou menos a essa 

cultura, então a interação acontece, mas acho que não é suficiente. Não seria o ideal.  

R: Você acha que poderia ser melhor.  

E1: Acho que poderia ser melhor.  

R: Você acha que a confiança e a interação é um fator que faria diferença?  

E1: Eu acho. Acho que faria total diferença. A empresa estaria em uma posição melhor, a empresa como 

um todo. Acho que isso influenciaria.  

R: Estrategicamente, você acredita...  

E1: Estrategicamente, acredito que seria uma empresa mais bem vista pelos clientes, teria uma posição 

melhor no mercado se tivesse essa estrutura de confiança, relacionamento interpessoal melhor. 

R: Contribuiria com a organização como um todo. 
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E1: Contribuiria.  

R: Muito bem. Vamos lá: tratando-se de comunicação, de comunicação interpessoal, de que forma a 

comunicação interpessoal pode comprometer o resultado da empresa?  

E1: Acho que isso tem que... Às vezes, o que eu falo não é aquilo que a pessoa entende. Às vezes eu 

falo uma coisa e a pessoa recebe de uma forma diferente. A gente tem que ter muito cuidado na forma 

de se expressar, procurar ser claro e entender qual é a pergunta da pessoa para poder dar a resposta 

certa. Às vezes, uma comunicação que não é eficaz pode gerar um conflito, ou uma resposta errada que 

pode impactar em uma coisa maior para o cliente ou entre a equipe. Então, acho a comunicação muito 

importante. Tem que tomar muito cuidado na comunicação para não causar nenhum incômodo 

desnecessário ou causar um impacto no trabalho errado, de forma equivocada, por falta de comunicação 

eficaz.  

R: O que é para você comunicação interpessoal? O que significa isso para você?  

E1: Para mim, tem essa questão da comunicação, da forma de expressar. E, para mim, a comunicação 

entre a equipe de forma de estabelecer um ambiente agradável de trabalho, não só profissional, mas de 

respeito também: um ‘bom dia’, um ‘por favor’, um ‘obrigado’, acho que isso influencia, cria um ambiente 

melhor nesse trabalho, uma comunicação boa, um respeito com o próximo. A comunicação, acho que a 

comunicação é isso, para mim. Dentro da equipe, que é um diálogo bom, e entender, compreender o que 

outro está falando e ser compreendido, de forma de comunicar.  

R: E você acha que a comunicação da empresa onde você trabalha, tua comunicação com a equipe, tua 

comunicação com o grupo, com a organização, ela é eficaz? Ela é boa?  

E1: Eu faço o possível para que seja. Procuro compreender, ouvir, as pessoas da minha equipe, para 

depois explicar, falar o que eu quero. Mas antes procuro saber deles, primeiro, antes de expor o que eu 

acho. Eu acho que sim. Eu tento ter uma comunicação boa. Não sei se é suficiente, mas...   

R: E você acha que essa forma como você conduz a questão aí da comunicação interpessoal, ela 

interfere em seus resultados?  

E1: Eu acho que interfere.  

R: Positivamente? Negativamente? Dá um exemplo para mim de cada um. 

E1: Um exemplo?  

R: É...  

E1: Na verdade, já teve já mal-entendidos, de a pessoa não estar com um comportamento legal dentro 

da empresa, fazendo coisas que não deve, e aí outras pessoas vierem falar da pessoa. E aí eu fui 

conversar com a pessoa, procurei entender o que estava acontecendo antes de julgar, antes de criticar. 

A pessoa me explicou, colocou os motivos, disse que estava insatisfeita... Mas aí eu procuro ouvir, dar 

conselhos, conversar e aí eu acho que o retorno disso é mais positivo do que eu só chamar a atenção: 

‘ah, você esteve errado, você não deveria ter feito...’. Enfim, acho que essa comunicação, entender os 

motivos da pessoa, faz com que o trabalho flua melhor. Então, a pessoa assume que errou: ‘assumo que 

eu estava dispersa, que eu não estava com interesse, mas os meus motivos são esses. Eu estou 

desanimada por tais motivos’, e aí a gente conversa. Eu falo do que eu preciso, que preciso que a 

pessoa melhore, que a pessoa pode ter chances de aprender, de crescer... E aí a pessoa, a partir daí, se 

mostra disposta a mudar. Acho que uma comunicação faz a diferença; não é só eu chegar lá e chamar a 

atenção; é conversar mesmo, entender. E aí a pessoa, ela não vai ficar com aquele sentimento: ‘ah, eu 

vou mudar, porque... Tenho que fazer isso porque ela mandou’.  
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Não: ‘agora entendi o real motivo, qual a diferença. Se eu mudar meu comportamento, vai ser melhor 

para mim’. Então, a pessoa acho que passa a ter outra visão. Acho que isso influencia no trabalho. Acho 

que essa comunicação, essa questão de ouvir, acho que ouvir e saber falar também na hora, acho que é 

importante.  

R: Interfere diretamente.  

E1: Interfere.  

R: E você vê nos resultados, por exemplo, do trabalho junto ao cliente? 

E1: Vejo, vejo. É, nesse caso acho que não tenho exemplos muito práticos, não lembro. Mas acho que 

isso influencia. 

R: Influencia? 

E1: Comunicação, sim.  

R: Nos resultados, com o cliente? 

E1: Uhum. 

R: Por que você falou para mim assim, da importância da comunicação nos resultados, no sentido de 

melhorar o relacionamento entre a equipe, o dia a dia, o ambiente de trabalho, mas e com foco no 

resultado do trabalho, mesmo? De que forma ela influencia para que esses resultados sejam melhores? 

Ou não influencia?  

E1: Ah, eu acho que influencia. Muitas vezes a gente tem... Como se fala? ... A gente às vezes não 

entende, não compreende aquilo que o cliente quer, o cliente faz uma solicitação, manda um e-mail 

pedindo alguma coisa. Você lê o e-mail, você tem uma interpretação, mas às vezes, aquilo não é 

suficiente para conduzir o trabalho. Então, você tem que entrar em contato com o cliente novamente, 

tentar entender da melhor forma o que ele precisa, para poder dar o resultado que ele gostaria. Às 

vezes, se não se tivesse essa comunicação poderia entregar para ele uma coisa que não fosse 

suficiente para o que ele estivesse buscando naquele momento. Então, essa comunicação de você 

realmente buscar entender a necessidade, os motivos, acho que isso pode levar um trabalho melhor 

para o cliente.  

R: Entendi. E dentro da tua equipe, você tem problema, por exemplo, de comprometer teu resultado em 

função da falta de comunicação interpessoal da tua equipe com o cliente? Tem isso?  

E1: Tem. Tem isso. Tem pessoas que têm limitações. Ou não têm... Acham que têm que fazer as coisas 

por obrigação, por dever, e não têm muito comprometimento em querer buscar mais informações, 

entender realmente a necessidade. Acho que isso influencia. Às vezes, o que é de responsabilidade de 

certas pessoas, por conta dessas limitações, acabam não trabalhando melhor essa questão. Isso 

influencia para o cliente. Muitas vezes as nossas intenções podem ser boas, mas a gente não consegue 

atender a todos. Então, se cada um não fizer sua parte, isso é comprometido. O trabalho fica 

comprometido. Se todo o mundo tivesse essa vontade, procurasse entender o que realmente a gente 

precisa, o trabalho no todo seria melhor. Às vezes não é. Às vezes a pessoa não procura entender. 

Responde o que é básico, o ‘ah, acho que isso aqui é suficiente’, e acho que aí não ficou uma 

comunicação boa, e o trabalho não foi bom. Não foi suficiente.  

R: Então, isso acaba deixando deficiência...  

E1: Sim.  

R: A falta de comunicação, a falta de...  
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E1: Pode provocar deficiência.  

R: No resultado...  

E1: No resultado do trabalho.  

R: Do trabalho... Muito bem. Bem, ainda pensando em grupo: em quais situações de trabalho, você 

percebe que a atualização dos conhecimentos técnicos possibilitam melhores resultados na execução 

das atividades? Deu para entender a pergunta?  

E1: Atualizações técnicas?  

R: Isso. Exatamente. Essa questão das atualizações. Por que essa sua área é muito dinâmica, não é? 

E1: É muito dinâmica.  

R: É. 

E1: Dentro da equipe, a gente procura sempre compartilhar conhecimentos. A área é muito dinâmica e, 

às vezes, sozinha não consigo acompanhar todas as mudanças. Então, entre a gente, a gente conversa 

bastante, a gente troca muito e-mail, coisas novas e até discussões. Às vezes, se sai alguma coisa nova, 

cada um faz a sua leitura. Depois a gente discute entre a gente o que a gente achou, a gente tira uma 

conclusão. E depois que isso está formulada, a gente passa para o cliente, mas a atualização técnica é 

superimportante, primordial para nossa área, e é muito dinâmica. Muitas vezes, a gente não tem o tempo 

hábil, às vezes é uma mudança muito repentina, a gente precisa colocar em prática e aí a gente conta 

com a ajuda do outro, porque, às vezes, a gente está dedicada a um trabalho e não tem tempo, 

infelizmente, para se dedicar àquela leitura, mas com a interação entre a equipe consegue desenvolver 

isso. 

R: Consegue ter uma compreensão mais precisa...  

E1: Sim.  

R: ... dessa atualização. 

E1: Sim.  

R: Então, deixe-me entender: essa atualização de conhecimento, ela dá abertura para esse tipo de 

discussão? É isso? E chegar a um consenso?  

E1: Sim.  

R: Ou ela é aquilo e pronto?  

E1: A leitura... Essa técnica, a legislação é uma leitura muito chata, uma leitura muito difícil. Então, às 

vezes, você poder compartilhar, discutir, é uma forma muito mais eficaz de chegar a um consenso, de 

entender, levar à discussão. Muitas vezes a forma da interpretação é diferente, causa dúvidas, e isso faz 

a gente pesquisar, querer buscar, entender melhor aquela questão que mudou. Essa forma de interagir, 

de compartilhar e de discutir, eu acho que é rica. Contribui para o trabalho.  

R: Então, até nessa questão da atualização técnica, essa relação, essa interação faz toda a diferença 

em uma interpretação mais eficiente.  

E1: Mais eficiente. E até para depois a pessoa poder expor isso para o (30:00) cliente. Não adianta só eu 

ler, só eu entender e aí as outras pessoas não entenderem ou ter interpretações diferentes da minha. 

Então, eu entendi uma coisa, e ele entendeu outra.  



79 
 

Cada um... E a gente pega e fala uma coisa diferente para o cliente. Eu falo uma coisa e a pessoa fala 

outra. “Mas vocês estão falando coisas diferentes sobre a mesma pergunta. Então, para isso não 

acontecer, a gente conversa entre a gente, entra em um consenso. Então: “nossa intepretação é essa, 

nossa posição é essa; entendimento em comum e...”  

R: Entendi. E como é que funciona, por exemplo, uma atualização? Você vai interpretar, certo? Só que 

assim: é um conhecimento técnico, você está falando de alguma coisa que é técnica, e como é que 

vocês chegam a um consenso de uma coisa que é técnica? Vocês, cada um, busca em uma fonte e, 

com base nisso, discutem em cima? Como é isso? 

E1: Geralmente, a gente lê a legislação, só que às vezes só ler a legislação causa dúvidas, porque a 

legislação remete a outra legislação. Ela não é prática, não é objetiva; nunca é. Tem que buscar várias 

fontes para poder entender uma atualização que teve. Às vezes, um parágrafo lá de uma atualização 

que teve, você leu, mas não é só aquilo, porque aquilo remete a outras coisas, a outras legislações. 

Então, é um assunto muito complexo. Essa dinâmica de você poder contar com outro para poder expor o 

que a pessoa entendeu ou mostrar visões diferentes, porque a legislação ela fala, a maioria das vezes, 

traz como uma regra geral, mas dentro da empresa, da organização, a gente tem várias empresas 

diferentes, atividades diferentes...  

R: Que são seus clientes.  

E1: São os clientes. E, às vezes, aquele parágrafo pode impactar de forma diferente para cada uma das 

empresas.  

R: Tudo muito amarrado ao segmento de cada empresa.  

E1: Ao segmento de cada empresa. Por isso, a discussão, eu acho que ela é rica, porque aí a gente 

consegue abordar, discutir todos os pontos, como influenciaria para cada empresa.  

R: Para uma empresa de serviços, para uma empresa de indústria, para o segmento de comércio... A 

discussão é em cima da aplicação dessa lei para cada segmento. É isso? 

E1: Para cada segmento. E aí cada um contribui com aquilo que vivencia mais na prática. Aí, a gente 

consegue ter uma visão do todo, uma compreensão melhor daquela mudança que teve. 

R: Entendi. Em todos os segmentos...  

E1: Em todos os segmentos.  

R: Então, compartilhar ou dividir o grupo até nessas atualizações, o que eu estou entendendo, é o que 

faz toda a diferença em uma compreensão...  

E1: Em uma compreensão. E a redação, às vezes é muito teórica. Na prática, você tem... Traduzir isso 

para a prática; levar isso para o dia a dia é um pouquinho difícil de entender, e essa discussão ajuda a 

fixar e a realmente entender como que vai ser no dia a dia aquela mudança que teve.  

R: E vocês sempre chegam, você e a equipe, sempre chegam ao consenso?  

E1: A gente sempre chega, na verdade. Mas muitas coisas, a gente leva para fora, busca em fórum e, 

muitas vezes, são assuntos que não são resolvidos. Às vezes, dentro da área fiscal, tem assuntos que 

ainda são polêmicos e a polêmica não é só lá dentro, não é só na equipe. Às vezes, a polêmica que uma 

legislação traz, a polêmica é maior. Então a gente leva isso para fora, a gente pesquisa, entra em fóruns, 

a gente debate. A polêmica do assunto, na verdade, é de uma esfera maior. A gente mesmo, às vezes, 

não tem uma opinião formada sobre aquilo.  
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E às vezes, a gente passa isso para o cliente, diz: “olha, a legislação diz isso e pode ter duas linhas de 

raciocínio. A gente não pode optar por você. A opção tem que ser sua”. Por isso que existe consulta de 

interpretação na Receita Federal, porque às vezes a gente não tem uma... A legislação está lá, mas na 

prática a gente não consegue aplicar diretamente para o cliente; não é tão simples assim, é muito mais 

complexo. Às vezes, a empresa entra com uma consulta formal na Receita para procurar entender como 

aquilo vai refletir para ela, o que ela tem que fazer com base naquela legislação, porque às vezes não é 

suficiente, não é claro. Existe até esse recurso de você entrar com um pedido na Receita Federal, ou 

fiscal, de como tem que aplicar essa legislação para uma empresa,que às vezes isso causa muitas 

dúvidas, é muito complexo. Às vezes pode ser uma coisa simples, fácil, que não precisa nem de 

discussão, não tem essa necessidade. Ou, às vezes, é uma coisa que tem que ser discutida, tem que 

ser mais trabalhada. E, às vezes, entre a gente não é suficiente. O cliente tem que levar para fora. O 

cliente tem que tomar uma decisão, falar: “eu vou pesquisar, vou entrar com um pedido na Receita para 

receber uma orientação do que eu devo fazer, porque às vezes não é suficiente o que está na 

legislação”.  

R: Nossa! Então vocês têm que recorrer a outras fontes para pode ter uma resposta mais eficiente, em 

função do fato de que a lei, ela...  

E1: É muito ampla. E quando a gente está falando em segmentos específicos, a legislação fica um 

pouco omissa, às vezes não está clara, não está objetiva; são segmentos diversos. Mas a lei, ela é feita 

para todos; então, na hora de aplicar aquela lei, a gente não consegue ter clareza de como agir. Isso às 

vezes não é suficiente, a discussão interna. E o cliente também não consegue, e a gente tem que levar 

para fora, tem que levar para a própria Receita Federal dar um posicionamento. 

R: Seus clientes, a grande maioria, são multinacionais. 

E1: São.  

R: Então, quer dizer... Como é que você lida com esse universo, que é: essas atualizações, que 

acontecem dentro de um processo muito rápido, essa complexidade das atualizações com o cliente que 

tem uma cabeça, por exemplo, europeia?  

E1: Muitas vezes os clientes compreendem. Muitas vezes os clientes entendem a complexidade da 

legislação.  

R: Brasileira.  

E1: A gente está para interpretar o que está na lei. Às vezes é uma coisa que foge da lei, a gente não 

tem como dar um posicionamento para o cliente. E às vezes o cliente entende isso; agora, existe um 

cliente que é português e ele não entende. Ele acha que o escritório é pró fisco, não trabalha para a 

empresa; não é parceiro e, sim, está pensando no mal da empresa. O cliente acha que a gente está 

agindo contra o cliente e está sendo pró fisco. O cliente não entende.  

R: Ele não entende esse momento, que são as atualizações.  

E1: As atualizações, alguma coisa nova que tem que ser feita. Às vezes está claro, mas o cliente acha 

que a gente está inventando. 

R: Nossa! Porque no país deles é diferente.  

E1: No país dele é diferente. No país dele não tem essa complexidade, então não entende.  

R: E aí? Você entra com quê?  
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E1: Aí fica um relacionamento ruim com o cliente, porque ele não confia em seu trabalho. Acha que você 

não está sendo parceiro dele, por mais que se mostre a legislação, fundamente seu discurso, o cliente 

não entende.  

R: E aí, a confiança? A confiança, o teu relacionamento com esse cliente... 

E1: O relacionamento ficou completamente abalado. O cliente quis pedir opiniões de outros escritórios, 

por conta dessa questão da legislação, da interpretação da legislação. A origem foi essa, e ele não 

acreditou no que a gente disse. Pediu opiniões de outros escritórios, pediu advogado. O advogado foi 

imparcial, e ele não está contente; o relacionamento está abalado.  

R: Então, ele não está satisfeito com vocês, mas também não está satisfeito com a opinião de outros 

escritórios, porque... 

E1: Não, exatamente. Aí ele acaba tomando uma decisão de agir de forma que não é correta, e aí já não 

é mais interessante para o escritório continuar com um cliente que não entende e se recusa a fazer... 

R: O que a lei manda.  

E1: O que a lei manda. E aí já não é interessante para o escritório, e não dá para continuar o 

relacionamento com o cliente.  

R: Aí rompe-se.  

E1: Aí rompe.  

R: Bem, então esse aí é um exemplo de que essa atualização, ela pode impactar negativamente. 

E1: Pode.  

R: E positivamente? Dá um exemplo de positivamente. No sentido de que esse conhecimento, essa 

atualização, o conhecimento de vocês, você e sua equipe, de uma determinada lei que teve uma 

atualização, esse domínio, esse conhecimento todo que vocês têm, que facilita o resultado na execução 

de teu trabalho. Por que nesse exemplo que você está me dando, você perdeu um cliente. Mas e um que 

melhora teus resultados? Aumenta tua credibilidade. 

E1: Às vezes, já aconteceu de ter uma mudança boa, uma mudança positiva, mas que às vezes é 

trabalhosa para a gente. E aí o cliente não está sabendo dessa mudança, você levar para o cliente 

aquilo, algo novo, mesmo que trabalhoso para todos, mas que isso vai causar uma coisa boa para ele, 

um impacto bom, um resultado positivo para ele, ele fica satisfeito. E aí mostrar conhecimento técnico, o 

domínio do assunto, o cliente fica satisfeito. Mostrar essa clareza, esse domínio e mostrar que isso pode 

ser aplicado para a empresa dele. Acho que isso deixa o cliente satisfeito. Ela entendeu o meu negócio, 

entendeu o que eu preciso, quais são as minhas necessidades na empresa, e ela trouxe uma solução 

melhor. É claro, a solução que está na lei, mas isso depende da nossa interpretação, de nosso domínio, 

de nosso conhecimento técnico para levar isso para o cliente. Então, isso deixa o cliente satisfeito. Às 

vezes por falta de técnica, de conhecimento, pode influenciar negativamente para o cliente. Interagir com 

ele e passar, comunicá-lo dessas mudanças, acho que o cliente se sente seguro. 

R: Mas, tratando-se de conhecimento técnico, você está falando para mim que quando acontece essa 

interação, tudo e tal, e se é uma informação, um conhecimento que vai favorecer o cliente, isso tudo 

facilita. 

E1: É. 

R: Mas se for uma atualização que, na visão do cliente, não é algo que vai favorecê-lo...  
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E1: É, de qualquer forma, a maioria dos clientes, eles têm a visão de que a gente está ali só para 

comunicar, só para interpretar. A gente não inventa. A maioria dos clientes, eles têm essa consciência. O 

que mais vale aí é manter o cliente atualizado. Queira isso ser positivo ou negativo para a empresa, mas 

manter a empresa dentro da legalidade. Ter esse conhecimento, ter a teoria, acho que é importante, 

mesmo não sendo favorável para o cliente. A maioria das vezes, o cliente entende. E ter a ciência de 

que isso é importante. Às vezes pode ser negativamente, mas ele sabe que tem que fazer. E seria pior 

se ele não fizesse, então ele entende. É para o bem da empresa.  

R: Eles acatam. 

E1: Acatam.  

R: E tem muita discussão em cima disso? Ou você sente que a forma como vocês se comunicam passa 

credibilidade?  

E1: Eu não vejo que tenha muita discussão, não. A discussão com os clientes em questão de dúvida, de 

interpretação são pontuais.  

R: São pontuais, como assim? Explica.  

E1: Às vezes o cliente não está satisfeito com sua resposta, às vezes ele quer discutir, e acha que aquilo 

não é o certo, ou pode ser melhor trabalhado. E aí a gente tem que discutir teoria com cliente, mas são 

coisas pontuais.  

R: Aí vocês discutem a atualização técnica. É isso?  

E1: Sim. Isso. 

R: E o conceito para que ele consiga compreender melhor.  

E1: O conceito, sim. 

R: Vocês conseguem chegar a um consenso? 

E1: Sim, consegue. A maioria das vezes consegue.  

R: A maioria das vezes, quando não é português.  

E1: Quando não é português. O português saiu. 

R: O português saiu!?. Mas lá vocês têm bastantes empresas que são multinacionais.  

E1: Bastantes. A maioria.  

R: E a maioria das empresas são de onde? 

E1: Agora tem um chinês.  

R: Ah, eh! 

E1: O chinês não entende direito também não. É meio difícil de entender.  

R: O chinês? 

E1: Chinês é... 

R: Ah, eh? Então você acha que a cultura, a cultura do país de origem influencia na aceitação dessas 

atualizações?  
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E1: Acho que influencia. Aqui, no Brasil, é tudo muito burocrático, muito complexo. E acho que talvez 

eles não estejam acostumados com isso, e, aí, eles talvez acreditem que a gente está sendo um 

empecilho, uma barreira para eles. Infelizmente, não é. Por causa da complexidade da legislação 

brasileira, e, às vezes, quem é de fora não entende.  

R: Dos clientes que vocês têm, qual a origem desse cliente que tem uma aceitabilidade maior?  

E1: A gente tem cliente na Alemanha, não tem problema; tem na Suíça, não tem problema; Estados 

Unidos, que a gente não tem problema. O problema que a gente teve mesmo foi o cliente de Portugal, e 

agora com os clientes chineses. 

R: Que interessante, não é? Essa questão cultural influenciar...  

E1: É, é que também essas empresas de Portugal e da China, elas são empresas novas aqui no Brasil. 

R: Ah, entendi! 

E1: Os outros clientes que a gente tem são empresas que já estão há mais tempo que estão no 

mercado. Não sei como é a cultura deles lá fora, mas acho que eles já estão mais acostumados, 

habituados com nosso cenário aqui no Brasil.  

R: Ah, entendi. Com todas essas mudanças... 

E1: Com todas essas mudanças, essa dinâmica, então ccho que eles estão mais habituados com isso. E 

já os outros, que são empresas novas, que estão chegando agora aqui no Brasil, acho que não...  

R: Não estão tão preparados para aceitar tanta mudança. Por que as mudanças são intensas.  

E1: São.  

R: Muito bem, OK. E tratando-se de trabalho em equipe, dentro do âmbito organizacional, para a 

realização de um trabalho, qual é a importância da interação com seus colaboradores e colegas? 

Quando eu falo de ‘seus colaboradores’, falo de seus subordinados. E quando falo de ‘colegas’, eu falo 

de seus pares, das pessoas que têm o mesmo nível hierárquico que você dentro da organização. Então, 

tratando-se de trabalho em equipe, para a realização de um trabalho, qual a importância dessa interação 

com seus pares, e com seus subordinados?  

E1: Quando você tem uma relação boa, que você não tem a intenção de prejudicar ou de ter medo de 

sobressair, nada disso, acho que o trabalho é conduzido de uma forma melhor. Ambas as partes têm 

uma compreensão e uma dinâmica de trabalho positiva, que isso influencia no trabalho. Acho que se eu 

trabalhasse com uma pessoa que quisesse meu mal, se a gente não tivesse um trabalho em equipe, se 

fosse muito individual, acho que isso não seria positivo para o trabalho, para o cliente. O relacionamento 

com os colegas ou com os subordinados, um bom relacionamento está diretamente ligado a um trabalho 

eficiente, porque eu acho que, se trabalhasse de forma para competir, para competir com outro, acho 

que isso teria reflexos até para o cliente, porque ele ia falar: “ah, mas se vocês não se estão entendendo 

entre vocês, como é que vocês querem oferecer uma coisa? Se não tem compreensão entre vocês”. 

Trabalhar em equipe de uma forma boa e com os pares, também é essencial. 

R: Quando você fala “uma forma boa”, o que você quer dizer?  

E1: Ah, respeito, é saber que a pessoa também tem incapacidades, não é só você. A gente não sabe 

tudo, e às vezes a pessoa também não sabe. Compartilhar, entender que compartilhar conhecimentos é 

sabedoria. Às vezes não sei muito de uma coisa, às vezes a pessoa sabe; e não achar que sou melhor 

ou pior por conta disso. Compartilhar esse conhecimento é fazer com que o trabalho saia da melhor 

forma.  
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R: Você acha que trabalho em equipe e humildade tem alguma coisa a ver com isso que você está 

falando?  

E1: Tem, tem a ver. A pessoa tem que ter humildade para assumir os erros ou ter humildade para falar 

que não sabe ou humildade para ensinar. Às vezes a pessoa não tem humildade nem para passar um 

conhecimento, muito menos para assumir ou reconhecer que não sabe, ou assumir que errou. Acho que 

humildade é primordial. Acho que a pessoa tem que ter humildade para poder crescer, para poder 

desenvolver, para poder aprender. Se não tem humildade, acho que não consegue chegar a lugar 

nenhum. É negativo.  

R: E, nesse trabalho em equipe, com seus colaboradores... Por que é assim: se você hoje está em uma 

0posição hierárquica maior que eles, é porque você tem aí um conhecimento maior, um diferencial. Ou 

não?  

E1: Acredito que em partes. Acho que a experiência de cada um e a oportunidade faz a diferença. 

Acredito que tenho um conhecimento maior, mas por conta das experiências que já tive. Mas isso não 

impede que as outras pessoas tenham o mesmo conhecimento que eu, porque tudo é compartilhado. O 

que eu sei é o que eles também precisam saber, então a gente compartilha conhecimento. Pode ser 

também que eles tenham passado por experiências anteriores que eu não tenha passado. Que eles 

saibam mais do que eu. Em geral, acho que um líder acaba tendo que ter um pouco mais de 

conhecimento que os outros, mas acho que isso não é regra. O que é importante é todos terem a 

dinâmica, o conhecimento para poder trabalhar, saber lidar com os clientes.  

R: E tratando-se dos colegas, de seus pares, como que é esse trabalho em equipe? Você acredita que 

tua experiência, teu trabalho em equipe, de equipe, colabora de alguma forma?  

E1: Acredito que colabora. Acho que se eu não tivesse um relacionamento bom com meus pares, talvez 

ficasse um pouco limitada. Talvez eu pudesse não querer ampliar melhor aquele trabalho, se dedicar 

melhor àquele trabalho em questão de querer compartilhar, dividir com outro setor. Se “ah, não tenho um 

relacionamento bom; então deixa que eu faço sozinha”. Isso não seria o ideal. Posso fazer sozinha e 

talvez vou entregar em um estado bom, mas talvez não o melhor. Mas tendo um resultado bom com os 

pares e ir compartilhando, dividindo e agregando esse conhecimento da outra pessoa de outra área, 

passar uma visão mais completa para o cliente. Um resultado melhor. Mostrar não só a minha visão da 

área fiscal, mas das outras áreas também. Um resultado completo para o cliente. Acho que a 

comunicação, o trabalho da equipe é primordial. Acho que influencia significativamente no trabalho. Se 

não tivesse um bom relacionamento, não ia querer contato; então, fica mais difícil. Às vezes você é 

forçado, mas aí o trabalho não flui de uma forma boa, de uma forma eficaz. 

R: Você acha que o trabalho em equipe é o quê? É um relacionamento que flui?  

E1: Acho que sim. É um relacionamento que flui.  

R: E interfere diretamente em teu resultado ali, do trabalho final? 

E1: Interfere.  

R: Você sabe compartilhar comigo um trabalho onde você desenvolveu sozinha o resultado, e um 

trabalho onde você desenvolveu com seus pares e o resultado? Tem algum para você compartilhar?  

E1: Com meus pares você falou?  

R: Isso, com os pares. Ou com tua própria equipe. De um que você teve que desenvolver sozinha e o 

resultado, e um que você teve que desenvolver com sua equipe ou com seus pares e o resultado.  

E1: Tem um cliente novo no escritório e aí o cliente... É para ser específica?  
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R: Não, não. Pode falar de uma experiência sua, que você teve e que, por exemplo, deu essa visão hoje 

para você.  

E1: São vários clientes diferentes. E às vezes, uma pessoa pode estar mais interagida com o cliente do 

que a outra. Então, quando você tem que responder uma coisa para um cliente, às vezes tem outra 

pessoa, um par que esteve mais em contato com o cliente, você pede ajuda, um trabalho de equipe para 

você poder responder da melhor forma. E para você poder dar uma resposta positiva, eficiente para o 

cliente, tem que conhecer o segmento, conhecer o negócio. Muitas vezes, por conta da diversidade dos 

clientes, você não tem o domínio de tudo, mas o outro está mais interagido, está mais por dentro. E aí 

você responde, e pede a opinião do outro, compartilha. Tem que entender o negócio, dar o melhor 

resultado para o cliente, a melhor forma. Se tivesse esse receio de comunicação, um relacionamento 

ruim com meu par eu procuraria, eu talvez quisesse responder aquilo que eu sei. Até onde... Com o 

conhecimento que eu tenho do negócio, às vezes não é suficiente. Às vezes se eu conversar, trabalhar 

em equipe, o resultado pode ser melhor; ele pode me mostrar um lado que eu não saiba que exista.  

R: Você acha que ampliaria...  

E1: Amplia.  

R: Amplia...  

E1: Amplia o leque, o resultado, as possibilidades. Consegue trabalhar melhor a resposta.  

R: Muito bem. E tratando-se na parte de... Por que lá vocês trabalham muito com contabilidade 

gerencial, mesmo você sendo da área fiscal, não é isso?,  

E1: Sim.  

R: Você está muito ligada, porque lá eles não separam, eles trabalham como se fosse uma extensão do 

cliente? 

E1: Sim. 

R: Contabilidade, fiscal... E, tratando-se dessa parte gerencial, desses reportes gerenciais, você acha 

que a comunicação, trabalho em equipe, conhecimento técnico, tudo isso que a gente falou agora, as 

interações, você acha que isso tudo interfere no resultado de, por exemplo, um reporte gerencial? 

E1: Com certeza, um reporte gerencial ele é um mapa da situação da empresa como um todo, de todas 

as áreas. E eu, como sou da área fiscal, às vezes não tenho domínio da situação de todas as áreas, 

mas, dentro do reporte gerencial, o objetivo é mostrar o detalhe, o detalhamento da empresa em todas 

as áreas. Por isso que o trabalho em equipe é importante, porque às vezes você não tem o domínio de 

todas as áreas. Mas o que um gestor busca dentro de um reporte gerencial é ter essa visão como um 

todo e, para isso, tem que ter o conhecimento do negócio, saber o que aquilo vai impactar. O trabalho de 

equipe é essencial, mostrar, compartilhar aquilo que minha área vai influenciar na outra: o que minha 

área fiscal vai influenciar para o setor de vendas, o que minha área fiscal vai influenciar para o setor de 

marketing, de custos, de planejamento... Trabalho de equipe, o compartilhamento de conhecimentos, 

entender o negócio... Acho que é primordial, é importante.  

R: E isso vai além da área, por exemplo, da contabilidade e do fiscal. Você falou vendas, você falou 

marketing... 

E1: Está tudo ligado. A área de vendas tem que entender um pouquinho da área fiscal, o que a área 

fiscal impacta para a área de vendas, e vice-versa. Na área comercial, muitas vezes uma negociação 

com o cliente, a gente tem que saber qual é a carga tributária daquilo. Em todas as áreas, na área de 

logística, a área contábil, tudo está ligado.  
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R: Então, todas as áreas, esse trabalho em equipe da contabilidade, como um todo, dentro das áreas 

que são subsistemas da própria contabilidade, e as áreas que são dependentes da contabilidade, como 

marketing, vendas, logística... 

E1: É, são áreas ligadas. 

R: Mas que estão ligadas e que fazem toda a diferença, por exemplo, em um reporte.  

E1: Sim. E ter o conhecimento do negócio. São empresas diversas, segmentos diferentes. Muitas vezes 

o tratamento que você dá para uma empresa para uma área específica não é tão primordial como para 

uma outra área de outro cliente. Então, conhecimento do negócio, da necessidade do cliente, que é 

variável. Depende de cada segmento, depende da cultura, da importância que o cliente quer dar. Tem 

uns clientes que trabalham com custos, setores, projetos. Você tem que conhecer o negócio para poder 

dar um resultado melhor para o cliente. Ter trabalho de equipe, compartilhar aquilo que está sendo 

realizado dentro da empresa. 

R: Entendi. Então, quando a gente fala de um trabalho em equipe, você envolve em teu discurso tudo? 

E1: Tudo.  

R: Conhecimento técnico, comunicação interpessoal, confiança, tudo interligado.  

E1: Conhecimento do negócio. Tudo. Tudo vai influenciar no outro, na outra equipe.  

R: E no resultado final.  

E1: E no resultado final.  

R: Então, está certo. Era isso. Muito obrigada, E2.  

E1: Obrigada. 

R: Você achou que não ia falar tanto... Você falou uma hora! 
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ENTREVISTADO 2 

R: Bom, começou a gravar, tá? Na prática do dia a dia do trabalho, em que momento a confiança 

interpessoal é importante? Deu pra entender a pergunta? 

E2: Eu acho que entendi. Você quer especificar? 

R: Eu estou perguntando o seguinte: no dia a dia do seu trabalho, a confiança interpessoal... 

E2: Entre as pessoas? 

R: Isso, entre você e sua equipe, entre você e seus pares, entre você e teu superior, qual é a importância 

da confiança interpessoal?  

E2: Acho que ela é essencial. Se você não tiver confiança, acho que eu trabalho talvez não fique 

adequado, você não vai conseguir executar isso da forma correta. Se você não confia, eu acho que vai 

haver uma falha de comunicação também, porque você acha que a pessoa vai entender uma coisa, 

quando na verdade você disse outra. Quando você não tem confiança, isso, com certeza, vai em um 

momento se chocar e vai acarretar um problema, mesmo na hora de passar isso para fora da sua 

equipe, quando você fala em cliente é a mesma coisa, gerência, enfim, toda a hierarquia interna... Tem 

que todo mundo conversar. Na verdade, o que eu quero dizer é mais no sentido de interagir, ter uma 

confiança entre as pessoas para executar um bom trabalho. 

R: Você acha que a interação entre as pessoas depende dessa confiança? 

E2: Depende. Eu acho. 

R: E se não tem? Isso tem algum impacto nos resultados?  

E2: Tem, com certeza.  

R: No cliente?... 

E2: Com certeza, eu acredito que um deles é a demora na execução das tarefas. Eu acho que isso é 

essencial. E a qualidade, mesmo, a principal. Eu acho que você não consegue fazer um bom trabalho 

com a falta de confiança e interação. 

R: Não consegue? O trabalho não flui? 

E2: Acho que não flui, o trabalho até sai,  mas acho que ele poderia ser melhor se houvesse uma 

confiança e uma boa interação entre a equipe. E o cliente também, porque, principalmente na área 

contábil, a gente depende muito de informação de cliente. Então, pensando na terceirização ou mesmo 

que fosse interna, a gente depende de toda equipe, de um conjunto de pessoas. E se um não confiar na 

informação que o outro está passando, isso não vai gerar um resultado confiável também. 

R: Você acha que compromete o resultado do trabalho?  

E2:  Eu acho. Tudo. 

R: Tratando-se de comunicação interpessoal, de que forma a falta de comunicação pode comprometer o 

resultado da empresa? 

E2: É, eu acho, como eu falei, que isso, a demora na execução da tarefa mesmo, das atividades 

rotineiras, enfim, de toda a rotina contábil no geral e...eu acho que realmente pode além de comprometer 

a rotina, é... Como eu posso falar? Me fugiu... 

R: Fugiu da mente? 
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E2: Fugiu! 

R: A palavra? 

E2: Foi embora. 

R: Foi embora? Volta! A comunicação pode comprometer ou não o resultado... Ela pode gerar um 

resultado melhor, não é? 

E2: Sim. 

R: Tudo vai depender da forma como se... 

E2: Se comunica! 

R: Então, é isso que eu queria que você me explicasse. Como é que acontece a comunicação no seu dia 

a dia do trabalho? Como essa comunicação acontece? Por exemplo, você pode me dar um exemplo, na 

sua rotina: “Por exemplo, eu tive um caso nesses dias, que aconteceu assim, X, Y, Z...”. 

E2: Ah, sim! Tive um caso muito... 

R: Recente? 

E2: Recente! Muito recente! E que na verdade, eu falei com um cliente por telefone, e eu passei uma 

informação para ele que eu precisava de uma ferramenta, que ele me passasse, na verdade, que ele 

comparecesse na empresa com essa ferramenta. E ele apareceu lá sem a ferramenta! Ou seja, ele teve 

que voltar para buscar... 

R: A ferramenta? 

E2: É. E isso... 

R: E o que era? 

E2: Era um token.  

R: Ah! 

E2: Ele precisava de um token para assinar um documento, e ele esqueceu. Ele esqueceu não, na 

verdade, ele não entendeu que eu falei que ele precisava ter trazido o token. Ele entendeu que ele 

precisava assinar. Mas a assinatura, ela era digital, então ele precisava trazer o token para que ele 

pudesse assinar, e ele não trouxe. Aí ele teve que ir buscar, a sorte é que ele estava razoavelmente 

perto, mas teve que pegar o taxi, ir buscar o token dele para, daí sim, ele voltar e assinar o documento 

digital. 

R: Isso daí foi por uma questão de... 

E2: Por uma falha de comunicação. Falha de comunicação. Ele não entendeu o que eu falei e aí gerou 

toda essa... A sorte é que ele estava com o token dele lá, próximo, mas pode ser que... 

R: Poderia... 

E2: Pode ser que isso... Que eu... Eu não ia conseguir, dependendo de onde ele estivesse. Buscar, 

enfim, que a gente ia demorar muito mais. 

R: É, comunicação é uma... 
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E2: Não, comunicação é bem complicado. Então, na minha área tem sido bastante importante não só a 

comunicação verbal,  a gente tenta sempre formalizar isso via e-mail, principalmente informações 

importantes, porque  às vezes a pessoa entende que você falou uma coisa, como a gente trabalha com 

parte de tributos, esse tipo de coisa... Ah, a pessoa tem uma dúvida, mesmo contábil ou fiscal, aí você 

fala uma coisa, ela entende outra e faz de uma forma errada. A gente prefere, então, formalizar isso via 

e-mail para que não tenha problemas, por causa de uma empresa que estava pensando em optar pela 

mudança da tributação, de lucro real para lucro presumido, em decorrência de diversos fatores. Então, 

para não ter problemas na hora da pessoa tomar essa decisão, a gente preferiu formalizar quais eram os 

prós e os contras dessa decisão. 

R: Da decisão que vocês tinham que tomar? 

E2: Que ele, da empresa dele... 

R: Ah, do cliente. 

E2: É, que o cliente deveria tomar. 

R: É. É como se você desse uma consultoria referente a determinado tema. 

E2: Assunto. É. Então, normalmente nesses casos, a gente prefere formalizar mesmo. 

R: e como é essa comunicação escrita para o contador, ela é mais fácil ou mais complicada? 

E2: Como um todo você fala? Os contadores no geral? 

R: É, assim, por exemplo, a questão da comunicação por e-mail? 

E2: A comunicação por e-mail, ela é um pouco... Eu acho que ela ajuda um pouco, mas ela ainda tem 

que ser muito melhorada. Acho que na verdade, o contador tem uma certa deficiência no sentido de se 

expor, de falar realmente. Essa relação com o cliente, ela é sempre muito afetada porque a gente é 

bastante focado em número e não em relação interpessoal mesmo. Eu sinto isso nos profissionais de 

contabilidade, nas pessoas principalmente mais novas que a gente conhece, uma certa insegurança... 

Então, via e-mail você consegue minimizar essa tua insegurança, ou, enfim, você consegue ter um 

tempo melhor fazer uma colocação melhor. Mas, ainda assim, eu acredito que a comunicação via e-mail, 

ela é um pouco prejudicada quando a gente fala na utilização da língua portuguesa, esses aspectos que 

eu acho que talvez deveriam ser mais trabalhados lá na essência, que é a graduação. Na graduação, na 

base, no Ensino Básico; desde o Ensino Fundamental, Médio e Graduação, onde a pessoa já deveria ter 

que conseguir elaborar uma frase mais elaborada. Enfim, esse tipo de coisa, que muitas vezes eu tenho 

que ajudar a equipe a montar um email um pouco mais elaborado. 

R: Então antes deles encaminharem um e-mail, eles repassam pra você... 

E2: Às vezes. Às vezes. Mesmo eu, repasso para os meus gerentes. 

R: Ah, tá. É uma troca, para que a coisa saia... 

E2: É, normalmente quando eu não domino muito bem, eu prefiro repassar para ver se estou falando a 

coisa certa. Eu acho que isso é bom, uma troca de experiências mesmo. A pessoa tem uma opinião, tem 

o conhecimento na verdade.  

Ela pode te ajudar a complementar a tua ideia, eu acho que isso é muito válido. Eu particularmente gosto 

bastante de formalizar a maior parte das minhas conversas formais, as informais a gente mantém via 

telefone, quando são coisas não tão relevantes, que não vão ter um impacto muito grande. 
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R: E você já teve alguma experiência com sua equipe na questão de comunicação? Você acha que pode 

falar de uma maneira mais simples pra você, e aí isso chega pra equipe de uma forma diferente. Já 

aconteceu isso? 

E2: Com a minha equipe?... Não, com a minha equipe ainda não aconteceu nada muito parecido. A 

gente até que tem um bom entrosamento e consegue se comunicar, e fala a mesma linguagem. Acho 

que o problema é mais com o cliente, porque o cliente muitas vezes não tem uma noção contábil como a 

gente tem, a gente fala em “contabilês”, como dizem. Que às vezes a gente usa os termos que os 

clientes, principalmente os que não conhecem muito bem a legislação do Brasil, que a gente tem uns 

clientes que não tem só sede no Brasil, não entendem isso de uma forma tão certa. Então, isso às vezes 

gera alguns mal-entendidos, alguns percalços mesmo, que você tem que retificar o que você falou... Mas 

isso, normalmente, como eu falei, eu procuro, principalmente nesses clientes, manter o máximo de 

formalidade. Prefiro formalizar via e-mail todas as conversas, porque, se houver um mal-entendido, a 

gente vai identificar no e-mail. 

R: No e-mail. 

E2: “Ah, não, eu falei isso, e não falei aquilo”, porque é o que normalmente acontece, principalmente 

quando a gente fala de dúvidas contábeis. Esse tipo de coisa, eu acho bom; eu vejo bastante comum: 

“ah, você não me mandou algum documento”, “não, eu mandei”, “você não me deu retorno, não me deu 

feedback em relação a alguma coisa ”. E aí você tem uma formalização para falar: “não, eu te mandei; 

enfim, por algum motivo você não recebeu ou perdeu o e-mail na caixa de entrada”. É mais garantido 

assim, acho que garante mais o que você está fazendo, além de conseguir se expressar melhor, pelo 

menos pra mim funciona assim. 

R: A comunicação formal é um recurso que você tem para não comprometer negativamente o resultado? 

E2: O resultado. 

R: É isso? 

E2: É, basicamente isso, o que eu acredito que funciona de uma forma melhor. 

R: Certo. 

E2: Já vivi situações em que a pessoa, houve um mal-entendido na verdade, em que uma pessoa ligou 

perguntando, foi na minha experiência anterior à minha atual empresa, e a pessoa ligou questionando 

algo e aí ela recebeu uma informação e ela entendeu outra. Aí, por sorte, a minha gerente na época 

tinha mandado um e-mail, não tão direto, mas ela falava, citava a conversa. Ela referenciou a conversa e 

colocou um ponto lá, uma frase especial, que falava o que ela realmente tinha falado e que a pessoa 

tinha entendido errado na conversa, mas que ela não tinha atentado que no e-mail tinha esse ponto. E, 

aí, ela quis jogar a culpa para a contabilidade, para a empresa terceirizada, e, aí, não! Em um e-mail ela 

conseguiu resgatar tudo isso e falar: “não, olha, eu passei a informação correta, você acho que se 

equivocou. E não vai ser a nossa responsabilidade esse erro”, então isso acho que acaba ajudando. 

R: Certo. Você falou de entrosamento com a tua equipe, o que seria esse entrosamento e como contribui 

para que fluir a comunicação? 

E2: Acho que a gente se identifica sim. Cada um acho que vê um pouco do outro, enfim, por alguma 

questão, seja ela pessoal ou profissional. Algumas pessoais e algumas profissionais, inclusive de 

admirar ou mesmo de buscar alguma coisa que a pessoa tem. Na verdade tem...  
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Como é que fala?! Não sei, a gente sente as pessoas que a gente gosta, que a gente se identifica de 

alguma forma. Eu acho que é isso, nesse ponto tive a sorte de ter uma equipe que a maioria das 

pessoas eu consigo ter esse entrosamento, consigo ter essa relação mais próxima. E eu consigo ver 

mais de perto o que ela faz, como é o trabalho em equipe. Na verdade, como tem que ser, na realidade. 

E acho que a gente tem a liberdade também de falar: “olha, isso aqui não está certo”. Eu acho que todo 

mundo dá liberdade para a troca de experiências, para uma visão diferenciada. A gente sempre tenta 

passar isso para o outro, principalmente quando é uma coisa importante. Em elaboração de e-mail 

mesmo, às vezes eu chamo uma pessoa da minha equipe e falo: “olha, o que você acha desse e-mail? 

Você acha que estou sendo grosseiro? Você acha que estou sendo rude?”. 

R: Aham. 

E2: Enfim, se é uma questão mais calorosa, se é uma discussão que precisa de um pouco mais de você 

ter que ser um pouco mais firme nas palavras, porque às vezes a pessoa não entendeu o que você 

falou, ou a pessoa não respondeu da forma como você esperava, então você tem que de certa forma 

não deixar que ela te diminua, na verdade. “Ah, você está fazendo coisa errada”, “Não, não é bem assim. 

Você que entendeu que isso é errado”. E até hoje aconteceu uma situação bem parecida, e eu chamei 

uma pessoa da minha equipe e falei: “estou sendo mal-educado? Estou sendo grosseiro na minha 

resposta? Por que eu não gostei do que ele me falou, só que eu quero apontar que ele está errado no 

apontamento dele. Eu fiz, sim, a coisa certa”. Então, muitas vezes, a gente consegue ter uma interação. 

R: Uma interação boa. E essa interação gera o que no resultado? 

E2: Eu acho que a gente colhe melhores frutos do que se a gente tomasse uma decisão individualmente. 

Acho que isso, normalmente, pelo menos na minha opinião, contribui para a equipe como um todo. Acho 

que mesmo para a pessoa que está vendo, para o desenvolvimento profissional. A pessoa está 

vivenciando uma situação junto com você. Não é só você: “ah, eu vivenciei sozinho”, não, a minha 

equipe como um todo vivenciou uma experiência diferente, em que foi necessária uma palavra mais 

firme, enfim, uma atitude diferente do normal. 

R: E essa interação que existe entre vocês, esse entrosamento reflete no atendimento ao cliente? 

E2: Com certeza. 

R: É? 

E2: Com certeza. Eu acho que reflete muito, e foi justamente a situação de hoje. No início, o cliente, ele, 

em conversas mais informais, ele teve o mesmo tipo de atitude, de falar “ah, não. Você fez coisa errada, 

você me surpreendeu mais uma vez. Você não falou que era assim”. E aí eu virei e falei para ele: “não, 

eu não estou passando a informação só agora. Já te falei isso anteriormente, desde a nossa primeira 

conversa”. E, aí, no desenrolar da conversa, ele falou: “ah, acho que eu não entendi muito bem”. Então a 

conversa não foi tão assim, se eu tivesse ficado quieto ou tivesse mudado o assunto, ou direcionado de 

uma forma diferente, ele não assumiria que ele estava errado em me tratar de uma forma que não foi 

muito das mais educadas, muito da mais profissional, na verdade. Eu acho que você pode se estressar, 

tudo o mais, mas você tem que ter o bom senso, principalmente quando escreve um e-mail. Hoje, por 

exemplo, recebi um e-mail. Você tem que tratar com o mínimo de respeito o próximo. Eu acho que foi 

justamente isso, eu tive que usar uma palavra mais firme para impor que eu queria ser respeitado 

também. E a minha equipe, em conjunto, eu perguntei para todo mundo se não estava sendo... Dando o 

troco com a mesma moeda. Se eu não estava sendo grosseiro com ele, a ponto dele se sentir ofendido, 

principalmente por ser cliente. 

R: É, e a equipe? A equipe te deu um respaldo. 

E2: Me deu um respaldo. 
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R: Esse respaldo te deixou... 

E2: Me deixou mais seguro do que eu estava fazendo, foi muito bom. 

R: E o resultado de tudo isso no cliente? Foi positivo? Foi negativo? 

E2: Foi, acho que foi positivo. Ele falou que não era bem isso e que aceitaria. 

R: Ele reconheceu. 

E2: É, que acataria o que eu tinha falado então. Pelo menos por enquanto... 

R: Então ele se retratou. 

E2: Ele se retratou. Não de uma forma completa, ele falou isso e aí no outro ponto ele apresentou um 

ponto, ele meio que se justificou pelo fato de não ter entendido, mas pelo menos foi uma decisão melhor 

do que as experiências anteriores. Eu achei que contribuiu. 

R: Muito bem. E quando você fala assim dessa contribuição da comunicação, você acha que entra aí 

nessa relação a confiança? 

E2: Com certeza. 

R: É? 

E2: Com certeza. Eu acho que justamente por esse entrosamento, por essa interação, a pessoa te 

conhece um pouco mais. Principalmente, que nem eu, eu redigi um e-mail, chamei minha equipe: “o que 

vocês acham?” Nesse ponto, coloquei todas as minhas emoções inclusive quando eu redigi esse e-mail. 

Nesse caso específico, eu coloquei as minhas emoções naquele momento. Redigi o e-mail, do jeito que 

eu receb, eu respondi para ele como eu responderia em uma conversa verbal. Ou não, porque depende 

muito da situação, depende muito. Só que eu me tentei colocar de uma forma mais adequada, e eu acho 

que as pessoas acabam te conhecendo um pouco melhor. E aí, me conhecendo, enfim... E eu, da 

mesma forma, em situações que elas vivenciaram, que elas passaram um por algum conflito entre 

cliente e prestador de serviço. Na verdade, isso é comum até. 

R: É. 

E2: Eu acho que é bom. Essa troca. Eu gosto bastante quando alguém redige um e-mail e diz: “o que 

você acha?” E eu comecei com isso um tempo atrás, quando na verdade entrei para a equipe. E já teve 

outros casos em que eles me chamaram: “olha, o que você acha? Você acha que isso está bem? Que 

está ruim? Preciso melhorar em algum aspecto?”. Então acho que é bacana. 

R: E você acha que isso aí é gerado por essa confiança que vocês vão construindo? 

E2: Eu acho que a gente vai construindo essa confiança, a gente vai se conhecendo cada vez mais. Vai 

conhecendo a forma de trabalho, inclusive. A gente vai vendo o trabalho, não só ao redigir um e-mail, 

mas também nas atividades cotidianas: “olha, estou com dúvida nisso daqui, você pode dar uma 

olhada?”. Qual é o problema? Todo mundo tem dúvidas, tem alguma insegurança e nada mais normal do 

que essas pessoas, para que elas construam uma coisa, têm que trocar informações. Eu acho que isso 

contribui para a nossa interação e para nossa confiança. Cada um vai confiar mais no outro, porque sabe 

que o outro quando ele tiver dúvida, quando ele não estiver totalmente certo do que está fazendo, ele vai 

lá e vai perguntar. Eu acho que isso só contribui.  

R: Muito bem. Agora, tratando-se de conhecimento técnico: em quais situações de trabalho você 

percebe que a atualização dos conhecimentos técnicos possibilitam melhores resultados na execução 

das atividades?  
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Eu vou te explicar: no dia a dia do teu trabalho, de que forma você percebe que a atualização do 

conhecimento técnico contribui para melhorar os resultados na execução das atividades? Deu para 

entender? 

G: Deu. Deu, sim. 

R: Por que a área de vocês é uma área que muda muito. 

E2: Muda, a gente tem sempre que se atualizar, principalmente quando a gente fala na parte fiscal, cada 

dia sai uma lei nova, que muda alguma coisa. E o pessoal da área fiscal, mais do que a área contábil 

ainda, tem que estar antenado, porque, principalmente no nosso ramo, no tipo de empresa que a gente 

trabalha, a gente precisa repassar essas informações para ene outras empresas, que precisam dessa 

informação. Então, estar atualizado é primordial senão a gente não vai conseguir executar um bom 

trabalho. E, de certa forma, nós da área contábil mesmo, precisamos entender o que está acontecendo 

pra que a gente consiga, porque a parte contábil nada mais é do que demonstrar em números tudo que 

está ocorrendo dentro da empresa, inclusive as decisões fiscais que ela tomou. Então a gente precisa 

estar muito atualizado e interagir com o pessoal do fiscal. A gente interage muito, parte contábil com 

parte fiscal. A gente precisa ter isso, principalmente as pessoas que coordenam as equipes fiscal e 

contábil, precisa ter um bom relacionamento. E eu foco sempre nisso, eu busco sempre isso: ter um bom 

relacionamento com as pessoas de outra área que eu não domino totalmente, que eu tenho uma noção, 

enfim, e que eu preciso deles para que eu consiga executar um bom trabalho. É um amarrado de coisas. 

R:Você acha que o relacionamento facilita na interpretação do conhecimento, na questão da 

atualização? 

E2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que em várias situações, eu conversei com a coordenadora do 

departamento fiscal e a gente troca experiências. Eu tenho uma visão mais contábil, ela tem uma visão 

totalmente fiscal, e ela tem outros conhecimentos. Ela conhece mais legislações do que eu na parte 

contábil, então, a gente conversando, a gente consegue chegar num senso, definir, porque muitas 

dessas leis, elas são interpretativas, na maioria delas. Elas não são claras, elas dependem para um 

determinado tipo de empresa ou para uma situação específica. Se a gente não trocar informações, eu 

acho que não tem contribuição. E mesmo, não acho que é só você procurar em cursos e na área 

acadêmica, porque a gente que vivencia essa parte prática, a gente se depara com situações que 

precisa utilizar o bom senso, arbitrar algum tipo de entendimento. Na verdade, a gente precisa chegar a 

um consenso para passar uma informação, ou executar algum tipo de tarefa. Isso normalmente 

acontece, é comum, na verdade. E na área contábil, a gente tem passado por várias modificações, mas, 

principalmente, no que tange a parte fiscal, hoje, atualmente, porque as mudanças vieram já ao longo 

dos últimos 6 anos, 5 anos. 

R: OK. De que forma, por exemplo, você acha que, como líder, esse teu conhecimento técnico, facilita as 

relações entre você e sua equipe, entre você e seus pares? De que forma? Dá um exemplo, fale um 

pouquinho sobre isso. 

E2: Eu acho que é essencial, na verdade. Pensando em liderança, se a pessoa que está subordinada a 

uma liderança não sente uma segurança, não sente o conhecimento técnico mesmo por parte do líder, 

eu acho que não vai ter a confiança. Vai perder toda a interação. As pessoas não vão procurar um líder 

que ela não ache que tenha conhecimento técnico suficiente para ajudá-la. Ela vai fazer por si só, o que 

ela acreditar que aquilo lá é mais confiável do que qualquer outra coisa. Então, eu acho essencial 

também que você busque como líder esse conhecimento técnico e que você demonstre isso para sua 

equipe como um todo, para que ela confie que o trabalho vai ser bem executado. Acho que é justamente 

isso, essa questão de confiar vai fazer com que o trabalho seja melhor executado, apresente melhores 

resultados. E em situações específicas, que ela atenda ao prazo determinado também, porque a gente 

trabalha muito com prazo. E, se não tiver esse conhecimento técnico, às vezes não dá tempo da gente 

correr atrás. 
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R: Você acha que esse diferencial técnico que você tem, esses conhecimentos, que você sempre busca 

estar atualizado, tem impacto direto na equipe e no cliente? E isso, de alguma forma, colabora com seus 

resultados? 

E2: Com certeza. 

R: É? 

E2: Acredito, é que é meio complicado. Cada dia que passa, eu me sinto menos eu. Eu me sinto mais 

uma equipe, a gente não faz um trabalho sozinho. Não consigo me ver fazendo um trabalho 

individualmente. Hoje em dia, com todas as ferramentas tecnológicas, enfim, a gente tem que conhecer 

mesmo. E meu trabalho acaba sendo mesmo mais setorizado. Não setorizado, um trabalho mais em 

equipe mesmo. Não é um trabalho individual, um trabalho que você faz sozinho. Então, conhecimento 

tem que ser compartilhado, acho que tanto do líder quanto das pessoas que estão subordinadas a esse 

líder. Se não houver uma interação, uma troca de informações, isso não vai funcionar muito bem. Como 

o que eu falei antes, em muitos aspectos a gente precisa arbitrar alguns conceitos. Precisa chegar em 

um consenso para uma tomada de decisão, se não for feito em equipe, pode ser que a gente tome uma 

decisão errada. E mesmo, não é só com a equipe dentro, é com o cliente, com a realidade que eles 

vivem. A gente, por estar fora do cliente, não trabalha dentro da empresa, muitas vezes não conhece 

determinadas particularidades que a pessoa que está, o cliente sabe muito bem onde ele vai se 

encaixar. E eu, particularmente, tenho um cliente que é de um ramo mais específico, e que a gente 

sempre busca uma troca de informações, e a gente discute, e sempre busca melhorar o que está sendo 

feito. A gente sempre busca: “ah, a gente está fazendo dessa forma. Isso está certo mesmo?”. A gente já 

voltou no assunto diversas vezes e teve vários entendimentos diferentes ao longo de um ano, por 

exemplo. A gente adotava, em um caso específico, a gente estava utilizando um artigo de imposto de 

renda e um inciso e, depois de um tempo, o cliente entende que isso não se enquadra no inciso que a 

gente estava usando, mas em outro inciso dentro do mesmo artigo. Então, é nessa troca mesmo. Ele 

tem as informações privilegiadas, no geral. Ele acaba tendo um contato mais direto com essas 

informações e  a gente não tem, como contadores, essa informação, mas a pessoa que está lá dentro... 

R: No cliente? 

E2: No cliente. O controle, normalmente as pessoas que a gente conversa. 

R: Por que essa área de vocês é uma área onde a interpretação, a lei dá abertura para várias 

interpretações. Interpretações diferentes. 

E2: Exato, para casos diferentes também. Cada caso pode ser enquadrado em uma situação diferente. 

Às vezes, o caso, ele é muito parecido, mas tem uma particularidade que faz com que você mude 

completamente a legislação e a tratativa. você trata esse caso de uma forma diferente, mesmo contábil e 

fiscal. 

R: Então, tudo depende do segmento... 

E2: Tudo. Tudo. Normalmente, essa empresa em específico tem alguns aspectos de outros órgãos 

também. Não só a questão da Receita Federal, tem outros órgãos que interferem na forma de 

desenvolver o negócio de tributação, de contabilização, de plano de contas, que, também, pensando na 

área contábil, cada empresa tem uma estrutura, tem um ativo diferente e tem um tipo de despesa 

totalmente diferente, uma prestação de serviço, uma venda de produto, produção, enfim, revenda... O 

que for, isso vai fazer com que ela seja única, principalmente para nós, que a gente não trabalha com um 

único setor. Então, a gente precisa que nosso cliente nos informe qual é a especificidade do setor. E 

quem, também, normatiza o setor, porque tem outros órgãos que normatizam. 

R: E aí você acha que a troca... 
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E2: A troca de informações dentro da equipe e fora também, entre as pessoas mesmo como um todo, é 

muito importante e você tem que demonstrar confiança, principalmente quando se fala com o cliente. 

Você tem que mostrar que você entende o que você fala, porque senão, você não vai ter credibilidade. 

Então, o conhecimento técnico influencia muito nisso.  

R: Na credibilidade. 

E2: Na credibilidade. Se você não dominar o assunto, provavelmente não vai convencê-lo de que você 

está certo.  

R: A troca e a interação na interpretação desse conhecimento é importante.  

E2: Eu acho, eu acho muito importante.  

R: Que coisa interessante! Na execução dos trabalhos, no dia a dia das atividades da sua equipe, como 

o seu conhecimento técnico ocasiona impactos positivos na sua liderança, ou seja, como isso influencia 

na sua  interação e credibilidade com a equipe? 

E2: Eu acho assim, pelo menos pensando na minha equipe, eu tento sempre ajudar nas atividades, 

mesmo quando operacionais. Eu acho que muitas das situações, o problema está na parte operacional, 

principalmente quando a gente pensa em uma troca de membros da equipe, isso é essencial, porque vai 

afetar totalmente. A pessoa não conhece, é uma coisa nova para ela. Eu acho que o líder, ele tem que, 

sim, se dispor a ajudar e a tirar todas as dúvidas que essa pessoa tem, e não só. Você tem que tentar 

estar o mais próximo possível dessa execução desse trabalho. No caso, para a gente, que, em alguns 

casos, a gente tem que fazer digitação de movimento financeiro, de faturamento, de nota fiscal de 

entrada, enfim... Nesses casos, o líder, se ele estiver próximo, ele vai passar uma segurança para quem 

está executando, para quem vai executar isso, e vai contribuir para que o trabalho saia de uma forma 

mais confiável e mais rápida também. Acho que tem uma ligação muito grande que você acaba 

adquirindo mesmo a forma de trabalho. Com a minha equipe isso funciona bastante, porque, quando 

uma pessoa nova entrou, ou quando eu entrei, na verdade, quando a gente entrou na equipe, eu tentei 

me aproximar o máximo que eu pude dos trabalhos inclusive operacionais. Inclusive, não. Mais 

operacionais que todo mundo fazia, e eu faço trabalho operacional também em muitos casos. Eu ajudo e 

me disponho a fazer, para que a gente consiga, em conjunto, fazer uma coisa melhor. E se o trabalho 

operacional estiver muito bem feito, me ajuda lá, na hora de explicar e também de mostrar os resultados 

para o cliente, que a gente trabalha muito com análise, enfim, a gente gera muitos relatórios gerenciais. 

Se eu não entender o que está sendo feito, operacionalmente falando, não vou conseguir passar para 

ele o que foi feito na parte de elaboração de relatórios, porque eu não sei exatamente o que foi. Claro 

que, pensando em uma situação de liderança, você não tem muito tempo para ficar muito próximo do 

operacional, mas, pelo menos por um tempo, tenho que conhecer isso. E eu tenho que ter a capacidade 

de ajudar a fazer a parte operacional. Não posso simplesmente: “ah, eu não faço o operacional. Não 

preciso saber”. Não, eu preciso saber mais que todo mundo. Não mais que todo mundo, mas eu preciso 

saber a ponto de poder ajudar. Se eu não puder ajudar, isso não é liderança. Eu acho que a liderança, 

muitas vezes, ela é natural. Ela não é destinada. Uma pessoa não contrata um líder, muitas vezes esse 

líder se sobressai justamente por que está dentro dele. 

R: E a atualização técnica, facilita na hora de você executar com a equipe? 

E2: Com certeza, ela é ferramenta. Eu acho que se você... Claro que a rotina, ela te ensina muito, pelo 

menos para mim funcionou bastante. Muitas vezes eu consigo atender vários questionamentos, porque 

eu já vivi uma situação muito parecida com isso ou alguma situação que me direcione à execução dessa 

tarefa. Então, alguma coisa que possa ter um link mesmo entre o que eu estou fazendo hoje e o que eu 

já fiz no passado, a experiência. A experiência passada que te traz para o presente.  
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R: A contabilidade é uma área que pega informação de todas as outras áreas da empresa, não é isso? 

Para a realização de um trabalho, qual a importância da interação com seus colaboradores e colegas? 

E2: Eu acho que é muito importante. É meio difícil falar assim, porque um contador normalmente ele é 

mais reservado, ele é mais introvertido, mas ele precisa ter um bom relacionamento com todas as áreas, 

porque senão ele não vai ter a informação que ele quer, que ele precisa, na verdade, para executar o 

trabalho dele com maior confiabilidade, maior qualidade, maior rapidez. Se você tiver muitas desavenças 

no seu ambiente de trabalho, você não vai conseguir essas informações. A pessoa não vão ajudar por 

que você está trabalhando como ele. Não é simples assim, a gente sabe que em uma organização é 

muito importante que você tenha um bom relacionamento para você conseguir as informações que 

precisa de uma maneira mais correta, mais rápida; que você não demande muito do seu tempo, para 

você não precisar ficar indo atrás das pessoas, ou, às vezes, de perder essa informação. Por que, 

dependendo do teu grau de conflito, você não consegue obter determinadas informações. Então, eu 

acho isso essencial. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu tento sempre buscar ter o maior contato 

com todas as pessoas que estão ao meu redor, que podem contribuir de alguma forma, mesmo que não 

diretamente, mas indiretamente, em uma conversa informal, enfim, alguma informação que realmente 

possa contribuir inclusive para o conhecimento técnico. Muitas vezes, no ambiente profissional, é muito 

propício para que você aprenda com a situação da pessoa na tua frente, que está trabalhando na tua 

frente. “Olha, aconteceu isso comigo”, em uma conversa informal, um desabafo, a pessoa acaba te 

passando e te mostrando um aspecto que ela, por exemplo, teve que buscar ou teve que ler para 

entender o que ela deveria ter feito, que ela resolveu em 5 minutos depois. Então isso, normalmente, 

funciona bastante. Se você tem um bom relacionamento, você consegue conversar com uma pessoa e 

trocar experiências também. 

R: Eu queria que você me desse exemplos de impactos nos resultados do teu trabalho, em função dessa 

falta de relacionamento com as áreas. 

E2: Da falta de relacionamento? 

R: Isso, da falta de relacionamento com as áreas.  

E2: Em um dos trabalhos nossos em equipe, meu e da minha equipe, a gente, como eu falei, a gente 

interage com outras áreas, inclusive dentro do escritório. Por exemplo, na empresa que a gente trabalha, 

a gente tem que interagir principalmente com fiscal. Para esses serviços contábeis, isso é ainda mais 

forte, essa ligação entre as áreas. E a gente sempre tem uma falta, sente falta dessa interação. A gente 

trabalha diretamente com uma pessoa da área fiscal, que ela não tem conhecimento contábil. Sempre 

que a gente tem uma dúvida fiscal, a gente entra em conflito na hora de entender o que a pessoa da 

área fiscal, que não entende do contábil, fala. Por que, normalmente, o contador fala o “contabilês” e aí a 

pessoa: “não estou entendendo nada do que você está falando; para mim, você falar ou não falar, não 

vai me ajudar”. Nesses pontos, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de comunicação, na 

verdade de entendimento quando a pessoa só fala a parte fiscal. Ela sabe muito bem a parte fiscal, mas 

ela não sabe qual o reflexo dentro da contabilidade, por exemplo. Ela não consegue te direcionar em 

uma situação nova. Então isso, nesse aspecto, normalmente, quando a gente tem uma dúvida, eu busco 

a orientação de mais de uma pessoa que trabalha nesse projeto, outra pessoa da área fiscal, só para 

checar se eu entendi o que essa pessoa da área fiscal, que não tem noção contábil, falou que eu devo 

fazer na área contábil, na parte contábil. Por que a parte fiscal e contábil têm que conversar, e é 

justamente isso. Isso acho que é um dos maiores desafios mesmo dentro de empresas, porque as outras 

áreas não têm por obrigação saber o que a contabilidade faz, então é um desafio que a gente vivencia 

sempre. Na verdade, tentar entender a rotina de cada pessoa para demonstrar isso dentro da 

contabilidade. E você me fez outra pergunta, que eu já esqueci.  

R: Não, então, isso daí você quis dizer que é um aspecto negativo.  

E2: Isso.  
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R: Um aspecto negativo, em função do conflito que gera.  

E2: Na verdade, não é uma interação, não tem um ponto de convergência. Eu entendo da área contábil e 

tenho uma noção fiscal, e ela só entende, essa outra pessoa só entende da área fiscal. Então eu não 

consigo confrontar com ela se o que eu estou entendendo, que eu devo demonstrar na área contábil, é 

isso que ela entende também como sendo da área fiscal. Tem que ter um ponto de convergência, um 

ponto onde a gente chega em um senso: “olha, você fez isso. Eu vou fazer assim, você acha que está 

correto?”.  

R: Mas também não entra na questão do conhecimento técnico?  

E2: Entra, entra. E isso atrapalha, justamente por isso, ela não tem o conhecimento contábil, ela não tem 

o conhecimento... Ela não é contadora, ela não fez contabilidade, enfim. E aí ela não sabe como que 

isso é demonstrado na contabilidade, não tem nem uma noção.  

R: E o inverso, não gera conflito? 

E2: Também, com certeza. Se a pessoa só sabe a parte contábil, não sabe a parte fiscal, não consegue 

chegar nesse ponto, é muito difícil. Muitas vezes, a gente consegue, ainda assim, ela sem entender a 

parte contábil, por eu ter uma noção fiscal, eu consigo entender o que ela me falou. E consigo 

demonstrar isso dentro da contabilidade. Tem situações que eu, principalmente situações novas, alguma 

coisa que mudou, quer era feita de uma forma e hoje é feita de outra, eu prefiro procurar uma segunda 

opinião e falar: “olha, é assim, assim e assim? É isso mesmo?”. “É isso mesmo”, “ah, então eu vou 

demonstrar assim na contabilidade, você acha que assim fica correto?” Uma pessoa que tem uma noção 

fiscal e contábil, por exemplo, mas isso eu acho que acontece em todas as áreas. Na área de 

publicidade, por exemplo, ela não tem noção de como isso vai funcionar dentro da contabilidade. Como a 

empresa presta serviço contábil, isso é mais complicado ainda, porque, teoricamente, as pessoas 

deveriam conversar entre si e ter essa troca. 

R: Só um minutinho, deixe-me ver só a bateria. Ah, não. Pode continuar. 

E2: E ter essa troca de experiências, acho que são trocas de informações. Esse conhecimento para um 

ajudar o outro. Eu conheço muito bem da parte fiscal, mas eu tenho uma noção contábil que eu consigo 

chegar num ponto de convergência; você tem uma noção fiscal e você conhece da parte contábil, então 

vamos chegar a uma convergência e vamos entender se isso está sendo feito e demonstrado da forma 

correta, se está sendo executado da forma correta.  

R: Então, achei interessante quando você falou da área de publicidade, marketing, financeiro. Como é a 

relação?  

E2: A parte financeira, acho que ela mais próxima da contabilidade, mas a gente sempre tem conflito na 

parte financeira, porque, por exemplo, a contabilidade, ela é reconhecida no momento em que 

determinada coisa ocorre. Então, por exemplo, eu comprei um determinado produto; na contabilidade, a 

gente registra não pelo pagamento de determinado produto, mas sim do momento que você comprou 

isso. Então, você recebe a nota fiscal, você recebe o bem, é nesse momento que a contabilidade 

registra. O financeiro só vai registrar quando ela pagar aquilo. Então, ao que falam de fluxo de caixa, 

contabilidade, eles nunca abatem. A parte financeira com a parte contábil não tem ligação. Não tem 

ligação, elas são diferentes. Soa posições diferentes, não adianta querer confrontar. A gente tem um 

cliente que ele que falava: “mas no meu financeiro eu tive R$100 de despesas no mês de Janeiro...”, 

mas porque ela considerou que pagou R$100 em Janeiro, quando na verdade, na contabilidade, eu tinha 

R$600. “Por que esses R$500? Eu não paguei nada!”. “Porque eu registrei quando entrou, quando você 

comprou determinada coisa, não quando você pagou. Quando você desembolsou”. Então, nesse ponto, 

há um conflito entre financeiro e contábil.  
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Agora, Marketing, o pessoal de Marketing não tem muita noção do reflexo. Pessoal de Marketing, o 

objetivo deles é vender o maior número de produtos, fazer uma propaganda para que tenha um maior 

resultado. Só que a contabilidade vai demonstrar não só o resultado que ele recebeu, mas sim a margem 

que teve. Por que, muitas vezes, o pessoal de propaganda precisa de informação contábil: “olha, esse 

produto não é muito rentável para a gente. Ele custa R$10 e a gente vende por R$11, só que esse custa 

R$1 e a gente vende por 5. O de R$1, que a gente vende por 5 é mais rentável que o de 10 que é 

vendido por R$11”. 

R: Mas essa informação quem dá é vocês para eles? 

E2: É. A área contábil apura quanto realmente de margem cada produto tem, para que o pessoal de 

propaganda e publicidade trabalhe mais em determinado produto que em outro. Muitas vezes, existem 

empresas que elas têm prejuízos em alguns produtos, mas elas precisam produzir aquele produto, 

porque aquele produto faz parte de uma gama de produtos que são rentáveis para a empresa. Isso é 

muito comum. Na verdade, aí, o pessoal de marketing tem que trabalhar mais os produtos mais 

rentáveis. 

R: Então, o resultado da empresa está diretamente ligado a esse relacionamento que você tem que 

estabelecer com as áreas. 

E2: Com todas as áreas. 

R: E isso acontece de fato dentro das empresas? 

E2: Eu acho que esse é o objetivo da maioria das empresas. Quando a gente pensa em terceirização de 

serviços contábeis, isso fica mais complicado, mas acho que isso é possível. É que algumas empresas, 

elas tomam algumas dimensões muito grandes, que precisam ter um controle muito grande. Aí é que 

entra a parte dos contadores, das pessoas da área financeira, para gerar esses controles mesmo: 

controle de... O pessoal de controladoria, que faz muito isso, que determina um budget, que nada mais é 

que um planejamento para executar determinada coisa. Então, faz o planejamento da folha de 

pagamentos, do gasto de cada área, principalmente da parte de produção, quando a gente pensa em 

indústria. Tem o pessoal da controladoria para contribuir com isso, que acaba contribuindo mais e que 

pega as informações da contabilidade.  

R: Independente da área, da atuação desse contador, ou seja, área fiscal, área contábil, controladoria, 

contabilidade gerencial... Independente da atuação do contador, essas relações interpessoais com as 

áreas têm que existir? 

E2: Tem.  

R: Ou não?  

E2: Eu acho que tem, e ela é muito importante. Eu acho que a partir do momento que essa relação, ela 

existe e ela te proporciona informações úteis, isso só tende a contribuir mesmo com a empresa, para o 

crescimento da empresa, com a maximização do lucro, enfim, com vários aspectos aí. 

R: Por que todos eles te passam a informação, e aí você consegue montar teu relatório. É isso? 

E2: Isso! Eu consigo apurar exatamente se o que... E juntamente com o pessoal de controladoria, que 

determina um budget, determina algo ideal. Normalmente, o budget, ele pode ser ideal ou realista. 

Normalmente, ele busca o meio termo, entre o ideal e o realista, porque você tem que ter um desafio. A 

contabilidade demonstra o que foi efetivamente realizado. Então, controladoria e contabilidade: 

controladoria, normalmente, ela controla. Ela controla. Ela planeja. A contabilidade apura o executado, e 

a controladoria tenta buscar quais as ferramentas para chegar isso mais próximo do budget, do orçado, 

porque o orçado é a situação entre o ideal e o realista. 
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R: E em todas essas atuações, as relações influenciam? 

E2: Sim. Com certeza, com certeza. 

R: Para obter a informação, precisa ou não? 

E2: Sem dúvida, com certeza. 

R: Você tem um exemplo para dar?  

E2: Eu tive uma situação como empresa, onde o gerente, acho que ele era gerente financeiro. Ele já 

passou por várias áreas da empresa. Então, ele já foi do comercial. Na realidade, ele começou no 

comercial e parece que ficou muito tempo no comercial, aí ele passou para a parte financeira. Deu uma 

circulada em outras áreas bem rapidamente, então ele tem uma boa noção. Aí, a contabilidade tinha 

apurado um número que não estava muito correto.  

R: A contabilidade? 

E2: A contabilidade apurou um número. Por um erro lá mesmo, um erro de execução, estava 

apresentando um número que não era muito coerente com a realidade que ele via. E ele pegou esse 

número e falou: “não, aqui tem alguma coisa esquisita, porque não é a situação da empresa. Ela é 

diferente da demonstrada pela contabilidade. Será que isso está realmente correto?”, porque ele tem 

noção do preço que ele vende, ele tem noção da margem de lucro dele... 

R: Porque ele já passou pelas outras áreas.,. 

E2: Ele tem noção das despesas que ele tem, então ele falou para a contabilidade: “não, deve ter 

alguma coisa estranha.” E aí, nós fomos apurar que, realmente, houve um erro de execução, e que o 

lucro era muito maior que o que a gente, a contabilidade tinha apontado anteriormente. 

R: Se ele não tivesse...  

E2: Essa noção...  

R: Essa interação... Esse conhecimento. 

E2: Sem esse conhecimento... Provavelmente, ninguém teria se dado conta de que tinha um erro 

contábil ali! 

R: E isso aí estava impactando direto no resultado... 

E2: No resultado da empresa como um todo! 

R: E quando aparece um erro desse na tua equipe, na execução de um trabalho, onde o erro é da sua 

equipe. E aí, como você lida com isso aí? 

E2: É bem difícil lidar com erro. Eu, particularmente, não gosto muito de lidar com erro, mas a gente tem 

que lidar. Na verdade, o erro dá, pelo menos para mim, a sensação de frustração. Você se empenhou 

para fazer aquela atividade da melhor forma possível, e você errou! Então você fica um pouco frustrado, 

mas isso também contribui para que você preste atenção e fale: “não! Da próxima vez, não vou errar!”. 

Ainda mais quando é algo nesse sentido, mas ele é muito mais frustrante quando não vem de dentro, 

mas vem de fora. O cliente identifica que você errou, e, aí, isso é mais frustrante. É mais delicado, 

porque você fica sem jeito de falar para... Não de falar, porque o cliente já te falou que você errou, mas 

de lidar com o erro mesmo. Não de assumir também, porque você já assumiu! 

R: Está lá, não é?! 
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E2: Está lá, não tem o que fazer, mas você fica frustrado realmente! Eu me sinto frustrado quando a 

minha equipe erra. E, muitas vezes, não porque foi um erro meu, ou foi um erro específico de alguém... 

Pode ter tido uma... Como a gente usa cada dia mais as ferramentas tecnológicas, pode ter sido um erro 

do sistema, um erro na geração de arquivos, isso aconteceu várias vezes já. Isso acontece, infelizmente. 

R: Isso é uma coisa muito séria, não é? 

E2: É. A gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, a gente gera relatórios várias vezes, a gente 

usa muito planilha eletrônica, a gente tem que revisar a fórmula todas as vezes, porque isso pode gerar 

um erro e pode gerar uma decisão equivocada. Uma decisão de que “ah, estou tendo muito lucro, então 

eu posso aumentar o gasto em determinada coisa”, quando, na verdade, isso não é real, estou tendo 

prejuízo, tenho que cortar gastos... E a contabilidade influencia nessas decisões. 

R: E, aí, a gente volta, então, para a questão dos relacionamentos entre as áreas. 

E2: Com certeza. Com certeza. 

R: Porque a informação que vem das áreas tem que ser realmente informações precisas. 

E2: Precisas, é! 

R: E, se você não tiver... 

E2: Eu já ouvi experiências de que a área... Na área de controladoria, na verdade, eu ouvi que a 

estimativa do faturamento era aumentar 50% de um ano para o outro, mas o mercado não comportava 

tudo aquilo. Então não adianta você: “ah, eu estimo tanto”. Estimar tanto é ideal, 50%, tem que ver se o 

mercado está apto a receber esse tipo de crescimento quando a gente pensa também em orçamento. O 

pessoal do orçamento, eles têm que ter um controle muito grande. Eles têm que pegar o realizado e têm 

que se aproximar o máximo do que pode ser realmente executado. Não adianta orçarem o ideal. Na 

verdade: “ah, eu estimo ter um lucro de tanto”, e aí eu faço os números baterem para ter um lucro X. 

R: Isso aí é a área de custos, não é isso? 

E2: É, o pessoal de controladoria, e custos também. 

R: Uhum. Interessante, não é? 

E2: É. 

R: Tem um papel aí de muita responsabilidade. 

E2: Tem. Com certeza, porque muitas das informações são utilizadas para tomada de decisão de 

negócios, de abrir uma empresa ou de fechar uma empresa. Principalmente, quando a gente fala em 

empresa pequena, empresa que está abrindo, dependendo do tipo de informação contábil que for 

gerada, porque normalmente a pessoa que abre um negócio pequeno, ela abre o financeiro. “Ah, nunca 

tenho dinheiro, nunca tenho dinheiro”, e aí a contabilidade aponta um número diferente, um prejuízo, por 

exemplo, no primeiro ano, ela pode desanimar e querer fechar o negócio, que, possivelmente, seria 

rentável. 

R: Olha só! 

E2: Isso é comum. 

R: OK, então, E2 ! Então, muito obrigada pela participação. 

E2: Imagina! 
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ENTREVISTADO 3 

R: Bem, vamos lá. A primeira pergunta é... Na prática do dia a dia, em que momento a confiança 

interpessoal é importante?  

E3: Eu acredito que a confiança é fundamental em qualquer relacionamento. Isso já é de praxe. Agora, 

no trabalho, eu acho que isso é fundamental. Isso vai influenciar de forma significativa no 

desenvolvimento do trabalho do funcionário, porque ele vai confiar em você e sua confiança vai ajudar 

este funcionário a melhorar profissionalmente. Isso seja em qualquer situação, porque se a gente não 

confiar na pessoa o trabalho que o funcionário faz isso ficará muito a desejar, porque se a gente trabalha 

dentro de uma empresa, dentro de um grupo, dentro de uma equipe, confiança é de fundamental 

importância, para o desenvolvimento da empresa principalmente. 

R: Quando você fala desenvolvimento de trabalho e confiança, você está falando com foco não só... 

E3: Na rotina do dia a dia. 

R: Confiança interpessoal com foco no relacionamento que você estabelece com ele. 

E3: Então, porque a pessoa tem que se sentir e ter esse retorno de credibilidade que você demonstra. 

Seja no relacionamento... Em qualquer relacionamento, de amizade, de família, você tem que ter esse 

retorno. A gente precisa desse retorno. 

R: Retorno que você fala é a confiança. 

E3: Retorno é a confiança, porque através da confiança você vai poder desenvolver, você vai ampliar o 

seu relacionamento entre as pessoas. É como se fosse um ímã que acaba atraindo as pessoas em si. 

Então, naquela pessoa que você deposita confiança, que você tem aquele relacionamento, aquela 

reciprocidade. Isso acaba influenciando o meio, porque as pessoas gostam, não só falar, mas elas 

gostam que você exemplifique. Nada como você exemplificar, você demonstrando, as pessoas vendo 

realmente isso, porque falar fica uma coisa muito vaga hoje em dia. Você precisa demonstrar, as 

pessoas precisam sentir esse retorno. Isso sim, essa interação que acaba tendo com você influencia o 

vizinho do lado, o outro que você não tem nem contato, que às vezes você passou só de vista. Então, 

isso chama a atenção, porque é um ímã que acaba atraindo. 

R: E no trabalho? 

E3: Isso vai ser só o retorno. Aliás, isso vai ser o retorno trabalho acaba sendo o retorno. A pessoa vai 

estar trabalhando e vai se dedicar de uma forma muito mais... Ela não precisa nem ter experiência, mas 

a dedicação dela, o desempenho, aquela vontade de aprender, aquela vontade, aquela injeção de ânimo 

acaba influenciando. Vai refletir no trabalho que a pessoa te desenvolve. O mínimo trabalho que seja, 

pode ser insignificante, um cafezinho que a pessoa te oferece, porque ali está a energia. Está toda a 

emoção da pessoa, ela está entregando isso para você, então, isso acaba interagindo. E acaba fazendo 

com que a pessoa se dedique mais ainda e busque, incentive mais a pessoa a buscar informações, a 

trazer informações, a trocar experiência. Então, você vai ver o resultado no trabalho da pessoa. Um 

investimento. 

R: Você acha que quando estabelece a confiança interpessoal, isso reflete  no seu dia a dia de trabalho. 

É isso? 
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E3: O resultado vai ser no trabalho. Hoje em dia, o que eu observo é que as empresas não pensam só 

na experiência que a pessoa tem. Às vezes a pessoa não precisa nem ter experiência, mas a pessoa 

tem que ter um bom relacionamento, porque um bom relacionamento influencia. E a gente precisa de 

pessoas que influenciem, mas de um modo positivo, que traga esse retorno positivo para o trabalho que 

vai refletir no desenvolvimento da empresa.  

R: Dentro da contabilidade, a confiança é importante para os relacionamentos...? 

E3: A contabilidade é de fundamental importância hoje em dia. Hoje em dia, o que a gente observa 

muito? É sped, muita troca de legislação... Hoje em dia, o contador está muito sobrecarregado de 

informações. Cada dia mais, a gente está sendo massacrado por informações, e o contador tem que 

correr atrás dessa nova visão que o mercado está tendo, dessa globalização. O funcionário tem que 

correr atrás para trazer essa coisa nova. A empresa não está tendo condições de desenvolver ou buscar 

um profissional já pronto, porque a mudança está tão grande que as empresas estão fazendo o quê? 

Estão desenvolvendo os funcionários que ela tem aqui. Por quê? A mão de obra está ficando cara e não 

tem pessoas preparadas. A faculdade, as escolas ainda são novas... A gente está trabalhando com duas 

contabilidades hoje em dia: a contabilidade fiscal e a contabilidade societária da mudança. Então, você 

vê, são duas contabilidades. E ainda as escolas não estão preparadas para isso. Não estão nem as 

escolas, nem as empresas. Então, quem está desenvolvendo isso no dia a dia? São os próprios 

funcionários. Então, por isso que a empresa tem que ter funcionário bem relacionado, que saiba 

trabalhar em equipe e motivado para buscar, ter vontade de buscar essas informações e montar, 

desenvolver um projeto, porque isso é desenvolver um projeto. Dentro da empresa, você está 

desenvolvendo. Então, o profissional de contabilidade tem que ter essa mentalidade hoje em dia. Por 

isso que eu falo que hoje, mais do que nunca, o relacionamento é de fundamental importância. O livro, 

hoje, por si só, não desenvolve, não está sendo fundamental dentro da área contábil. 

R: Como você é uma profissional que atua tanto na área de contabilidade quanto na área fiscal, você 

acredita que o relacionamento, a confiança interpessoal, ela se estende para todas as áreas de atuação 

da contabilidade? Ou você acha que restringe em algumas áreas? É importante só para algumas áreas? 

E3: Não, eu acho que isso é visão geral da empresa. O meu ponto de vista é da empresa, porque a 

contabilidade por si só não trabalha sozinha. Ela depende de informações de outros departamentos, 

então não pode ficar só no círculo da sua equipe. Tem que se expandir para as outras áreas, porque, se 

você tem um relacionamento bom com o departamento de pessoal, com o pessoal de vendas, com o 

pessoal de produção, então o retorno dessas informações vem muito mais flexível para a contabilidade. 

Isso não se torna tão desgastante, porque, se você não tem um relacionamento bom dentro da área de 

departamento de pessoal, qualquer outra área que foge à contabilidade, para você conseguir as 

informações fica muito mais trabalhoso muito mais desgastante. E acaba comprometendo também o seu 

serviço de certa forma, porque você depende das informações de outros departamentos para 

desenvolver o seu trabalho em si. Então, isso é de fundamental importância, que todos dentro da 

empresa estejam engajados nessa nova visão. 

R:, A contabilidade tem contato com as outras áreas, você acha que o contador, hoje, ele tem esse papel 

de estabelecer essa confiança, esse relacionamento com as outras áreas? 

E3: Ele pode auxiliar nessa nova visão, nessa nova era que a gente está. Ele é um contribuinte, dizendo 

assim. Não que ele seja o fundamental, mas ele pode estar auxiliando, sim, nessa nova estrutura, 

porque, na verdade, não vai ser só ele em si. Isso vai ter que ser uma visão geral, desde o dono da 

empresa. É uma visão geral do grupo em si, não só o contador. Por que a gente não pode, eu vejo 

assim: “ah, é o contador”, fica todo mundo limitado só ao contador, só que a empresa não é formada só 

de contador. O contador pode contribuir com isso? Pode, e muito, mas não pode esquecer... Que o foco 

fique só nele, porque a empresa não é só feita dele. Ele vai precisar da participação, e muito, das outras 

áreas. 
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 E todo mundo tem que estar engajado. É lógico que para o setor específico de setor contábil isso vai 

influenciar e muito. Vai, mas não esquecer que a gente tem o departamento de departamento de 

pessoal, a gente tem o departamento financeiro, departamento de contas a pagar, o próprio 

departamento fiscal... Por isso que eu falo que tem que ser uma visão geral de todo mundo, até da 

pessoa da cozinha. Até da pessoa da cozinha, mas você fala: “o que a pessoa da cozinha tem que 

fazer?!”. A pessoa da cozinha, ela cuida das nossas coisas, ela cuida da gente com carinho, ela deixa o 

ambiente de trabalho limpo, organizado. Ela faz o nosso café, ela faz o nosso chá... Então ela também 

tem essa receptividade, é engajar todo mundo, desde o motoboy, desde o pessoal da limpeza... É um 

processo em conjunto, porque o que falta é a união. É a união. E não é a união de grupos, que se 

formam aquelas panelinhas: “ai, essa fulana...”. Não, o pessoal tem que se sentir como uma família, 

todos unidos e engajados. O que falta é a união. 

R: Você acha que na prática do dia a dia do trabalho, a confiança interpessoal é importante para a 

contabilidade, para a área fiscal...? 

E3: É importante não só para a contabilidade, como para a área fiscal, mas como todos os 

departamentos. Por que, se você não tem confiança no seu colaborador, como você pode delegar um 

serviço para ele, alguma coisa? Então é importância essa confiança, sim. 

R: No dia a dia você consegue ver a importância da confiança interpessoal para a execução de um 

trabalho com a tua equipe, com seus parceiros... 

E4: Sim, é importante. O meu caso é um pouco diferente, porque eu não lido só com contabilidade, 

então eu tenho uma equipe, que é formada pela contabilidade, financeiro, faturamento, fiscal e RH. 

R: Então você tem todos esses subsistemas abaixo? Tem uma equipe grande. 

E4: A gente nem fala mais funcionários, fala colaboradores para os que estão ao seu lado, que você tem 

que ter essa confiança no trabalho deles para que você possa ficar tranquilo. Por que, se você não tem 

confiança, o trabalho não desenvolve, você não fica tranquilo... Você passou uma responsabilidade para 

determinado colaborador, e se você não tem confiança... 

E3: E outra, acaba influenciando. 

E3: Influencia tudo. A gente trabalha em conjunto. Se o meu colaborador não executa no trabalho bem 

feito... É lógico que, eu sou responsável por uma equipe? Sou, só que eu não trabalho sozinha. Se eu 

não confiar naquele colaborador que está do meu lado, isso vai refletir em mim, vai refletir diretamente 

no meu trabalho. A gente não trabalha sozinho, se eu tiver interação com meu colaborador, se a gente 

tiver esse diálogo, essa reciprocidade, essa abertura, a confiança, isso vai ser de fundamental 

importância para o desenvolvimento. Olha, se meu funcionário tem receio de falar comigo e eu não 

entendi isso, o que vou pensar? Que está tudo bem. Então, quando eu for pegar o serviço o serviço não 

vai está bem feito, “ah, mas eu não entendi”. Não entendi, por quê? “Você não me falou”, “não foi bem 

assim”, “a gente não tem diálogo”, eu não me sinto motivada a buscar informação, você entende? Eu 

não tenho motivação para melhorar o desempenho da minha função, porque, queira ou não, a gente 

sempre acaba, dentro da empresa quando é contratado, a gente é contratado para fazer aquilo, mas 

você verá observa que no decorrer do tempo, a gente vai ampliando o nosso trabalho, a nossa visão, 

porque vai adquirindo a confiança. E, conforme vai adquirindo confiança, você vai assumindo mais 

responsabilidade, mais desempenho da nossa função. Isso nada mais é do que um retorno de confiança 

que foi depositada. 

R: Que você depositou no colaborador. 
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E3: Então, o que é a promoção em si? Nada mais é do que o retorno que você mostrou, é o retorno do 

investimento. É lógico que é erros acontecem. Claro que vai acontecer, é com os erros que a gente 

aprende, mas, independentemente disso, a gente não pode perder o ânimo, a confiança, a credibilidade, 

a injeção de ânimo. A gente tem que ter um retorno e um feedback que, hoje, infelizmente, a gente não 

tem um retorno desse feedback. A gente vai ter o retorno de feedback quando você fez com serviço mal 

feito ou quando já estão dando a carta de demissão. Mas como é que você vai melhorar, se você espera 

um ano para dar um feedback, por exemplo, de um funcionário? Mas um ano?! A gente fica mais de 8 

horas por dia dentro da empresa, eu acho um ano muito tempo para você dar o retorno do meu trabalho. 

Quantos trabalhos eu já não desenvolvi dentro de um ano?!  

R: E o feedback, você acha que está associado à confiança? 

E3: Não, independente da confiança não, mas o feedback eu acho de fundamental importância, porque o 

funcionário, colaborador, ele vê que você está olhando pra ele. Ele não está ali jogado, “a pessoa está 

observando o meu serviço. Eu não estou ali invisível, o meu serviço não é um serviço qualquer, 

minoritário”, porque a gente está acostumado a “ah, tem reunião, são só colaboradores, só chefia, é só 

isso...”, então, os funcionários de nível mais baixo, eles se sentem assim: “ah, mas eu sou um zé Mané, 

o que é o meu serviço? O meu serviço não é...”, então, a pessoa se diminui porque é de praxe. Já é a 

mentalidade do brasileiro, eu acho, se rebaixar: “eu não sou o chefe, eu não sou isso, o meu serviço é 

um serviço insignificante”. Não! A pessoa tem que valorizar o que ela faz. Então, se a pessoa tem que 

valorizar sozinho, que não consegue, para que existe o retorno? Só que a gente tem que pensar: a gente 

cobra do líder isso, só que o líder também precisa desse feedback, por que como você quer que seu 

líder motive o seu colaborador, sendo que o líder não recebe também essa motivação? Então, eu acho, 

se fosse esperar, nem todo mundo tem essa consciência disso, porque eu, realmente, eu não... 

Motivação...?! Se eu fosse esperar disso, eu realmente não faria nada, mas eu quero deixar um trabalho 

com a consciência tranquila, do retorno do feedback que eu dou para os meus funcionários, para meus 

colaboradores. 

R: Por isso que você faz esse tipo de trabalho. 

E3: Eu faço por conta própria isso, por quê? Porque eu quero me sentir bem, porque eu não tive isso e 

eu senti isso, essa falta, e eu não quero que a pessoa sinta isso. Eu estou fazendo uma coisa que eu 

senti falta, então estou fazendo de livre e espontânea vontade. Se está dando certo, se não está, eu 

acho que está dando certo. Tem atrito? Tem, graças a Deus que tem atrito, porque eu estou tendo 

retorno, porque eu também não sou perfeita, eu não fiz curso para ser líder, nunca quis ser, mas recebi 

isso. Sempre fugi, eu nunca quis. Sempre fugi, sempre fugi, mas chegou uma hora que eu falei: “não, 

E3, para que você está fugindo tantas vezes? Se está aparecendo tantas vezes na sua vida, é porque 

você tem que passar por isso”. 

R: Tratando-se da comunicação, de que forma a comunicação interpessoal pode comprometer o 

resultado da empresa?  

E3: Eu vejo o resultado disso no trabalho. A comunicação, a confiança, o relacionamento, tudo, vai 

refletir no resultado do trabalho que você vai apresentar para o seu cliente. 

R: De que forma? 

E3: No resultado do seu dia a dia. Por exemplo, no desenvolvimento de novos projetos, se eu não 

consigo entregar um trabalho em tempo hábil ou se eu entrego um trabalho de forma que tenha muitos 

erros... Eu sempre tenho retorno do cliente de dois em dois meses, o resultado do trabalho. 

R: E esse monte de erro, quando aparece você acha que é consequência do quê? 

E3: Consequência, eu acho, ou de comunicação, de feedback, de posicionamento. O que está faltando 

para esse funcionário que ele não está entendendo? 
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O que eu posso estar melhorando em questão de curso, de aprendizado, de motivação? Ou até 

modificar a estrutura de como eu estou trabalhando na distribuição do trabalho em si, porque, às vezes, 

o funcionário não está tendo condições naquele momento de desempenhar aquele serviço. Então, eu 

posso fazer um remanejamento com outro funcionário que tenha mais condições de desenvolver o 

trabalho. Mas sem isolar esse funcionário que tem menos condições. Eu pego esse funcionário que está 

em condições, ele faz o trabalho. Se, por exemplo, é um trabalho de emergência, ele desempenha, mas 

assim que terminar esse trabalho de emergência, eu pego essa pessoa que não tem condições e mostro 

que pode aprender. 

R: Esse desempenho você identifica de que forma? Através da comunicação? 

E3: De comunicação, porque eu vou ter o retorno. Se eu passo um serviço para esse colaborador, eu 

vou buscar o resultado desse serviço, “mas como você fez isso?”: eu costumo mostrar a estrutura, em 

um planejamento: “é assim que faz.” Demonstro para o funcionário, eu monto o passo a passo  para o 

funcionário: “é assim, você pegou?”. “Peguei”. “Você não pegou, tem dúvida? Se você tiver uma forma 

melhor de desenvolver, me avisa, porque aí a gente vai fazer junto”. 

R: Então você monta isso... 

E3: Eu monto o passa a passo. Sento e explico etapa por etapa através, não só verbalmente, como 

através de apostila, de razonete, de desenho, de tudo o que for possível. 

R: Então são vários tipos de comunicação. 

E3: São vários tipos, não é só verbal, de desenho, de apostilas, de roteiro, de procedimentos para 

executar determinada tarefa. “Fez isso, conseguiu pegar, beleza?”. “Peguei”. “Então está bem, sentiu 

dificuldade? Em que etapa que você sentiu?”. “Ah, nessa”. “Ah, então a gente vai buscar junto. Se você 

tiver uma forma melhor para trabalhar, para desenvolver, apoiado. Você só me avisa”. 

R: OK, esse é... 

E3: É meu modo. 

R: De trabalhar. 

E3: É meu modo de trabalhar. 

R: E você acha que essa forma que você tem de se comunicar com teu funcionário influencia nos 

resultados? 

E3: Influencia, porque eu demonstro para o funcionário que ele tem condições, faço que ele tenha 

credibilidade em sua própria capacidade: “não, você tem condições”. E eu brigo com isso perante o meu 

cliente. Eu falo: “meu funcionário tem condições”, e eu faço que ele tenha condições. Quando tenho 

reunião com esse cliente, faço questão que todos da minha equipe estejam presentes, para saber se 

expressar, para saber que eu também erro, que eu também não sou certa. Que eu estou ali na frente do 

cliente e me expresso naturalmente como me expresso com todos eles ali. Que se eu tiver que receber 

alguma coisa errada, vou estar ali perante ele, que eu também não sou perfeita, perante o cliente. E o 

cliente vai dar o feedback cara a cara, o que está bom e o que não está linkado. 

R: E esse tipo de comunicação que você estabelece, com teu funcionário, com o cliente, você acha que 

melhora o teu resultado? 

E3: Melhora, porque eu estou com esse cliente há cinco anos e... 

R: Ele está satisfeito 
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E3: Ele está satisfeito. Não só com o trabalho mas também com a equipe. Isso é interessante, é mostrar 

para a equipe que eu não sou sozinha. Que se está bom, está bom para todo mundo; que se está ruim, 

está ruim para todo mundo. Se está ruim, é porque algum processo meu não funcionou, porque eu 

moldo o processo e passo para o funcionário. Não que eu dou de “mão beijada”, eu ensino. Por quê? Eu 

não recebi assim, então eu faço assim; o que aprendi, eu aprendi com muito choro, muitos e muitos 

choros. Eu não que meu funcionário passe o que eu passei: “se vira”. Então eu não quero isso. Eu quero 

que a pessoa se sinta capaz, que ela tenha condições; só que eu quero que a pessoa pense, eu quero 

ser uma pessoa pensante. Eu não quero montar robô, porque eu não vou estar aqui para sempre. O meu 

foco não é isso. Eu quero que a pessoa pense, que assim ela vai contribuir comigo, porque na minha 

cabeça não consigo ver tudo ao mesmo tempo. Então é por isso que preciso de pessoas que pensem, 

porque só assim eu vou ter confiança no trabalho dela. 

R: Entendi, então você utiliza comunicação para desenvolver o raciocínio... 

E3: O raciocínio da pessoa, para mostrar que a pessoa é capaz, porque todo mundo tem uma 

deficiência, todo mundo... Enquanto a gente não adquire a experiência, a gente se sente inseguro. A 

pessoa precisa adquirir a segurança e a confiança nela primeiro. Primeiro ela precisa confiar nela; 

através da confiança nela, ela vai demonstrar no serviço. Então precisa desenvolver, hoje a gente 

trabalha com desenvolvimento dentro do trabalho. Eu não tenho pessoas prontas para fazer as tarefas 

que a gente precisa, então preciso desenvolver. 

R: Desenvolver pessoas tecnicamente. 

E3: Desenvolver pessoas tecnicamente. 

R: Você utiliza a comunicação e a confiança para desenvolver. E você tem resultados positivos 

tecnicamente? 

E3: Eu vejo resultado,... E procuro investir ao máximo no funcionário, eu não gosto de desligar a pessoa, 

não me sinto bem... Preciso desenvolver o máximo, porque sei que fora não vou conseguir tão fácil. 

Todo trabalho vai ter toda uma rotina, todo um tempo, todo um desgaste, no mínimo seis, sete meses 

para desenvolver a pessoa. E eu não tenho esse tempo para isso; então prefiro lutar até as últimas 

consequências com o funcionário, a menos que o funcionário chegue para mim e fale: “para mim, eu não 

quero mais”, aí sim eu desligo. Só que eu dou total liberdade para a pessoa procurar; se não quiser a 

minha equipe, eu dou total liberdade para a pessoa procurar outra equipe. Eu ajudo a pessoa a locar em 

outro local. Só quero uma única coisa que eu peço para a pessoa: que a pessoa queira ficar, porque se a 

pessoa não quiser ficar na equipe, eu não quero a pessoa. Ela tem que querer ficar, é a única condição 

comigo. “Você quer trabalhar comigo?”. “Quero”. “Se você não quer trabalhar mais comigo, essa é a 

única condição que eu quero”. 

R: Dá um exemplo de um resultado que você teve no trabalho com um funcionário trabalhando a 

comunicação. 

E3: Olha, uma... L... L.. foi uma pessoa que trabalhou comigo dois anos. Ela veio não sabendo quase 

nada e em dois anos, ela saiu sabendo muito, eu tiro o chapéu para ela, porque ela foi para uma posição 

bem melhor que a minha financeiramente. Ela aproveitou a oportunidade que teve. Ela investiu nela, 

apesar de eu não conseguir muita coisa em termo de curso para ela, porque fugia da minha alçada, mas 

em termos de aprendizado, ela aproveitou. 

R: O que, por exemplo? 

E3: Aprendizado: ela se formou... Eu vou falar em termos técnicos: ela conhecia pouco de ICMS. Ela 

veio aprendendo IPI, ela veio aprendendo ICMS-ST. Ela veio aprendendo PIS e COFINS da forma não 

cumulativa, que é a mais complexa que tem.  
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Ela aprendeu sped fiscal, sped PIS e COFINS, mas rastreando de cabo a rabo, validando. Hoje, ela tem 

condições, se ela quiser entrar em um projeto de implantação, ela tem totais condições disso, porque ela 

soube raciocinar. Ela aprendeu, adquiriu o hábito de raciocinar, de não apertar o botão de validar o que o 

sistema faz, porque o que o sistema faz, quem desenvolve é pessoa de informática. A pessoa de 

informática, ela não sabe de fiscal. Por que a gente tem tanta dificuldade de encontrar lá fora um bom 

profissional? Porque hoje com a informática é tudo só de apertar botão, só que atrás de apertar botão 

tem uma pessoa que pensou, que desenvolveu. E na maioria das vezes, as pessoas que desenvolvem 

não são pessoas, usuários que trabalham. 

R: Mas foi esse trabalho de comunicação que você estabeleceu com ela? 

E3: Foi, foi. 

R: Foi? 

E3: Outro exemplo é a P...Ela está comigo. Ela também veio como auxiliar, trabalhou no financeiro, tudo, 

e hoje ela está na área contábil. É uma pessoa que eu estou trabalhando com ela e está dando muito 

resultado. Eu comecei com ela em uma conciliação de uma conta, mas explicando como raciocinar 

dentro de uma conta; hoje, eu posso jogar qualquer conta para ela conciliar, não é conciliar, analisar. E 

ela tem condições de analisar. Ela tem condições de rastrear o lançamento, a análise todinha do 

processo. Por exemplo, processo de importação: no mínimo são vinte lançamentos de conta, então ela 

conseguiu rastrear, mapear o roteiro todinho do processo de importação, o processo de exportação ou 

uma nota fiscal de vendas... Desde a nota até o recebimento. 

R: E como você trabalhou a P e a L  para elas chegarem nesse nível?  

E3: Simples! O diálogo, adquirindo confiança, demonstrando, exemplificando, fazendo apostila, fazendo 

pesquisar... Todas as ferramentas do diálogo, mais o desenvolvimento, mais o tempo de você sentar e 

ensinar e explicar e desenhar, pegar na mão mesmo e desenhar cada letrinha alfabética, que você pega 

desde o primário, de você pegar na mão e ficar desenhando, é isso. 

R: Foi dessa forma que você chegou... 

E3: Foi dessa forma que eu faço, com cada um. Então todos têm condições, basta... Eu passo isso para 

todos da equipe, pega quem... 

R: Então você entende que, independente da atuação dentro da  contabilidade, as relações interpessoais 

(a confiança, a comunicação) é seu maior recurso? 

E3: É. Eu tenho que fazer com que o funcionário, aliás “eu tenho”, não. Eu não quero mais usar essa 

palavra “eu tenho que”, porque eu acho que o “eu tenho que” te dá uma carga de obrigação, você é 

obrigado. Eu acho que é uma carga negativa. Hoje, eu penso para mim de uma forma que “eu tenho 

que” te impõe. Então, trocar as palavras acho que torna mais suave. Eu procuro demonstrar, fazer com 

que a pessoa se sinta valorizada como ser humano. Que eu acho que hoje a pessoa se sentir valorizada 

como ser humano, acreditar no seu potencial, mesmo que a pessoa esteja iniciando, mesmo que a 

pessoa não conheça nada, eu acho que é um grande motivador, incentivador para essa juventude de 

hoje. Porque a juventude de hoje, apesar deles terem toda a tecnologia disponível do mundo, mas eu 

considero as pessoas solitárias. Muito solitárias, porque hoje as pessoas não têm o diálogo, elas têm a 

máquina. Elas não têm o retorno do feedback da máquina. Elas não sabem conversar, elas são umas 

pessoas inseguras, tímidas... Por que antigamente funcionava mais? A gente trabalhava mais cedo, a 

vida era mais dura, mas tinha o diálogo, o toque nas brincadeiras, desde criança. Então tinha essa 

comunicação, hoje em dia a gente tem máquina. Máquina, máquina, máquina! Você não tem o diálogo 

mais, então hoje você precisa demonstrar uma forma para a juventude, outra forma de você interagir 

sem ser com a máquina. Porque a máquina pifou, você não é mais nada.  
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R: É... 

E3: Então você tem que trazer isso para os jovens de hoje, eu trabalho com a maioria de jovens dentro 

da firma. Tenho pessoas velhas, tenho pessoas da minha idade, também com deficiências, carente, têm 

limitação, mas eu procuro incentivar e demonstrar para essa pessoa que, por incrível que pareça... A D é 

uma pessoa limitada, é uma senhora. Tive já diversos conflitos, por que tive sim, mas é uma pessoa que 

está me dando retorno aos poucos. Que ela está conseguindo, apesar dela trabalhar no contas a pagar 

contas a receber, hoje é possível trabalhar com ela com outra área, que é importação, e eu vi que ela 

adorou. A pessoa está há um ano e meio, então o processo dela foi mais lento. Mas é uma pessoa que o 

que você precisar, não só no trabalho, mas como o pessoal, é uma pessoa que está disponível. Então a 

gente precisa dessa pessoa, que ela saia do... Que ela atinja do profissional até o pessoal porque todo 

mundo também tem seus erros. Você viu, começou com o profissional e a pessoa está receptiva no seu 

pessoal. Nossa, isso é tão gratificante! “Você precisa de alguma coisa? Você quer alguma coisa, E3?” 

Você vê esse retorno do profissional para o pessoal, que isso é tão difícil. Que às vezes até mesmo 

dentro da sua própria casa você não tem, então você consegue enxergar isso em pequenas coisas. E 

hoje eu consigo trabalhar com ela, ela está auxiliando a Stephanie em importação e ela está se sentindo 

tão bem. 

R: Está gostando? 

E3: Está gostando. Está lançando prestação de contas. 

R: E foi através da comunicação, do diálogo, tentando identificar... 

E3: Do diálogo,  identificar, por quê? Porque o que aconteceu, eu tive que reduzir o quadro, um 

funcionário, um colaborador. Não porque eu quis, a situação da empresa exigiu isso. Hoje, eu trabalho 

com quatro pessoas, e eu preciso que demonstrar para esses funcionários que eu só tenho eles, e que 

eu confio neles, que eles têm totais condições de fazer isso, mesmo que não sejam da área. Se vai dar 

certo...? Vai dar certo, porque eu estou confiando e eu estou passando isso! “Vocês têm total condições, 

eu estou aqui no suporte. Vocês têm aqui, eu estou na retaguarda. Vocês não estão sozinhos, vocês não 

estão sozinhos”. E tudo eu faço manual, tudo eu faço procedimento. “Ah, desenvolveu um negócio e deu 

certo?!”, então procedimento, faço manual, mas detalhado um a um. Aí eu pego esse manual, a pessoa 

que executa o serviço, que está acostumada, ela desenvolve o manual. Então, pego esse manual e dou 

para uma outra pessoa validar. “Baseado no que você colocou aqui de manual, vê se você consegue 

fazer. Falhou? Então complementa.”, porque quando você monta o manual, para você é claro. Mas eu 

não estou montando um manual para a pessoa que está acostumada a fazer no seu dia a dia, eu estou 

montando o manual para uma pessoa que nunca fez, porque, na hora que surgir a necessidade, aquele 

manual que vai auxiliar. A gente não escolhe quando vai adoecer, quando um ente querido da gente vai 

falecer... Hoje a gente está bem, mas a gente amanhã não sabe o que vai acontecer. 

R: Até para atender tua demanda de trabalho... 

E3: E o cliente não vai querer saber o que está acontecendo. Ele quer que aquele trabalho seja feito.  

R: Para resolver esse problema e para atender o teu cliente com a equipe enxuta e não perder a 

qualidade do serviço, você fez cada funcionário criar um manual, e um manual que tenha uma linguagem  

para toda a equipe. 

E3: É manual de usuário mesmo, de bê-á-bá, setinha colorida, desenhinho, , pinta ali, desenha. É 

exatamente isso. 

R: Isso é uma comunicação, uma forma de comunicação. 
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E3: É, tem que ser uma forma, a gente tem que falar de uma forma que a pessoa entenda. Então, se 

você vai falar com o diretor, você usa uma linguagem diferente; se você vai falar com seu funcionário, 

tem que ser uma linguagem que ele entenda. Não adianta você querer colocar de uma forma sofisticada, 

que a pessoa não vai entender e você não vai conseguir transmitir o que você quer. Isso, eu não esperei. 

Eu não estou pronta, eu não participei em curso, eu não fiz nada. É uma coisa que eu criei por que eu 

vivenciei tudo isso... 

R: A necessidade do seu... 

E3: E eu não recebi isso. Eu senti isso, eu falei “não, com as pessoas vai ser diferente. Não é porque eu 

recebi dessa forma, que eu vou passar dessa forma. Não, eu vou passar de uma forma de tudo que eu 

sentir necessidade”. 

R: Que legal! Aí você aprimorou então e criou esses recursos. 

E3: A minha chefe nem sabe disso, porque eu não tenho retorno disso. Eu não tenho retorno, nem o 

dono da firma sabe disso. Eu não tenho retorno de feedback. 

R: OK. Bem, tratando-se agora de conhecimento técnico: em quais situações de trabalho você percebe 

que a atualização dos conhecimentos técnicos possibilita melhores resultados na execução das 

atividades?  

E3: Bom, a gente está sempre correndo contra o tempo. Falar para você que a gente consegue entrar, 

por exemplo, no IOB e ler todas as atualizações que saem, ainda mais que eu trabalho na área contábil 

e fiscal, se eu vou te falar que eu faço isso, gostaria realmente, mas eu não consigo. Então, o que eu 

faço de uma forma? A pessoa do fiscal, a pessoa que eu contratei fiscal, a Al, eu falei: “eu quero que 

você seja meu braço direito, você vai ler e passar para mim”. Hoje, o foco dessa empresa que eu 

trabalho, é uma indústria química, então você vai estar voltada especificamente para este projeto que eu 

estou, então você vai entrar e ver se houve atualização, por exemplo, da base de cálculo do ICMS – ST 

de um produto químico que a Industria quimica faça. Então está bem, então pega a legislação tal, lê, 

passa para mim; a gente senta e vai analisar em conjunto. Você lê primeiro e depois você discute 

comigo, por quê? Porque eu quero forçá-la a ler. Eu lembro que tem um chefe meu, que depois esse 

chefe se tornou o meu marido, que ele falava assim para mim: “lê IOB” quando comecei, porque eu, 

como eu comecei na área contábil? Eu fiz secretariado, eu queria ser secretária bilíngue, aí a minha 

família toda é da área de Saúde. Então, outro dia estava no ônibus e olhei assim: “vestibular - Ciências 

Contábeis”, eu achei aquele nome tão bonito, falei: “vou prestar para esse curso”. Prestei não sabendo 

nada, e eu trabalhava no supermercado como pacoteira, eu sempre quis, eu morria de vontade de entrar 

na área contábil. Eu só consegui entrar numa área contábil quando estava no terceiro ano de faculdade. 

Aí não entrava na minha cabeça o que era um débito e um crédito. E aí eu tive esse chefe, primeiro 

entrei como estagiária para ficar 3 meses, entrei em dezembro para sair em fevereiro. Era só de 3 meses 

e eu fui, então foi a pessoa que pegou, teve a disponibilidade de sentar, me explicar como funciona, o 

que é isso, o que é aquilo. De lá pra cá foi simplesmente isso, o que ele fez, o que ele plantou. O 

raciocínio funcionou, porque ele desenvolveu para mim isso 

R: Da mesma forma que você fez... 

E3: No passado, há vinte e poucos anos atrás. 

R: No comecinho da sua carreira. 

E3: No comecinho da minha carreira, e eu consegui pegar o raciocínio. Aí fui efetivada, fiquei nessa 

empresa 5 anos, para ficar 3 meses... O que ele fez? Ele desenvolveu o meu raciocínio, eu confiar no 

meu potencial. Depois eu saí da empresa, ele me chamou para trabalhar, trabalhei mais 5 anos com ele.  
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Houve o quê? Uma reciprocidade, uma confiança no seu trabalho, no seu trabalho e como pessoa. É o 

que eu falo pra você: o que você é, você vai refletir no seu trabalho. Então você tem que ser uma pessoa 

confiável, digna, como pessoa para refletir no seu trabalho. Foi assim que eu entrei, se eu falar pra você, 

hoje eu falo isso para ela: “você lê e me passa”, porque eu não consigo ficar atualizada por mais que eu 

queira. 

R: Mas como é que funciona?  

E3: Aí ela passa a legislação: “olha, E3, entrou, mudou tal, lei tal, então está...” por e-mail, então vamos 

marcar uma hora, a gente senta e vê. Você lê, eu leio também e aí a gente discute o que tem que mudar, 

e se eu tiver que passar para o cliente, ou se eu tiver que mudar dentro do sistema, ou mudar algum 

procedimento... Mesmo, de qualquer forma, eu tenho que mudar dentro do sistema, então eu passo para 

o cliente, para o cliente acertar dentro da base de dados dele. É assim.  

R: Como vocês fazem para chegar a um consenso de interpretação? 

E3: Ela lê e eu leio em conjunto. Ela lê e eu também leio, e aí a gente: “não, o que você entendeu? O 

que eu entendi?”. Ah, mas e se surgir uma dúvida? Se surgir uma dúvida, eu vou buscar IOB, vou buscar 

a interpretação de uma outra pessoa... Eu tenho dentro desse projeto desse cliente, a gente tem uma 

consultoria fiscal, que é um escritório de advocacia que o cliente paga. Só que eu, apesar de ter esse 

suporte, eu não passo de “mão beijada” para ele... Aliás, eu não falo para ele desenvolver. Não! Eu 

discuto com ela, eu discuto o meu posicionamento. Se eu fiquei em dúvida em alguma coisa, o que eu 

faço? Eu só vou discutir o ponto que ficou em dúvida, por quê? Seria cômodo para mim pedir que ele 

faça isso. Eu não, eu quero desenvolver ainda o meu raciocínio, se eu estou conseguindo entender, o 

meu raciocínio, a minha lógica, a minha interpretação, porque antes do funcionário, de eu passar para 

colaborador, eu também quero me sentir uma pessoa útil, eu quero me sentir uma pessoa capaz. Eu 

quero também ter mais e mais confiança em mim.  

R: Então até para a atualização de conhecimento técnico, você entende que a troca, que é a 

comunicação é muito importante? 

E3: É. Porque eu forço que ela leia, que ela desenvolva o raciocínio para eu saber se realmente ela está 

entendendo. Às vezes ela pode estar entendendo até melhor do que eu. Melhor ainda! Por que eu quero 

uma pessoa que seja o meu braço direito, eu estou desenvolvendo uma pessoa para ser o meu braço 

direito, não para essa pessoa ser uma bengala minha. E incentivando a pessoa, o raciocínio, porque eu 

lembro que o E4 falava assim para mim: “leia IOB”. “Mas eu não entendo”. “Mas leia mesmo assim, você 

acaba acostumando com aquela forma com aquela linguagem”, que é a nossa linguagem. Se eu não me 

acostumar, não souber interpretar a linguagem que é da área contábil, fiscal, como vou poder analisar 

uma coisa? Eu preciso me familiarizar com a linguagem daquela profissão! 

R: E essa atualização, de que forma ela possibilita os resultados na execução do trabalho? 

E3: A gente tem que estar sempre em constante atualização, porque todo dia muda. Muda a fórmula de 

cálculo, muda a forma de percentual de alíquota... Então, se eu tiver passando, por exemplo, um produto 

que a alíquota era 18, agora teve uma redução de 4%; se eu não souber isso, eu vou estar 

comprometendo o resultado do nosso cliente. Recolhendo impostos a mais, até comprometendo o fluxo 

de caixa de nosso cliente. De uma forma contrária, posso estar sonegando o fisco, se era 4 e é 18 e eu 

tiver repassando isso... Isso vai ocasionar juros e multa, fiscalização e vai refletir na empresa, porque na 

empresa... O meu cliente contratou a empresa para desenvolver a contabilidade e o fiscal, então é a 

credibilidade e a confiança do cliente perante a minha empresa. Então você vê que tudo funciona na 

base da confiança, da credibilidade. 

R: É. Fundamental. 

E3: É fundamental nisso, e em tudo! 
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R: Interessante. E tratando-se de trabalho em equipe: para a realização de um trabalho, qual é a 

importância da interação com seus colaboradores e colegas?  

E3: Fundamental, a gente precisa se sentir unido, por quê? Exatamente a motivação. Todo mundo tem 

limitação sim, mas só que o verdadeiro projeto, aquela realização do projeto é formada por um conjunto 

de pessoas. Então, todas as pessoas têm que trabalhar em conjunto, porque é uma forma de 

crescimento, de motivação, de interação e de resultado. Onde vai refletir isso? No resultado. 

Você vê muito nas grandes empresas que cada departamento no mês recebe uma premiação, isso nada 

mais é do que a união de um resultado que deu certo. Eu acho que dentro da empresa é fundamental, 

ah vai falar o quê? Que é uma concorrência? Mas, gente, é uma concorrência saudável. A motivação 

nada mais é que uma concorrência. Concurso público não é uma motivação? Não é uma concorrência? 

Por que, senão, a gente fica estagnado na vida. Mas, assim, aquela concorrência saudável, não uma 

concorrência desleal. É diferente. Isso para mim se chama motivação, é uma forma de incentivar o 

funcionário, incentivar a equipe. Não para pegar e falar que um é melhor, que é isso, que é aquilo, não, 

mas de uma forma saudável, que acho que a empresa tem condições de fazer isso se ela souber 

desenvolver de uma forma saudável. Lógico que com acompanhamento do pessoal de recursos 

humanos, tem que ter todo um trabalho em cima disso, porque quando a gente fala em trabalhar com 

pessoal é fundamental também os recursos humanos, já que a gente está trabalhando com pessoas. A 

gente que trabalha com contabilidade, contabilidade e fiscal, a gente trabalha com números, por mais 

que a gente tenha boa vontade em se esforçar, em querer melhorar, mas a gente precisa do reporte 

também da pessoa de recursos humanos, porque não é máquina que a gente está trabalhando, a gente 

está trabalhando com pessoas. E nada como um feedback, nada como o RH, recursos humanos, para a 

gente estar interagindo, movimentar o que pode acrescentar, o que pode melhorar dentro de cada um. 

R: Dentro da equipe que você tem hoje, uma equipe enxuta, qual a importância dessa interação para a 

execução de uma atividade? 

E3: Como assim? 

R: Quando você tem, por exemplo, uma equipe enxuta, mas com demandas grandes... 

E3: Tenho. 

R: Para você conseguir entregar aquele trabalho, qual a importância dessa interação para a execução de 

uma atividade? 

E3: Por isso que eu falo, se você já tem, se você já desenvolveu a credibilidade e a confiança, se você 

incentiva a sua equipe, é nessas horas que você vai ter o resultado de todo seu investimento. Hoje eu 

estou com uma equipe enxuta, e se meus funcionários não tiverem motivados... Se os colaboradores 

não estiverem dispostos, porque eu vou precisar deles bem mais, sem poder aumentar o salário, eles, 

simplesmente, poderiam virar as costas e falar: “não, eu não vou fazer isso”, mas isso por quê? Porque 

isso eu já fui fazendo desde o começo, fui incentivando e demonstrando. 

Eu trabalho com pessoas que não têm ainda um conhecimento profundo, não tem ainda a confiança. 

Então, você precisa, ao mesmo tempo, incentivar, demonstrar que a pessoa tem capacidade, e que ela 

não está sozinha. É lógico que vai demandar de mim um esforço bem maior, porque eu já vou estar em 

uma demanda de stress e ainda vou ter que lidar com os funcionários de uma forma para que eles 

queiram contribuir comigo, porque hoje eu estou bem mais nas mãos deles do que eles em minhas 

mãos. Eu preciso deles de bem mais do que eu posso dar em termos financeiros, financeiramente. É o 

que eu falo para eles: “a experiência que vocês ganharem, a bagagem que vocês adquirirem, é isso que 

vocês vão levar para o resto da vida. Isso é o troféu que vocês têm, e isso eu tenho condições de dar, 

porque isso ninguém vai tirar de vocês”. 

R: Conhecimento. 
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E3: O conhecimento. Então aproveitem, aproveitem, porque vocês têm totais condições. E vocês têm a 

sorte de estar trabalhando com um cliente só. Eu trabalho com o cliente só. 

R: Mas é uma indústria química... 

E3: É uma indústria química que ninguém dos outros projetos querem. 

R: Não querem!  

E3: Não, ninguém! Então eu falo para minha equipe a gente trabalha com um sistema de ponta, que é o 

SAP “vocês têm a faca e o queijo na mão...”.conhecimento... 

R: É indústria química de que porte?  

E3: Multinacional grande . Ela veio da Rhodia. A Rhodia já tem nome no mercado, então ela tem que 

zelar. Não é uma empresa que está montando ainda credibilidade, ela já herdou esse nome, o que 

Rhodia montou durante todo esse império dela. 

R: Ela é considerada no mercado com o grande porte? 

E3: Ela é considerada pela Receita Federal como uma empresa diferenciada, pelo volume de 

faturamento. 

E3: Então é assim, hoje eu estou em uma estrutura enxuta? Estou. As pessoas estão assustadas? 

Estão, porque é um serviço de contabilidade fiscal, e eu tenho funcionários auxiliares e assistentes... 

R: E falando da contabilidade gerencial de uma empresa dessas, o trabalho em equipe influencia no 

resultado? 

E3: Influencia, e eu tive a sorte, que é o que procuro também outra coisa demonstrar de uma forma para 

os colaboradores, que a gente tem um cliente maravilhoso, que a gente tem o diálogo com ele, muito 

bom! sinceridade. 

R: Isso facilita o trabalho. 

E3: Isso facilita muito o trabalho! A única coisa que ele exige é a lealdade, a sinceridade... 

R: A transparência.  

E3: Ele não liga se você... A transparência, é. A transparência, porque ele confia. Ele não, você falar com 

ele assim: “eu não conheço, eu não consigo, eu estou com dificuldade”, ele também te auxilia. Então a 

transparência que você tem com o cliente, ele aprendeu, ele adquiriu a confiança. Não só em mim, mas 

na equipe! 

R: ... um trabalho em equipe, inclusive com o cliente. 

E3: Então, quando os colaboradores fazem um serviço, executam um serviço, por que eu desenvolvo o 

raciocínio? Para que ele fale diretamente com o cliente, exponha o serviço que ele fez, diretamente com 

o cliente. Para que ele esteja em igualdade para tirar toda a dúvida para o cliente, porque o cliente, ele é 

exigente e ele vai questionar. Ele é um cliente questionador, e isso é bom, porque faz com que os 

colaboradores forcem no raciocínio, porque ele vai: “como você conseguiu isso?”. “Eu consegui assim”. 

“E aquilo?” “Consegui daquele outro jeito”. “E aquilo? E aquilo?”, então isso é muito bom. “Não preciso ir 

lá e falar com o cliente”. Eu só vou falar em última instância, depois de esgotado tudo... Não conseguiu 

resolver, aí sim passa para mim. Aí eu entro no circuito. 

R: Senão você fica só pelos bastidores. 
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E3: Só pelos bastidores. 

R: Acompanhando... 

E3: Acompanhando. 

R: Muito bem! OK, E3, era essa a entrevista. 

E3: Não tem nada de mágica, é simplesmente diálogo. Forma simples e clara. 

R: Muito bem! Muito obrigada! 
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ENTREVISTADO 4 

R: Bem, então vamos começar. Tratando-se do dia a dia de trabalho dentro da empresa, em que 

momento ou de que forma, você acredita que a confiança interpessoal é importante para o teu trabalho?  

E4: Certo. Bom, na minha área de atuação, no meu início, eu comecei estritamente dentro da área 

contábil. Então, essa confiança é muito importante com seus colaboradores a medida que você tem 

trabalhos delegados, cada um tem uma parte neste trabalho. Hoje, a contabilidade é dividida em 

contabilidade fiscal, contabilidade gerencial... Então, a confiança interpessoal que você tem em seus 

colaboradores é importante porque você delega trabalho e você sabe da capacidade que aquele 

profissional tem para desenvolver esse trabalho. E da confiança que também tem em você, a medida em 

que ele tiver alguma dúvida em alguma coisa, ele pode trazer. Confiança que ele tem na figura daquela 

pessoa que está supervisionando, está dando o respaldo para que ele consiga fazer o trabalho dele 

melhor. E a contabilidade é uma área que tem o conhecimento da empresa em geral, porque ela trabalha 

com vários setores da empresa, com a parte de RH, com a parte comercial, com a parte na área 

produtiva da empresa, ou até fora com outros clientes, fora da empresa, então há a necessidade do 

funcionário ter um conhecimento geral do funcionamento da empresa (desde a parte produtiva da 

empresa até da parte de RH, setores financeiros e outras partes). Então, é importante essa comunicação 

interpessoal porque a contabilidade, o pessoal da contabilidade não só está restrito dentro do serviço 

contábil, mas sim na macro da empresa, como um todo. Então, ela tem conhecimento de vários 

profissionais da empresa, que, normalmente, eles estão trocando ideias, funcionamento (principalmente 

na parte produtiva), quando é montado um curso de produção, ou na parte do financeiro, quando é feito 

o investimento, que vai para a contabilidade... Então tem que ter aquela comunicação com o pessoal do 

financeiro, tem que ter a comunicação com o pessoal da parte pessoal, por falta de folhas de 

pagamento... Por que tudo o que acontece na empresa cai na contabilidade, entendeu?  

R: Tudo acaba caindo lá. 

E4: Na contabilidade 

R: Essa interação, essa comunicação, ela influencia de que forma no resultado? 

E4: Ela, no resultado, influencia tendo a comunicação lá, ela influencia em um resultado positivo para 

empresa, porque se você tem informações distorcidas, ou propriamente não há uma comunicação de um 

pessoal, você vai levar um resultado que em contabilidade pode interpretar um resultado ruim para a 

empresa. Então você tem que ter uma informação correta daquilo que chega para a contabilidade. 

Entende? 

R: Certo, então quando você fala da informação correta, ela tem que chegar de forma correta e não 

distorcida. 

E4: Exatamente  

R: E para isso, você acredita que a interação, a confiança, contribui positivamente? 

E4: Com certeza, porque se você tem a confiança, não só no pessoal que trabalha com você, mas 

também nos profissionais de outras áreas: RH, importação... Vamos colocar uma empresa macro, um 

pouco maior que tenha vários departamentos, então essa confiança é importante, você ter a 

confiabilidade daquele profissional, daquele setor responsável, confiança que o setor estará passando a 

informação corretamente para contabilidade.  
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E na minha parte, por exemplo, que comecei só na contabilidade, e por conhecimento em todas as 

áreas, hoje eu atuo atualmente numa parte mais administrativa. Tenho abaixo de mim hoje o setor de 

RH, tenho o setor financeiro, onde é subdividido entre contas a pagar, contas a receber, e um setor de 

faturamento. 

R: E a contabilidade continua com você. 

E4: E a contabilidade continua comigo, porque todas essas áreas, na realidade, elas se integram na 

contabilidade. 

R: Entendi. 

E4: Então existe aquela confiança no pessoal que trabalha com você, e você conhece pessoa que está 

trabalhando, cada colaborador que você tem, da confiança que você tem no trabalho dele, das 

informações que estão passando para a  contabilidade. 

R: E aí isso facilita então a veracidade da informação, é isso? 

E4: Com certeza, porque você trabalha com outros departamentos que está interagindo com a 

contabilidade. O próprio departamento comercial, que atua com vendas de produtos, o cliente 

normalmente pergunta sobre produtos, custo, impostos que estão embutidos. Na realidade, ele não tem 

essas informações, “quais os impostos que estão embutidos aí?”, entendeu? Então, ele precisa pegar 

essa informação na área fiscal da contabilidade, que vai explicar como se chega naquele cálculo do 

preço final do produto, quais os impostos que estão sendo cobrados naquele produto... E a área 

comercial tem que confiar nas informações da área fiscal, que elas estão corretas, o comercial conhece 

o serviço do pessoal da área fiscal. Caso contrário, o cliente pode ter uma informação distorcida, pois o 

comercial não conhece da área fiscal. 

R: Uhum. 

E4: Então é importante que as duas áreas tenham uma confiabilidade, e que cada uma passe a sua 

informação correta.  

R: A informação correta e aí favorecer o resultado 

E4: Favorecer o resultado e não comprometer negativamente a informação. 

R: Atualmente você tem em sua estrutura a contabilidade como também os demais setores que estão 

ligados diretamente à contabilidade? Então, dentro dessa posição mais macro, você enxerga a 

importância das interações interpessoais no todo? 

E4: Sim. Hoje é muito importante essa interação, porque hoje você trabalha, tem muitos profissionais... 

Você tem que pensar que hoje você trabalha para a empresa, para o resultado final da empresa, não 

propriamente dito o seu resultado pessoal, porque você é uma parte desse trabalho. Todos são 

importantes dentro do trabalho que faz: a parte fiscal faz o seu trabalho, a parte financeira dividida entre 

contas a pagar e contas a receber, a parte do RH, a parte do comercial, que faz o papel de vender, de 

trazer novos produtos e a nossa parte, que é o quê? Contabilizar o resultado e estar passando para os 

diretores/sócios da empresa que contam com resultados reais. Na comunicação todos tem um papel 

importante e todos devem  saber  que o foco principal é a empresa, não o seu trabalho pessoal. O seu 

trabalho é tão importante quanto o trabalho do outro colaborador. Não me interessa que ele é um 

profissional menos que você ou não, mas se ele não passa uma informação correta pra você, aquela 

informação vai chegar errada. 

 



116 
 

 Então é importante desde aquela pessoa que trabalha no almoxarifado, na entrada da mercadoria que 

chega a nota, seu trabalho tem que ser feito corretamente, para que a informação confiável chegue no 

final da contabilidade. Essa interação, ela é muito importante nisso. 

R: É muito importante em todo processo para a contabilidade. 

E4: Em todo processo para a contabilidade. 

R: Então, se existe dentro de todos os processos organizacionais, essa interação, automaticamente, o 

resultado vem positivo para a contabilidade. 

E4: Vem positivo, e um resultado confiável. É uma informação confiável que você está recebendo. 

R: Entendi, muito bem... Você já falou um pouquinho sobre a relação interpessoal, mas de que forma a 

comunicação interpessoal pode comprometer o resultado?  

E4: Bom, se você recebe uma informação distorcida ou alguma área te passa uma informação errada, 

normalmente o seu relatório com a informação vai ter um resultado errado em números, isso 

compromete o resultado da empresa, compromete o resultado que você vai apresentar pra seus 

diretores. Uma informação de uma falta de comunicação de uma coisa que foi passada errada. Isso 

dentro da empresa, agora imagina isso na área comercial, onde a contabilidade passa para o comercial 

uma informação errada, e essa pessoa pega e passa essa informação para o cliente... Então, esse 

resultado distorcido vai refletir na imagem da sua empresa junto ao cliente, vai gerar uma desconfiança 

no seu par do comercial. Isso compromete todo o seu resultado; e hoje, o mercado tão competitivo, se 

você perde a confiança de um cliente seu amanhã ou depois tem outro fornecedor na porta do seu 

cliente.  

R: Então você entende que a comunicação acaba sendo um recurso fundamental? 

E4: Exatamente. Em todo o processo, não só na contabilidade, mas com todos os departamentos da 

empresa, porque cada departamento, independentemente se ele tem ou não tem contato com o cliente 

externo, porque a contabilidade tem contato com esses departamentos que amanhã vão gerar um monte 

de informações para ela. 

R: Entendi. 

E4: Então, como estava te dizendo: você vai perder uma credibilidade no mercado, então você precisa 

ter essa informação, essa comunicação dentro da sua própria empresa, dentro de todos os 

departamentos. O trabalho hoje, apesar da tecnologia que nós temos, os recursos de informática, de 

comunicações, ela é baseado muito informação da pessoa; a princípio de tudo, tem que ter a pessoa. 

Não adianta nada você ter o maior sistema de comunicação, de informática, ter tudo se, de repente, você 

passa uma informação errada ou faz uma alimentação errada no sistema. Por que o sistema, ele 

trabalha com informações, e quem passa essa informação é a pessoa, o colaborador, o ser humano. 

R: Você tem algum exemplo para citar de um problema que comprometeu negativamente o resultado 

final do trabalho, dentro da contabilidade, em função de uma informação errada? Você lembre algum 

exemplo? 

E4: Olha, eu tenho exemplos de informações que você tem no dia a dia no mês, uma informação que 

realmente um outro profissional passou para a pessoa uma informação errada, e que essa pessoa 

alimentou o sistema, e gerou uma distorção no valor final, por exemplo, de um balanço. Você levantou 

um balanço, então você viu que aquele número apresentado estava com uma pequena distorção.  
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Isso tudo em virtude de uma comunicação errada de um colega que passou para o outro e alimentou o 

sistema, vamos dizer assim, e o resultado final gerou uma distorção. Mas, felizmente, nós pegamos e 

depois acertamos. Então isso é muito importante, que haja essa comunicação entre as pessoas para que 

isso não ocorra. 

R: Quando você viu aquele balanço e se deparou com aquele resultado, você achou que não estava 

correto? Foi isso? 

E4: É, não estava correto. Exatamente. A informação que estava ali não estava batendo, então, como 

você está envolvido com as áreas envolvidas (RH, faturamento, financeiro, fiscal), você conhece todas 

aquelas áreas que estão envolvidas em números. Aí você chega e fala: “alguma coisa está estranha 

aqui, está distorcendo”, então você vai conversar com determinada pessoa, que é responsável pelas 

informações: a parte do RH, a folha de pagamento, ou no faturamento, aí você acaba verificando onde 

está o erro. 

R: E acabou identificando. 

E4: Identificando. 

R: Suponhamos que fosse um profissional que não tivesse esse conhecimento do todo, porque, hoje, 

você é um contador com uma atuação mais macro, mas se não tivesse todo esse conhecimento da 

organização, você conseguiria identificar esse erro no seu balanço? 

E4: Talvez não, seria meio... Um pouco difícil. Por que hoje você trabalha com um sistema todo 

informatizado, então, se você tem uma pessoa, vou citar um exemplo, lá no almoxarifado, que recebe as 

mercadorias e você hoje trabalha com volume, sei lá, uma empresa, vamos citar uma empresa que 

trabalha com volume muito grande de notas fiscais, você não vai conseguir identificar nota por nota, 

porque você não tem condições. Então, você tem que confiar na pessoa que está lá dando entrada, que 

está digitando a nota, passando a primeira informação, que aquela informação esteja correta. Vou dar 

um exemplo: ela pega uma nota fiscal que seja uma nota de compra, ela lança como uma nota de 

remessa. Uma nota de compra vai gerar uma obrigação para empresa pagar, uma duplicata, obrigação 

com o fornecedor; uma nota de remessa não vai gerar obrigação nenhuma, a não ser uma informação 

fiscal. Então, teoricamente, você vai ter no seu financeiro uma nota fiscal que não vai estar registrada; e, 

posteriormente, você vai receber uma cobrança de um negócio que você não tem registrado no 

financeiro. Aí você fala: “mas eu tenho uma nota para pagar e não está aqui?!”, entendeu? Então, por 

causa de uma informação lá na origem, que começou de uma pequena pessoa que passou a informação 

errada, que alimentou o sistema errado, você vai ter isso. E às vezes não tem como você identificar, se 

você trabalha com milhões de notas fiscais no movimento do dia a dia, não tem como chegar lá, a 

pessoa ficar olhando nota por nota para saber. Ela tem que ter a confiança daquele profissional que está 

lá na partida, que ele alimentou... 

R: O sistema. 

E4: O sistema certo. Já tive vários casos de clientes grandes de empresas grandes, que várias vezes 

pagou para a gente várias notas de remessas que, na realidade, eram notas que não era para ele pagar, 

mas o financeiro dele pagou porque, teoricamente, alguém lá na empresa dele, alguma pessoa, recebeu 

esse documento fiscal e alimentou como se fosse uma obrigação. E, na realidade, não é uma obrigação, 

era simplesmente uma nota só que se teria um registro fiscal, mas não ia gerar nenhuma obrigação. Isso 

causou prejuízo para empresa, porque a empresa pagou uma coisa que ela não deveria ter pago. 

R: E que impacto tem isso na contabilidade? 
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E4: Na contabilidade vai ter uma distorção, porque, contabilmente, quando for levantado esse 

documento o que vai acontecer? Esse documento não gerava uma obrigação, então vai ter um resultado 

distorcido. Isso daí quer dizer que você vai ter impostos a mais, vai pagar um imposto indevido, vai ter 

uma despesa indevida vai gerar tudo um comprometimento de uma informação que você tem, o 

resultado. 

R: Então, o contador  tem que conseguir pegar essa distorção para corrigir? 

E4: É, para corrigir. Teoricamente, ele teria que levantar isso daí e depois fazer uma correção, mas seria 

por causa de uma informação trocada, apenas uma informação. Uma falta de comunicação interpessoal 

gera todo um problema que na realidade começa lá com uma pessoa lá na entrada... Por isso que eu 

falo, todas as pessoas, a comunicação entre pessoas, é muito importante. Toda pessoa tem seu papel 

importante dentro da empresa, não interessa o cargo ou o departamento que ela está trabalhando, mas 

todos fazem parte de um pedacinho daquele grupo. 

R: Você abaixo de você toda a contabilidade gerencial, fiscal, faturamento e financeiro, destas áreas tem 

a mais importante?... 

E4: Não, em todos os setores tem importância, porque cada um tem a sua parte. Essa comunicação, 

esse negócio é importante no fiscal, no faturamento, no RH, na parte de contas a pagar, na financeira, 

até mesmo para o profissional que trabalha, por exemplo, que não está muito envolvido, mas que está 

na copa, que trabalha, porque todo mundo tem que passar informações. Então, imagina você: tenho uma 

pessoa que trabalha na área de copa nossa, refeição, que cuida da parte de copa e refeição, que faz o 

café e cuida de tudo. Essa é uma pessoa que sempre tem que me passar informação. Todo mês temos 

que comprar determinada quantidade de leite, café, copos que são comprados. Imagina você se ela tem 

uma comunicação errada, ela te passa uma informação dizendo: “hoje estou com uma quantidade de 10 

caixas de leite, que ainda vai dar para mais uma semana”. Você confia nessa pessoa e fala: “então daqui 

a dois ou três dias eu posso fazer um pedido”. Aí ela chega amanhã para você e fala: “não tem mais, o 

leite acabou”. E você: “você não me passou uma informação que a gente tinha ainda determinada 

quantidade de leite que ia dar para mais uma semana? Agora você me chega no outro dia e fala que não 

nada?”. Aí você imagina, tenho um pessoal de produção que trabalha com produtos, que são produtos 

insalubres, e eles têm que tomar leite todo dia de manhã e à tarde. Aí você imagina o problema que você 

vai ter para resolver de uma hora para outra, pra você comprar esse produto, que é o alimento deles, 

para não deixá-los ficar sem leite. Você vai ter que deslocar pessoas, ter trabalho, comprar um produto 

mais caro, porque você vai ter que comprar de última hora. Você não vai chegar no seu fornecedor e 

pedir para ele te entregar; ele não vai te entregar no mesmo dia porque ele vai falar que não vai ter 

condições. Então você vai ter que buscar... A gente compra em atacado, mas você vai ter que comprar 

no mercado; no mercado você vai pagar um preço mais caro, então, você já está tendo um custo por 

uma falta de informação, de uma comunicação que não foi confiável. 

R: Muito bem. E a questão do conhecimento técnico...Em situações de trabalho, você percebe que a 

atualização dos conhecimentos técnicos possibilita melhores resultados na execução das atividades? 

Você acha que a atualização desses conhecimentos, eles influenciam nos relacionamentos?  Na 

comunicação?  Na execução das atividades?  

E4: Sim, influencia. O conhecimento técnico é importante, é importante para todos os profissionais da 

empresa que tenham conhecimento, dependendo de sua área de atuação. 

R: Na contabilidade? 
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E4: Na contabilidade é fundamental, porque hoje a gente trabalha em um país que a nossa legislação 

toda hora está alterando. Hoje, às vezes, você amanhece com uma legislação; amanhã, quando você vê, 

já está com outra. Então essa atualização é importante. 

R: E você acha que influencia nas relações?  

E4: Sim, influencia, porque se você não tem essa atualização, se você não tem esse conhecimento, e 

isso você sabe, você vai ter uma informação distorcida, vai ter um erro contábil. Eu cito, por exemplo, pra 

você um exemplo de uma lei que saiu do ICMS, que é uma lei que fala das embalagens recicláveis. 

Então, você é contábil, vou falar em um termo técnico, que você normalmente poderia vender essas 

embalagens com NCM diferido. É uma lei que saiu na realidade, só que ela tem uma peculiaridade: é pra 

determinado tipo de NCM, então com uma informação mais ou menos distorcida que você tenha, por 

falta de conhecimento técnico, você pode, de repente, fazer uma emissão de um documento fiscal 

errado. Por quê? Porque a lei tem determinada peculiaridade, então você tem que ter o conhecimento 

daquela lei, estudá-la, minuciosamente, o que ela está pedindo. Ela fala: “não, a embalagem tem que ter 

o NCM número tal, 3923”. E é uma embalagem, então, na realidade, você tem uma outra, que é 

parecida, que a própria Receita Federal determina, fala: “não, o IBC, que é uma embalagem, só que tem 

que ter tampa, tem que ter uma grade e tem que ter um negócio...”, então essa embalagem não pode ser 

confundida com aquela, porque uma é só a embalagem, e tem uma classificação. A outra é a mesma 

embalagem, só que é uma embalagem mais completa. Então, se você não tem esse detalhe técnico 

dessa informação nesse caso que eu estou te citando, você vai emitir um documento fiscal errado. 

R: Nossa, é bastante detalhe. 

E4: É bastante detalhe, então o conhecimento técnico em nossa área é importante. É importante a 

comunicação, porque um profissional pode estar ajudando o outro. Às vezes a comunicação entre os 

dois é importante; às vezes você tem uma dúvida, o outro tem uma dúvida, então eles se comunicando, 

conversando... 

R: Pode falar E3... 

E3: Por que o setor de produção conhece o produto. Geralmente, o setor fiscal, ele não está diretamente 

ligado ao produto em si, ou seja, ele não  conhece todas as particularidades de um pessoal de produção, 

que um líder de produção faz para executar determinada tarefa. Ele conhece o macro, ele não tá ali no 

chão da fábrica. 

R: Quem conhece é o pessoal da produção? 

E3: Pessoal da produção. O contato para a interpretação da legislação, se cabe aquele diferimento ou 

não com aquele produto que a empresa desenvolve. Então o fiscal, o departamento fiscal, vai no chão 

da fábrica, confere e vai tentar entender se cabe essa interpretação da legislação, se aquele produto, 

para sair com diferimento, ele vai com tampa, com parafuso, com grade, com tinta... Sai dessa forma a 

embalagem? “Está bem, então essa daqui eu posso dizer que tem diferimento, ou seja, não vou ter o 

pagamento do imposto naquele momento. Ah, essa daqui não. Essa daqui não vai com todos esses 

detalhes que a legislação permite para eu estar com esse diferimento”. Ô o contato. 

R: Então, na realidade, tem que ter esse relacionamento não só com os colegas... 

E4: Não só com os colegas da área envolvida, mas sim com toda a empresa, porque a contabilidade 

conhece a parte fiscal a parte tributária... 

E3: A parte técnica. 

E4: Técnica da legislação, mas, às vezes, ela precisa de um conhecimento fiscal, precisa de um 

conhecimento mais detalhado daquele produto para ele saber a forma como ele vai tributar esse produto. 
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R: E ele busca... 

E4: Ele busca no setor produtivo, com um encarregado de produção, com um gerente lá que conhece a 

parte técnica, para explicar pra ele: “olha, esse produto...”, porque determinado produto, por causa de 

um detalhe, ele já muda até a própria classificação fiscal dele, ou a tributação, ou alguma coisa. Então 

tem que ter essa comunicação, é muito importante. 

R: Nossa, que bacana! 

E3: Você vê: comunicação. Geralmente, eles falam que quem dá a classificação fiscal em um produto é 

o protetor fiscal. Não, não é o setor fiscal que dá a classificação fiscal em um produto; a classificação 

fiscal de um produto é que vai definir quanto de percentual que vai ter, por exemplo, de imposto, dos 

impostos: o imposto de importação, IPI, ICMS... Não é o setor fiscal que define o produto, por que não é 

o setor fiscal? Porque não é o setor fiscal que trabalha diretamente com o produto, que mexe com a 

composição daquele produto, da formação para compor o produto final. Quem entra aí? Não é nem o 

setor de produção, é setor de produção em conjunto com o químico. 

R: Olha! 

E3: É o químico que vai dizer para eu produzir: “esse produto aqui, eu uso 10 litros de álcool, 20 de 

gasolina, sei lá o quê, tinta”, então tem produto que ele fica no intermediário na classificação fiscal, e 

quem vai desempatar isso? A gente tira por eliminação: qual é o percentual que você usa mais de um 

produto? “Nesse produto, por exemplo, eu uso 90% de álcool etílico; no outro, uso 10% de gasolina, sei 

lá. Bom, então, qual vou encaixar mais? Quanto que eu uso mais de produto”, quem vai definir isso? É o 

químico aliado com a produção que vai encaixar, então “esse produto se encaixa em uma classificação 

3920”, você entendeu? 

R: Então as relações... 

E3: As relações não devem ficar só no setor fiscal. 

R: Quem define... Correr atrás da atualização... É do profissional de contabilidade, o fiscal ou financeiro e 

assim por diante... 

E4: Exatamente. 

R: Mas quem define o enquadramento é a discussão da ideia. 

E4: Discussão da ideia. 

R: Não só dentro dessa área, mas envolvendo as outras áreas. 

E4: As outras áreas da empresa que fabricam o produto, que tenham o conhecimento do produto. E aí, a 

parte contábil e a parte fiscal que vai se encaixar em determinado tipo de produto, então essa 

comunicação interpessoal não é só dentro da área contábil, mas é dentro do setor da empresa com cada 

departamento envolvido. 

E3: E olha isso como compromete, porque se você classificar um produto de forma incorreta, você pode 

estar tanto pagando mais imposto como sonegando. 

R: Nossa! 
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E3: Então, existe a dupla: tanto a favor como contra da empresa; a favor, porque você está sonegando, e 

contra, porque às vezes você está desembolsando um valor que nem precisava pagar. Então onde está 

a figura disso? Em um ser humano, vai existir sempre a figura de um ser humano, independente da 

tecnologia, porque não pode perder o foco que existe um ser humano por trás de toda tecnologia. Então, 

o foco, não posso esquecer, é o ser humano. E é isso que está se perdendo, esse foco. 

R: Esse foco. 

E3: Esse foco. 

R: Você consegue enxergar isso também, E4? 

E4: Sim. 

R: É? De que forma? 

E4: Hoje, a maioria das partes que você tem dentro da empresa, você tem que ter um diálogo, uma 

comunicação. O sistema é importante, todo o sistema que você tem, mas se você não tem aquela 

interação entre as pessoas, então isso fica perdido. 

R: Toda tecnologia é importante, mas o diálogo, a relação... 

E4: A relação interpessoal, essa é mais importante ainda. Entre as pessoas hoje tem que haver a 

comunicação para que, por mais importante que o sistema seja, se você tem um sistema avançado, se 

você não tem essa comunicação entre os colaboradores dentro da sua empresa, esse sistema não vai 

funcionar, porque por trás do sistema você tem uma pessoa, um ser humano que está trabalhando. 

R: Que está abastecendo. 

E4: Que está abastecendo, que está colocando essas informações. 

R: E a confiança nisso, entra de que forma nessa movimentação toda?  

E4: A confiança é muito importante. Que está colocando essas informações a confiança é muito 

importante, porque você tem que ter o diálogo com seus colaboradores, você tem que ter a confiança 

naquela pessoa que está trabalhando com você para que você delegue para ele determinadas tarefas, 

que você sabe que você vai receber essas tarefas. Você tem confiança nisso, porque se você não tem 

confiança nesse profissional, não adianta. 

R: A confiança, ela é construída, na opinião de vocês? 

E4: É construída. 

E3: É e é com o tempo. Não adianta você tá limite para a confiança em uma semana eu já confiei. Não é 

isso, é particular, isso a gente tem que sentir, é uma coisa que a gente sente. Não é uma coisa que você 

paga, sabe? Vou pagar; paguei, já tenho. Não é uma coisa paga, é uma coisa que você constrói no dia a 

dia. Não tem preço. Não se compra, se conquista. 

E4: Exatamente, que vem do dia a dia, que você transmite para a pessoa a segurança que você tem; 

que ela possa vir até você se ela está insegura, ou se ela tem uma dúvida. Que ela tenha você não só 

como um responsável da área, um gerente, um diretor, mas uma pessoa que está lá também para 

auxiliá-la. Saber mostrar pra ela: “aqui está certo, está errado...”, não chegar pra ela e falar: “se vire”, não 

é assim que funciona. 
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 E aí essa pessoa vai ganhando a confiança sua, porque ela sabe que ela tem ali, que ela pode buscar 

ali um auxílio também para o serviço dela; ela vai se sentir muito mais segura em está fazendo 

determinadas tarefas. 

E3: Ela vai se sentir valorizada. 

R: E essa segurança acaba influenciando no resultado? Você acha? 

E4: Sim, com certeza. Isso vai trazer com certeza um resultado positivo para a empresa, porque você 

tem uma equipe de trabalho confiável, que se sinta bem, que tá trabalhando, porque o importante é você 

estar trabalhando em um ambiente que você se sinta bem, que você tenha confiança. Não em um 

ambiente que você vai chegar, todos os dias pesados, que você vai chegar lá e não ver a hora de 

terminar o seu dia pra você ir embora, porque você sabe que você está em um ambiente que é como se 

fosse sua família. Você passa mais tempo lá do que com sua própria família, então esse ambiente tem 

que ter confiança entre os colaboradores e a comunicação porque para que isso traga um resultado 

positivo para empresa. 

R: E a comunicação, a confiança, você acha que facilita nessa questão da atualização técnica? Você 

acha que facilita?  

E4: Sim, facilita. 

R: Facilita de que forma? De que forma a comunicação, a confiança, de que forma ela pode facilitar o 

conhecimento? 

E4: Ela pode facilitar, porque se a pessoa que trabalha contigo, ela tem a confiança de chegar em você, 

tem uma comunicação, e ela traz alguma problema para você que ela não tenha capacidade, você vai 

tentar capacitar essa pessoa. De que maneira? Hoje, você tem vários recursos, através da internet, de 

cursos, você tem IOB, que é grande no mercado, são muitas as possibilidades para você estudar, se 

aperfeiçoar... 

E3: Você tem a tecnologia disponível para que você busque as informações de uma forma mais rápida, 

mas só tecnologia em si não resolve. A pessoa precisa de um auxílio, senão a gente não precisaria de 

professores, eu buscaria na internet e já me informava, a gente precisa do professor para trocar 

informação, trocar experiência... Você precisa da troca, a troca a gente precisa em qualquer coisa, num 

olhar a gente precisa da troca, num sorriso... Uma pessoa que te sorri, você não retribui? Uma pessoa 

que chega, você não retribui? A gente precisa da troca, a gente está sempre buscando a troca. Seja no 

olhar, seja na fala, seja no sorriso, a primeira coisa que você vê é uma troca. Então o diálogo, a 

comunicação está no olhar, está no sorriso, sabe? E isso reflete aonde? No ambiente. 

R: E, diretamente, no conhecimento. 

E3: Diretamente. 

E4: Diretamente no conhecimento, na sua maneira de expressar, até no começo, quando você chega, no 

início que você entra na empresa, no primeiro dia, que você vai tomar aquele seu cafezinho, aquele bom 

dia espontâneo... Então já começa o dia bem para a pessoa, para todos os profissionais envolvidos. 

E3: Você vê, quando você está geralmente... Quando chega ruim, é nítido isso, chegar ruim, assim, por 

algum problema de família e você chega em um ambiente de umas pessoas que têm harmonização, que 

têm entrosamento, te dá ânimo.  
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Você chega às vezes cabisbaixo, pega uma condução que acaba te irritando, aí você chega no meio de 

uma roda que tem um pessoal que te motiva e te incentiva, que tem atitudes positivas, energias 

positivas, você acaba sendo influenciado e fala: “ai, melhorei”, acaba sorrindo. Daqui a dez, uma hora, 

você vê que até sai um sorriso. E da mesma forma o contrário. 

R: O trabalho de vocês é um trabalho muito... 

E3: Desgastante, maçante. 

R: Muito técnico, não é? 

E3: Muito técnico.  

R: Um trabalho que mexe muito com números. 

E3: É muito isolado para você fazer a tarefa, porque de certa forma você vai trabalhar com a sua mente. 

De certa forma, você está isolado nesse meio tempo, então você já tem que estar de uma forma serena 

para que seu raciocínio possa fluir de uma forma bem melhor, porque é diferente do serviço braçal, que 

não exige o técnico, exige o esforço. Mas a gente precisa de concentração precisa estar com a mente 

receptiva e serena para você desenvolver, para você ler a legislação, interpretar a legislação. Interpretar 

para executar os cálculos que são necessários, então você precisa estar em um equilíbrio. 

R: E esse equilíbrio, essa condição mental, vocês acreditam que vem através desse bom 

relacionamento, essa boa comunicação, dessa confiança interpessoal. 

E4: Exatamente. 

E3: Ajuda. 

E4: Se você tem um ambiente onde você comunica-se bem com seus colaboradores, que você tem 

trocas de ideias, que você tem tudo isso, facilita o seu dia a dia. Você tem um trabalho bem melhor, 

porque o seu trabalho hoje exige raciocínio, cálculos... Você é cobrado não só pelos diretores da 

empresa, mas também pelo fisco. Então você trabalha para os dois, você tem que dar satisfação do seu 

trabalho e mostrá-lo para os dois. Uma hora você está no fisco, uma hora você está com os diretores da 

empresa, com os donos, mostrando aquele trabalho que você tá fazendo, com o resultado das 

informações que você está passando. Então, isso é muito importante.  

R: E3? 

E3: É para o cliente, é para o dono... Dependendo do setor, quem trabalha no setor de contabilidade, é 

para o dono, se tiver tratando efetivamente é para o cliente e para o fisco. Então, você vê, você está 

assim: cercado. 

R: Cercado de pessoas que vocês abastecem de informações. 

E4: De informações. 

E3: Então você tem que estar no equilíbrio para você tentar dominar tudo isso. E não se esquecendo da 

sua equipe.  

R: ok. Vamos lá... Eu tenho até aqui uma pergunta que fala o seguinte: para a realização de um trabalho, 

qual a importância da interação para a realização de um trabalho? 
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E4: O trabalho em equipe é muito importante, porque todas as pessoas que estão envolvidas no 

trabalho, no projeto ou seja lá o que está sendo desenvolvido, dentro não só da área contábil, fiscal ou 

mesmo dentro da própria empresa, que está lançando um novo produto ou desenvolvendo um novo 

produto, é que todos têm que estar engajados nesse propósito. Então é muito importante que aquelas 

pessoas que estejam trabalhando lá, estejam trabalhando em harmonia, para que você tenha 

profissionais que se identifiquem com você e com a empresa também. Importante também que a 

empresa passe também essa confiança para os funcionários que eles estão, e dê um ambiente de 

trabalho saudável, para que eles realizem esse trabalho. Por que hoje você tem várias pessoas, tem 

pessoas que moram longe da empresa, que não têm condução própria... Essa pessoa já chega na 

empresa um pouco cansada. Infelizmente, é isso, chega cansada. Se ela chega lá e pega um ambiente 

ruim, você imagina como ela vai trabalhar em equipe, ela vai estar com a cabeça focada na equipe? Ela 

não vai ter condições, então é importante que ela chegue e tenha um ambiente... 

E3: E encontre o ambiente receptivo, porque, a gente sabe, a condução está cada vez mais estressante. 

Então a gente já chega, por mais que você acorde bem, de boa, com um sorriso, você vai entrar dentro 

de uma condução massacrada, lotada, esmagado...  

Você já vai chegar no serviço já estressado, então você vai ter que achar um ambiente receptivo, para 

que aquele estresse, aquele momento que ele teve, seja descarregado; para que ele possa começar o 

dia, possa começar sua tarefa, de uma forma mais equilibrada, mais serena, para que no decorrer do dia 

ele vá encontrando o equilíbrio. Até ele se ajustar, porque, lógico que isso demora um tempo. Não é um 

botão, uma máquina, que você aperta e vai funcionar em um minuto. Não, pode-se levar uma, duas 

horas, mas, assim que ele coloca os pés dentro da empresa, ele já encontra essa receptividade. E não 

precisa estar falando, você vê pela energia. Isso está no ar. Isso está no ar.  

R: Por exemplo, uma atividade técnica que vocês tenham que executar, qual é a importância do trabalho 

em equipe?  

E4: Dentro de nossa área é importante o trabalho em equipe, porque cada pessoa tem uma função. Lá 

na minha área, tem a pessoa do faturamento. Pessoa do faturamento ela emite a nota fiscal, ela gerou a 

nota fiscal. Então, essa nota fiscal que ela gerou, contabilizou o imposto, gerou um lançamento na 

contabilidade, e tem outra pessoa que é da parte fiscal. A outra pessoa da parte fiscal, que já vai analisar 

esse documento fiscal, depois, quando o documento fiscal está analisado, ele vai para um outro setor 

que nós temos, que o contas a receber. Está registrado no contas a receber. Essa pessoa do contas a 

receber, aquela pessoa que está monitorando essa nota fiscal que foi emitida no faturamento; passou 

pelo fiscal, que era o rapaz do fiscal, que analisou o documento fiscal, que estavam corretos os impostos 

que foram tributados nessa nota, o ICMS e os COFINS, e que agora passa para outro setor que está 

sendo monitorado, que é o contas a receber. Então, essa pessoa do contas a receber é aquela pessoa 

que vai dizer: “esta nota daqui a 10 dias, o cliente vai ter que pagar. Tem um valor a receber”. Então, ela 

vai estar monitorando essa nota fiscal, quando chegar nos 10 dias, para ver se realmente o cliente pagou 

ou não pagou, para que ele possa depois pegar e cobrar. Então, você vê que aí você teve 3 pessoas 

envolvidas, em uma simples nota fiscal que foi emitida: a pessoa do faturamento (que emitiu a nota), 

depois passou para outra pessoa do fiscal (que é a pessoa que analisou, está correta), e a pessoa que é 

do financeiro, da parte de cobrança (que é a pessoa que está monitorando aquela nota). 

R: E depois? 

E4: Posteriormente, essa nota vai para a contabilidade, que depois, no final do mês, vai fazer todo o 

resultado de apuração. Então você vê que cada um tem um pedacinho... 

E3: Fora o controle do fluxo de caixa. 

E4: Fora o controle do fluxo de caixa. Então cada um passa a ter uma determinada função de um 

trabalho em equipe. 
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E3: Uhum, que é um trabalho em equipe, que se um falhar... 

E4: É, que está envolvendo, você vê, mais de uma área: a área de faturamento... 

E3: Se o faturista, por exemplo, coloca o vencimento de uma nota no dia 10/06, R$100.000, então, 

(lógico que a empresa trabalha com fluxo de caixa), ela sabe que dia 10/06 tem R$100.000 que vão 

estar disponíveis na conta dela. Imagina que o cara errou, não é 10/06, é 10/07, e, nesse meio tempo, a 

firma já fez seu fluxo de caixa: “eu vou fazer uma compra, que é para abastecer o meu estoque, porque 

eu sei que dia 10/06 eu vou receber isso”. Não, não é 10/06, é 10/07...! 

E4: É, você teve uma informação distorcida, por quê? A pessoa do faturamento colocou o vencimento 

errado. Aí vai para o contas a receber. Aí o que acontece? Quando contas a receber chega lá, o pessoal 

do contas a receber vai cobrar o cliente, falar: “você tem uma nota tal, tal, tal”. E o cliente fala: “ah, mas 

espera um pouquinho, o que eu tenho acordado com o comercial não é, é daqui a mais trinta dias. Isso 

foi colocado no pedido, tudo. Você pode observar”. Então, você tem uma informação errada, você tem 

um fluxo montado, a empresa está trabalhando em cima daquele fluxo, pensando em receber, igual ela 

citou aí, no dia 10/06 e só vai receber 10/07, e fez uma compra para daqui a 15 dias... 

E3: Não, e tem folha de pagamento! 

R: Nossa! 

E3: Você tem que pagar o funcionário em dia, porque se não pagar em dia incorre em multa. Você 

entendeu? Então, você tem obrigações que você não consegue negociar. Funcionário, folha de 

pagamento você não consegue negociar. Pode tentar negociar uma compra com o fornecedor: “olha, eu 

posso te pagar 30% que surgiu um problema aí?”. Você pode conseguir negociar isso daí, mas folha de 

pagamento você não negocia com funcionário. Você não fala para o funcionário: “olha, você vai receber 

daqui a 10 dias...” Não! O funcionário pega as coisas e vai embora! 

R: Aí compromete todo o processo de trabalho... 

E4: Então... 

E3: Tem coisas que não são negociáveis! Folha de pagamento não é negociável! 

E4: O que vai acontecer? Você vai ter que talvez para resolver esse problema, vai ter que recorrer a um 

empréstimo financeiro. Isso vai gerar um custo para a empresa, por causa de uma pequena informação, 

uma falta de comunicação, ou do comercial com a pessoa do faturamento de um outro setor que não 

passou ou passou comunicação errada, só de boca falou: “nossa, essa fatura daqui a...” Entendeu? 

Então existe tudo isso errado... 

E3: Tem “n” fatores aí, mas tudo de onde que veio? Não foi da máquina. Foi de um ser humano, você 

entendeu? O ser humano sempre vai estar no ciclo final. A interferência final para o resultado seja 

positivo o que seja negativo é o ser humano 

R: Não tem como, é um fator fundamental. 

E3: Não tem como! 

R: Interessante o que vocês me trouxeram, as relações, eu estou entendendo, que elas acabam 

facilitando todo o processo na sua empresa,  

E3 me trouxe vários exemplos, me trouxe o exemplo da Patrícia, da Etiane... Você tem um exemplo 

dentro da tua equipe contábil, fiscal, de um profissional que você trabalhou a questão da comunicação, 

confiança,  trabalho em equipe, conhecimentos técnicos? E que resultado você teve?  
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E4: Sim, tive. Posso citar o caso da E3. 

R: O dela aqui! 

E4: O dela eu falo dando risada, mas o caso dela foi o mais marcante. 

R: Por quê? Porque ela é sua esposa?! 

E4: Não, não por isso! Por nada disso! 

R: Mais marcante... 

E4: Mais marcante, por que eu lembro quando ela começou a trabalhar na empresa, a contratei, ela tinha 

uma formação contábil, da área de Ciências Contábeis, mas não tinha aquela confiança ainda na área 

de desenvolvimento. E foi uma pessoa que eu mostrei para ela, dei confiança para ela. Falei: “Você 

confia, você lê, você estuda”, e passei as informações pra ela, e ela foi se aprimorando. Então, é uma 

pessoa que você viu o resultado daquilo que você passou de conhecimentos, e que a pessoa se 

aprimorou. E daí, ela mesma foi buscando seus caminhos. 

R: O conhecimento dela. 

E4: O conhecimento dela. Ela só precisava ter uma luz no início. 

R: No início. 

E4: E daí ela mesma foi, e foi se aprimorando profissionalmente. 

R: Essa luz que você fala, foi essa relação de confiança que você estabeleceu? 

E4: De confiança, e ela aproveitou. Por que às vezes você tem determinado profissional, que você está 

querendo ajudar, mas você vê que a pessoa não se interessa. Ou a pessoa só fala: “não, eu faço isso. 

Se é amarelo é amarelo”, se amanhã aparecer um rosa já se perde. Então ela não busca o 

conhecimento, se abrir àquele leque de conhecimento para se aprimorar. 

R: Entendi. Então você acha que até a busca pela atualização pode ser gerada por um vínculo de 

confiança interpessoal estabelecido com o profissional? 

E4: Exatamente 

R: E a comunicação nesse processo?  

E4: É importante. Importante porque você tem que transmitir o conhecimento para a pessoa em uma 

linguagem técnica, ou, se não for numa linguagem técnica, mas seja numa linguagem que a pessoa 

entenda, isso é importante para que a pessoa adquira e assimile aquele conhecimento.  

R: Então a linguagem que você utiliza, facilita também? 

E4: Facilita também, porque às vezes você fala muito tecnicamente com a pessoa, que as nossas áreas 

têm muitas informações técnicas, e a pessoa não entende. Mas você vem com um exemplo simples, cita 

um exemplo de alguma coisa que acontece no dia a dia, ou na própria maneira que a pessoa faz no dia 

a dia... Você, por exemplo, tem conta bancária; no dia a dia você vai lá e confere seu extratinho lá no 

banco e você não se toca. Aí você mostra pra pessoa: “olha, no seu fluxo de caixa que você faz aqui 

financeiramente, você já faz isso no seu dia a dia, quando você tem sua conta bancária lá, só que você 

faz de uma maneira diferente. Mas, se você olhar aqui tecnicamente o que você está fazendo aqui no 

financeiro é a mesma coisa, só que um pouco mais técnico”. 
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E3: Eu falo isso no fiscal. Você pega e compara, você pega fiscal e contabilidade. Você vai pegar uma 

conciliação de ICMS, quando você fala saldo credor no fiscal, é porque você tem um ganho. É um a 

favor seu. Se você olha no balanço da contabilidade, se você tem, por exemplo, na conta de ICMS 

credor, é que você tem a pagar. Entendeu? Aí eu falo assim: “olha, visualiza como se fosse o seu extrato 

bancário. No seu extrato bancário, você não vê ‘credor’ ali? Credor ali é uma receita, não é, para você? 

Então visualiza assim”. Por exemplo, a gente trabalha com o sistema SAP, a gente trabalha em 

quantificação. Não vem a letra débito e crédito, vem em número. Então, débito seria uns 40, e crédito 

seria um 50. Eu tenho uma funcionária que ela é fiscal. Ela não é contábil, mas como eu trabalho com 

contabilidade e fiscal junto, então os colaboradores meus, eu forço o contábil e o fiscal. Eu forço duas... 

R: Dois conhecimentos. 

E3: Dois conhecimentos. Então, o que eu faço? Ela tem dificuldade na contabilidade, isso eu já sabia, 

mas pela necessidade minha de substituição de um funcionário, desligamento de um funcionário, e eu 

não encontrar no mercado com um custo baixo e uma qualidade boa, então tive que desenvolver essa 

parte do funcionário, essa deficiência que ele tem.  

R: Aí você utiliza esse tipo de comunicação, que é uma comunicação... 

E3: Essa linguagem para que ela entenda. O que eu falei pra ela? Você vai apurar o fiscal, você vai 

apurar a contabilidade. E eu teimo com ela, porque ela não entende. E eu falei: “mas você vai entender, 

e isso você vai fazer”.  O que eu falo é assim, eu forço: “não, você vai fazer isso, porque você tem 

condições”, firme com a pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu acaricio demonstrando os desenhinhos. 

Você vai fazer, porque eu não tenho outra pessoa para fazer.  

R: Uma linguagem acessível pra ela. 

E3: Então eu falo assim: “olha, você apurou o fiscal? Você apurou R$100.000 no fiscal para pagar, não 

apurou? Agora apura na contabilidade. Então, vamos olhar assim: tudo que é 40 é débito, tudo que é 50 

é crédito. Beleza?”. “Beleza”. “Você entendeu?”. “Entendi”. “Então agora olha seu extrato, o seu crédito, 

quando você olha no extrato, não é credor seu saldo favorável? Que você não deve para o banco?”. “É”. 

“Então olha aqui, quando você olhar assim ‘crédito’ aqui, vai ser o ‘a pagar’”. Eu uso essa mesma 

linguagem. Como quando você olha o seu extrato bancário. É assim. Do mesmo caso da Patrícia... 

R: E ela conseguiu assimilar? 

E3: Ela vai tentar. Vai engatinhar, vai cair. Vai tentar. Mas uso essa técnica. 

R: Esse raciocínio? 

E3: Uso esse raciocínio. O que eu fiz? Eu desenhei e tal. Aí eu via que ela fugia: “control + c”, “control + 

v”. Então eu: “Eu monto, mas não quero que você...”. Aí ela fala: “apurei”. “Apurou? Então está bem, eu 

vou olhar o fiscal”. Mas eu tenho a sensibilidade, eu sei quando a pessoa deu o “control + c”, “control + 

v”, ou quando ela teve o raciocínio. 

R: Você aprendeu com o E4. 

E3: Entendeu? Aí o que eu faço: “me explica como você chegou nisso”. 

R: E você E4 utiliza o mesmo recurso? 

E4: Sim, às vezes você tem que... Por que na realidade... Como se diz? Você tem determinados tipos de 

funcionários, que cada um são diferentes dos outros, na maneira de lidar, se comunicar. Então tem uns 

que você tem que saber falar um pouco mais... Por que às vezes a pessoa se sente, se você fala de uma 

maneira um pouquinho... Não dura, mas um pouquinho mais enérgica, firme, a pessoa se sente acuada. 
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E3: Acuada.  

E4: Acuada. Então, você tem que saber mais se expressar com esse funcionário, ter um tratamento 

diferenciado do que com outro. Por exemplo, eu trabalho com 6, 8 funcionários que tem na área. Eu 

conheço determinado tipo de funcionário e a maneira que você tem que se comunicar com cada um, 

porque às vezes você se comunica com um e o outro se sente meio rejeitado. “Ah, será que eu estou 

sendo deixado de lado?”, de acordo com a minha maneira de explicar. Então, na realidade, tinha um 

problema com um funcionário lá, que ele estava com um probleminha para resolver que um fornecedor 

nosso mandou uma nota errada. Comprou a mais do que deveria. Aí o que acontece? Eu falei para 

entrar em contato com o fornecedor lá da área fiscal. 

 E o fornecedor falou: “vou dar um desconto para vocês desse valor que foi cobrado maior, só que quero 

que vocês façam uma declaração que a diferença desse desconto vocês não vão aproveitar nem no 

crédito de ICMS nem no crédito do PIS/COFINS”. Aí a pessoa ficou em dúvida e veio conversar comigo, 

e eu falei: “não, você faz dessa maneira: você lança esse crédito PIS/COFINS quando for apurar esse 

débito de ICMS, na apuração do ICMS, como outros débitos, no final. E o PIS/COFINS você pode 

acertar na base, na hora que estiver lançando”. Então, você já explica de uma maneira mais técnica, que 

a pessoa entende. Agora, tem algumas pessoas que você às vezes tem que fazer um desenhinho, tem 

que ser mais simples, que é para que a pessoa possa entender o que você quer dizer, dependendo do 

conhecimento que a pessoa tem. 

R: Entendi. 

E4: Eu tenho um pessoal lá na área, tem pessoas que têm conhecimento mais técnico, tem a formação 

técnica, e outras pessoas que já não têm o conhecimento técnico, por quê? Porque a gente trabalha com 

sistema integralizado. Então, o sistema já faz tudo! Só que chega uma hora que nem tudo o sistema faz. 

Tem coisas que você vai ter que analisar. Aí a pessoa se perde, não sabe. E você tem que ficar 

explicando para a pessoa detalhadamente: “não, você faz desse jeito”, porque nem tudo é integralizado. 

Às vezes você tenta integralizar, mas você não consegue integralizar 100%, então surgem aquelas 

coisas que o sistema fica: “pode ser A, ou pode ser B”, aí a pessoa: “será que vai ser A? Será que vai 

ser B?”. A pessoa, como não tem esse conhecimento técnico, então você tem que falar: “nesse caso, vai 

ser A”. Aí surge um outro, aí você tem que falar: “não. Este caso é parecido com o A, mas não é A, tem 

que ser B”. 

R: Aí você tem que desenvolver... 

E3: O raciocínio. 

E4: É, o raciocínio. 

E3: Para que ela possa trazer o retorno a seu favor, um resultado positivo para a equipe. Trabalhar o 

raciocínio da pessoa, para que isso seja a seu favor, porque, na verdade, você representa uma equipe. 

R: Então, tratando-se da contabilidade, o desenvolvimento das relações vem primeiro, ou seja, você 

desenvolve essas relações para que ela consiga desenvolver o que realmente vai fazer diferença no 

trabalho dela, que é o raciocínio. 

E4: Exatamente. 

E3: E você vê que esse raciocínio é tão comprometedor no resultado da empresa. O comprometimento 

de um simples funcionário, por exemplo, que registra uma nota que nem ele deu o exemplo, o quanto 

comprometedor é! 

R: É, compromete todo o processo. 
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E3: Todo o processo! Então você vê como que um simples relacionamento pode afetar uma empresa 

toda. 

R: Agora, se você estabelece um relacionamento bom e começa a desenvolver esse raciocínio lá no 

começo do processo, você chega na contabilidade com um resultado... 

E4: Resultado positivo. 

E3: Um outro resultado positivo que você pode avaliar é, por exemplo, implantação de um projeto novo. 

Geralmente, em toda implantação de um projeto, a gente nunca tem tempo suficiente, disponível para 

estar desenvolvendo... Geralmente, é na última hora; é na correria, o que você precisa? 

 De uma equipe pensante, rápida, ágil. Não é um, é um projeto. A implantação, por exemplo, de um 

sped. Quem trabalha com consultoria de empresa, você vai deixar de vender por que você não tem uma 

pessoa capacitada para estar fazendo isso a toque de caixa, que é o que tem?! Então, se você já 

trabalha assim, com esse ritmo de um raciocínio, olha quanto de benefício vai trazer em termos de 

clientes, novos clientes, entrada de novos caixas... Mas isso é um trabalho de relacionamento! 

E4: De relacionamento, de equipe e de comunicação. 

R: Muito legal. 

E3: Dentro da contabilidade, mas em setores diferenciados. 

R: Em setores diferenciados. 

E3: Seja em prestação, seja em indústria, seja em comércio... 

R: Independente. 

E3: Independente. Pode ser a favor, como não. Tudo foco aonde? No ser humano. Em primeiro lugar o 

ser humano. 

R: Muito bem, muito obrigada. 

E3: E desenvolvimento de projeto, você sabe que é um investimento que todo mundo quer se você 

molda, porque ninguém tem pessoa pronta, ali. 

R: É o projeto que exige isso, raciocínio. 

E3: Exige raciocínio. Eu lembro que logo que começou o sped físico FIS, ele teve diversas vezes 

prorrogado o fisco, pela complexidade e as empresas não tinham tempo hábil de fazer. Então, foi 

prorrogada a implantação diversas vezes, a vigência. E eu lembro que o pessoal estava desesperado no 

mercado. Lembro que tinha uma empresa que, acho que é Procwork, que eu fui fazer entrevista. Nossa, 

o cara me amou, porque era para implantar! É empresa de informática, que vendia o software, e ele 

precisava de fiscal. Ele não precisava de gente de informática, precisava gente de fiscal. 

R: Que tivesse o raciocínio... 

E3: Que tivesse o raciocínio para montar com o cara do programador. Precisava de fiscal para 

desenvolver o sistema para ele vender o produto. Ele estava buscando a área especializada. 

R: Bacana, legal. Então, gente, muito obrigada. Foi ótimo! Excelente! 

Nota da pesquisadora: Na entrevista realizada com o entrevistado 4,  há trechos com contribuições do 

entrevistado 3. 
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ENTREVISTADO 5 

R: Bem, então vamos lá, E5, começar a nossa entrevista. 

E5: Sim. 

R: Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre confiança interpessoal. Se você não entender a pergunta, 

você pode me perguntar que eu explico melhor, ok? 

E5: Ok. 

R: Na prática do dia a dia no trabalho, em que momento a confiança interpessoal é importante? Ou seja, 

no seu dia a dia do trabalho dentro da organização, você acredita que a confiança interpessoal é 

importante para a execução das atividades que estão relacionadas à área Tributária, sua área de 

atuação? 

E5: Sim, é importante, porque, primeiro: quando você trabalha com sua equipe, você tem que realmente 

ter confiança, no trabalho, na pessoa, porque... Eu falo da minha posição, enquanto coordenadora de 

uma área, eu vou ser cobrada pelo meu gerente, que vai ser cobrado pelo diretor. Então, eu tenho que 

coordenar as tarefas que as pessoas têm para estar fazendo. Eu tenho que confiar e delegar aquele 

trabalho, que a pessoa vai me dar o retorno disso. Tem que confiar que ela tem capacidade, tem que 

confiar que realmente nós vamos conseguir atingir o objetivo... Então, eu com a minha equipe, nós 

temos esse trabalho, de eu tanto confiar neles como eles confiarem na gente. E dos nossos superiores, 

se não tiver confiança, não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, principalmente no nosso ramo, 

de contabilidade, que você tem que ser fiel aos números. Você sempre tem que estar perfeito. Não tem 

como: “posso errar, posso dar um jeitinho aqui”, não. Tem que ter confiança deles para você, e de você 

com a sua equipe. 

R: Se não for dessa forma, você acha que consegue desenvolver suas atividades? 

E5: Não consegue desenvolver, por quê? Se eu tenho confiança, eu delego tal tarefa, por exemplo: 

“olha, você tem que analisar esses números na hora do fechamento”, então a pessoa analisa. Então eu 

tenho confiança que ela tem capacidade, que aqueles números vão estar bons, estarão analisados, o 

resultado daquilo vai ser bom. Então, se eu não tenho, vou ter que estar revisando todo esse trabalho. 

Pensa, se eu falar assim: “ai, aquela pessoa, eu não confio no trabalho dela. Eu não confio que ela tenha 

capacidade para desenvolver essa atividade”, então eu vou ter que... Eu preciso dar um resultado para 

isso, então eu vou ter que revisar... Você acaba tendo retrabalho quando não há confiança no seu par, 

em seu superior. 

R: Você acha que acaba gerando um retrabalho? 

E5: Sim, sim. 

R: E compromete? A falta de confiança compromete os resultados? 

E5: Compromete o resultado negativamente. Compromete, sim, porque se você trabalha com um 

cronograma de trabalho: “tenho um prazo para conseguir cumprir o fechamento, porque outras pessoas 

vão precisar do resultado do meu trabalho para tomar decisões”. Contabilidade é o quê? Com base nos 

números e informações que você dá, as pessoas tomam decisões, os donos das empresas, controles, 

etc. Então, eu não tenho confiança no que a pessoa está fazendo: “ah, não. Não confio. E vou ter um 

retrabalho”, e isso vai demorar mais tempo para eu dar esse retorno, fazer o fechamento real do 

resultado. Confiança, então, é uma das coisas essenciais do desenvolvimento desse trabalho da 

contabilidade. 
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R: Você tem algum exemplo para citar na sua experiência, que ilustre melhor a importância da confiança 

no dia a dia do trabalho? 

E5: Eu falo pela minha área, como eu trabalho com a área contábil mais voltada para a área fiscal, a 

gente lida com Receita Federal, com muita fiscalização. Na minha área, eu tenho essas constantes 

fiscalizações do fisco, então o que acontece? Se o meu gerente, ou diretor, quem quer que seja que 

esteja acima de mim, não confiar no meu trabalho... Então qual é o meu papel quanto coordenadora de 

uma área? Eu tenho que garantir que os impostos estão sendo recolhidos da melhor forma, que os 

números estão corretos, que não tem nada que o fisco possa vir a questionar. Então, o meu gerente, ele 

confia que eu estou fazendo, estou entregando as obrigações em dia, que eu estou pagando os 

impostos, que estou revisando as notas fiscais, que está tudo fechadinho. Ele confia, eu passo essa 

confiança para ele: “olha, está tudo certinho, minha equipe está fazendo certo, confio no que ele me traz, 

eu estou revisando, está perfeito”. Se um dia vem um fiscal, e eu deixei de entregar uma declaração de 

imposto de renda, por exemplo, na empresa, entreguei com algum número, então lá trás ele falou: “poxa, 

você me garantiu, eu confiei que você estava fazendo, e veio uma multa para a empresa por não cumprir 

com alguma obrigação acessória, por ter recolhido um imposto menor”... Então, é fundamental isso, essa 

confiança. Na nossa área você tem que realmente sempre passar a confiança para as outras pessoas e 

exigir também dos seus subordinados, porque você pode ser cobrado e você pode causar um estrago lá 

na frente para a empresa. Então você tem que ter a confiança, esse é um exemplo que já vivi até, na 

minha vida. Por que o que acontece? É muito rotativo, a rotatividade é grande. A gente brinca na área 

fiscal que o prazo de vida útil nas empresas são cinco anos, que são cinco anos que a Receita Federal 

vai fiscalizar. “Eu vou ficar por cinco anos, quando a Receita vier, eu saio da empresa e outra pessoa fica 

com a bomba!”, mais ou menos assim, o pessoal brinca, porque sempre fica uma coisa ou outra. Você 

sempre está confiando que a pessoa está entregando, “olha, eu garanto”, então você confia, e de 

repente você tem uma bomba de uma fiscalização, de um trabalho mal feito... Então isso é primordial, 

pelo menos para a área fiscal, você sempre garantir a exatidão dos impostos, das obrigações 

acessórias. 

R: Porque tem um impacto no resultado muito grande. 

E5: Exatamente! Tem, muito grande, se você deixa de cumprir qualquer coisa, e a pessoa confia que 

você está entregando, está fazendo, então isso tem um impacto. Às vezes esse resultado não veio na 

melhor hora que a empresa está, por que hoje eu vivencio o quê? Na empresa que eu estou, que é o 

ramo de construção civil, então não está muito bem no mercado, já teve seu auge, então esse ano está 

meio complicado. E o que está acontecendo? Por conta de ter rotatividade de funcionários, o meio de 

construção civil é muito rotativo, é muito alta a rotatividade lá. Então, hoje a empresa está mais enxuta, 

está segurando, porque viu que o momento não é de ninguém comprar imóvel, então está segurando. E 

estão surgindo muitas fiscalizações, multas, impostos pagos errados... Então, hoje que ela está 

enxugando e demitindo funcionários, você vê que isso é reflexo de coisas lá trás, que não foram feitas de 

forma correta, ou que alguém confiou que estava sendo feito e não estava. Às vezes, o resultado de 

você fazer um trabalho mal feito, mas que você garantiu, você passou confiança que estava sendo feito, 

ele venha em um momento em que a empresa não está tão bem assim, e tem reflexo total no resultado. 

Uma multa que você não estava esperando e que acontece por conta de alguma coisa que estava 

errada lá, três anos atrás, quatro anos atrás, e se tivesse sido detectado antes estava tudo bem. 

R: Não foi detectado na época porque seu gerente confiava em quem estava executando. 

E5: Confiava em quem estava executando, exatamente. Eu confio em você, então eu confio que você vai 

me entregar o melhor trabalho. Se eu não confio em você, ou eu troco você, eu acabo fazendo seu 

trabalho também. Isso é complicado, então é primordial você ter confiança na pessoa. 

R: Nas pessoas... 
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E5: Nas pessoas com quem você se relaciona, da sua equipe, com seu gerente, mesmo porque você 

precisa... Eu falo assim do gerente por quê? Porque você tem que ter confiança nele, e ele tem em você, 

porque você garante que você está fazendo o melhor que você pode, da melhor forma possível. E ele, 

por sua vez, você confia por quê? Porque você trabalha e fala: “puxa, vou ter um reconhecimento. Eu 

confio, é uma pessoa que reconhece o meu trabalho. Que está sempre, vai estar ali comigo se eu 

precisar. Vou falar ‘olha, eu preciso’”, então é primordial. 

R: Você acha que a confiança se limita à tua área de atuação (você, sua equipe e seu gerente), ou ela é 

mais abrangente? 

E5: Ah, sim! Ela é mais abrangente! Por quê? Quando a gente fala na área contábil como um todo, a 

gente não é como era no passado, que você recebia, e “final de tudo é contabilidade”. Todo mundo faz 

tudo, outro vende, outro compra, paga, aí vai tudo para contabilidade, não. Hoje, a contabilidade, ela 

gera informações para as outras áreas tomarem suas decisões, então ela está interligada, totalmente 

interligada, com as outras áreas da empresa, desde a área de compras, na área de vendas, custo, com a 

área de recursos humanos, então fica totalmente interligada.  

Antes o contador era visto como aquela pessoa que ficava ali, só fazendo balanço... Não, hoje com os 

prazos que a gente tem mais curtos, então você tem 3 dias para fechar os números do mês anterior. 

Então, o diretor da empresa, o CEO, quem quer que seja, ele precisa saber quanto ele vendeu, quanto 

que custou... A contabilidade dá essa informação para ele. E, nesse momento, como eu estou 

interagindo com a empresa inteira, então eu tenho que ter confiança nos meus pares. Se o pessoal do 

financeiro fez uma baixa de um título correto, se ele pagou, como está sendo contabilizado dessa forma, 

a pessoa de compras está entendendo que se ela comprar de determinado fornecedor, ela tem um 

benefício fiscal?... Eu tenho essa confiança de que a área de compras está fazendo a compra correta, 

para que na hora que chegar a nota fiscal e eu tiver que contabilizar: “Poxa, tinha um imposto aqui! Vou 

estar onerando a empresa... Olha, você poderia ter pago mais barato... Você pagou muito caro, porque 

tem um imposto que você não pensou que teria”. Então a confiança nos pares, e com as outras áreas, é 

fundamental também para você ter essa troca de informação principalmente. 

R: Esse relacionamento. 

E5: É, o relacionamento. É fundamental. Você não fica mais restrito lá, você tem que ter o 

relacionamento, porque você tem a troca: “Você está fazendo a melhor negociação com o fornecedor? 

Ah, mas olha, se você pagar com mais dez dias, quanto vai ser mais caro? Quanto de juros?”, então a 

gente tem essa função na contabilidade, o pessoal de contabilidade estar interagindo com as outras 

áreas. Ter essa confiança com os pares é fundamental. 

Que nem lá na empresa em que eu trabalho, dando um exemplo. Como é construção civil, nós temos 

obras em três polos, aqui tem um em São Paulo, tem Recife e tem Aracaju. Então, dependendo da 

região que eu estou atuando e que estou construindo meu empreendimento, eu falo: “eu posso comprar 

daqui de São Paulo, porque eu tenho benefício quando chega lá em Aracaju”, então essa confiança, eu 

tenho que ter o conhecimento primeiro de como vai ser o imposto nessa região, e passar para a área de 

suprimentos. Falar assim: “olha, vocês precisam comprar desse fornecedor quando vier para cá; se você 

comprar desse é mais caro”. “Ah, por quê?” “Porque tem esse imposto, esse aqui não tem. Tem o frete 

que é muito caro...”, então isso tudo ele tem que analisar e eles acatam, porque é uma troca. Eles 

confiam que estou dando a melhor orientação para eles, e, quando chegar a nota fiscal, eu vou saber 

que está correto o preço, que não vai onerar em mais nenhum imposto, por quê? Porque a orientação 

que eu passei, eles acataram e eu confio que eles estão fazendo da melhor forma possível. 

R: Entendi. Bacana, não é? 

E5: É. 
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R: E, tratando-se da comunicação interpessoal: de que forma a comunicação interpessoal pode 

comprometer o resultado da empresa? Você acha que a comunicação, ela pode influenciar no resultado 

da empresa? 

E5: Pode, porque, primeiro, que você tem que se comunicar e se fazer entender. Às vezes, eu posso... 

Tem que ser de forma clara e objetiva. Isso com todos os departamentos da empresa. Quando não há 

uma comunicação, ou seja da diretoria, ou para todo mundo, de uma forma clara, fica uma coisa 

subentendida. E, quando fica subentendida, eu interpreto de um jeito, posso passar para outro de outro e 

vai virar um “telefone sem fio”. Então, a primeira coisa é a organização ter uma comunicação clara, e que 

todos possam ter o mesmo entendimento, estar todos alinhados. “Estamos entendidos dessa forma?”. 

“Sim”. “Ok”. Isso quando a empresa quer se comunicar com seus... Lá onde eu trabalho, também dando 

um exemplo, temos um canal de comunicação interna.  

Então, qualquer tipo de comunicação: desligamento, novos colaboradores, feriado, Copa, o que quer que 

seja, é tudo comunicado. Então fica todo mundo alinhado, recebe a mesma informação, e não que 

“Fulano falou para Ciclano”, que isso acaba comprometendo. Nessa empresa, quando teve as 

demissões por conta do recesso que teve na construção civil, ficava todo mundo muito ressabiado, as 

pessoas ficavam: “ai, será que vai ter? Não sei o quê...”, então o que fizeram? Reuniram todos os 

gestores, gerentes, coordenadores e fizeram uma comunicação: “olha está acontecendo isso”, reuniu 

todo mundo e falaram: “olha, vai ser dessa forma que vai ser feito...”. Então, deixou claro. Ficou bem 

claro, e as pessoas ficaram mais tranquilas. Isso é quando você tem a comunicação da... Como poderia 

dizer? A parte de Recursos Humanos. E tem a parte da comunicação da parte técnica. Então eu tenho 

que me fazer entender. Eu, enquanto área contábil e fiscal, mudou alguma coisa na legislação, eu tenho 

que informar as pessoas. Falar: “olha, a partir de hoje a legislação é desta forma, o imposto será 

calculado desta forma”, eu tenho que me comunicar com as áreas com quem eu tenho relacionamento, o 

pessoal de vendas, compras, até o próprio RH, que muitas vezes a gente tem alguma coisa da 

construção civil principalmente, área de compras... “Olha, mudou esse imposto...”, então, se eu não me 

comunicar com essas pessoas, como elas vão saber como fazer? E sem saber, isso vai comprometer, 

sim, o resultado, porque na hora que aquilo chegar, eu vou falar: “poxa vida, a legislação mudou, mas a 

pessoa ainda continua comprando errado. Temos um imposto aqui a pagar”, por quê? Eu não informei 

aquela pessoa e para ela o imposto não mudou... ou seja, enquanto ninguém avisar nada, está tudo 

sendo feito da forma sem atualização, correção. Então, quando você não se comunica, vamos falar de 

equipe, por exemplo. Tem a minha equipe; se eu não me comunicar com a minha equipe, a pessoa me 

entrega um trabalho, aí eu estou lá olhando: “poxa, está errado”. Eu não falo, eu não comunico: “olha, 

você errou aqui, você precisa melhorar aqui”. A pessoa vai achar que ela está fazendo o melhor dos 

trabalhos, e não está. Então, se eu não me comunicar com ela, eu vou estar refazendo o trabalho dela e 

vou ficar guardando aquilo; ela acha que tá fazendo o melhor trabalho, e eu não estou apontando quais 

são as falhas que ela tem nesse processo. Então isso é importantíssimo, a comunicação entre os 

departamentos, entre as equipes. 

R: Na sua área se têm muitas atualizações, leis, interpretações. Como fica a comunicação neste 

contexto de tantas mudanças?  

E5: Sim... A interpretação, ela é subjetiva. Exatamente. Então, o que a gente faz? “Olha, o meu 

entendimento foi esse”, no caso foi da lei que teve agora, 12637, que mudou todo o contexto de 

contabilidade... Atingiu a nossa área um pouco, na construção civil; atingiu várias empresas, a nossa 

atingiu um pouco. Então o que aconteceu? “Olha, pessoal, mudou a lei. Eu quero que você leia, eu quero 

que você leia, e nós vamos nos reunir o que cada um entendeu, para ver se tivemos o mesmo 

entendimento. Se não tivermos, vamos esclarecer. Se a gente tiver que consultar a nossa auditoria, 

nossos consultores, nós vamos: ‘olha, eu entendi isso, ele entendeu aquilo; e o seu entendimento, qual 

é?’”. Até a gente entrar em um consenso. Não fica: “ai, eu entendi isso...” 
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 Não, então vamos todos entrar em um consenso para ver o que realmente é válido, para ter o mesmo 

entendimento, para não ficar truncada essa interpretação, porque: “ah, eu entendi isso”. “Eu entendi B”. 

Poxa, então fica complicado. Tem que estar todo mundo alinhado. 

R: Então, essa troca favorece uma compreensão que gera um determinado resultado. 

E5: Sim, favorece muito, porque às vezes eu posso estar enganada. O meu foco pode estar em uma 

coisa, e eu falar “não, eu estou entendendo isso”, aí uma vírgula faz toda a diferença. A pessoa: “não, 

você está enganada, não é assim”, e aí, de certa forma me convence: “não, realmente, você tem razão”, 

porque se eu tiver uma interpretação, se a gente não entrar em um acordo, o que a gente vai falar? O 

que é válido? O que é que vai aplicar daqui pra frente? Então compromete, sim, é muito. Tem que entrar 

em um acordo. 

R: E você tem algum exemplo de comunicação do seu dia a dia para mencionar, uma situação que fez 

toda a diferença no resultado final? 

E5: Tenho. Logo que entrei na empresa, a empresa foi autuada, aí tivemos uma multa. Teve uma multa 

por um pagamento lá...anos atrás, que a empresa tinha que fazer. Não vou conseguir explicar em 

menores detalhes. E aí, como a empresa é optante por lucro real, então algumas multas são irredutíveis, 

na apuração do lucro real. Você tem a despesa de pagar essa multa, mas para pagar imposto de renda, 

você não aplica. Então, seu imposto aumenta, você não abate essa multa. E aí o meu chefe chegou para 

mim e falou assim: “E5, essa multa aqui, que nós pagamos...”, porque ela, a empresa quis pagar. Tinha 

dois tipos de multa. Então: “essa multa que nós pagamos, na autuação que nós tivemos, você entende 

que nós teremos que incluí-lo no LALUR, no imposto?”, eu falei assim: “não, não devemos”. E ele: “por 

quê?”, e ele estava teimando comigo que deveria incluir. Aí o que eu tive que fazer? Pegar toda a 

legislação, mostrar e falar para ele: “essa multa que está aqui, é uma multa da correção. A multa que 

você corrige seu dinheiro no tempo, entendeu? E não uma multa aplicada por você, por você ter faltado 

com algo. Uma multa mesmo de autuação. Uma autuação fiscal, não é. É uma multa, multa de mora. 

Você corrige um imposto que você deveria ter recolhido lá em 1995 e traz até o presente momento, além 

dos juros, é claro. Então, a multa de mora não deve ser incluída no LALUR”. No entendimento dele, 

quando ele viu multa... Todas as multas, você tem incluir e adicionar no seu imposto de renda. Eu falei: 

“essa multa não é uma multa...” e aí eu mostrei pra ele, levantei a legislação, tudo. E ele falou: “nossa, 

realmente você tem razão!”, porque ele leu uma coisa, interpretou daquela forma... Ele só veio 

esclarecer comigo, falar: “ah, então a gente tem que incluir”. Eu falei: “não, eu entendo que não”, e aí 

que ficou. Então, dessa forma, a gente não pagou mais imposto de renda, e a empresa teve... E até a 

própria auditoria, quando foi auditar o balanço, falou: “realmente, não deve ser incluída”. Então, se ele 

tivesse tido a interpretação dele e não tivesse compartilhado: “olha, será que eu devo?...” A gente teria 

onerado o imposto da empresa, e, realmente, ia interferir no resultado: “pagar um imposto que eu não 

deveria ter pago, por conta de uma interpretação errada, equivocada da minha parte”. Então...  

R: Fez toda a diferença?  

E5: Fez toda a diferença, fez toda a diferença. Nesse momento fez toda a diferença. 

R: Nossa, que bacana, não é? 

E5: É. 

R: Então, a gente consegue entender que a comunicação tem um papel muito importante na atuação de 

vocês. 

E5: Tem!  

R: a comunicação interfere diretamente ali na frente, que são os resultados. 
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E5: Interfere. Sim, totalmente. Totalmente. Vocês tem que se comunicar, porque você precisa. Quando 

você trabalha na contabilidade, a gente dá informação, gera informação e recebe, então é uma troca. 

Então, no momento que eu dou a informação, eu tenho que me comunicar; e quando eu recebo, será 

que estou recebendo direito? “Olha, essa informação, setor financeiro, não está legal. Não é dessa forma 

que vocês têm que fazer”. “Olha, setor de compras, não é assim que deve ser feito. Quer dizer, essa 

informação tem que vir de tal forma, porque na hora que eu contabilizo, que eu vou gerar aqui os meus 

números, gerar o resultado, está diferente do que deveria, entendeu? Você precisa lançar essa nota 

corretamente...”. Como a contabilidade, hoje, ela é um setor que gera informação e recebe também, 

então eu tenho que estar em constante comunicação com todos os departamentos: com o fisco, com 

todos os meus... Como é que eles falam? Esqueci o nome que eles falam... 

E5: Os Stakeholders!. Então tenho que ter essa informação precisa, porque eu recebo, e eu dou... Antes, 

voltando a falar lá no passado, a contabilidade era vista como um setor que só gerava balancete, 

declaração de imposto de renda para o fisco e nada mais, que era um setor que só era lembrado para 

gerar um imposto de renda, então ninguém se preocupava com aquilo. “Ah, a contabilidade é para o 

fisco”. Não! A contabilidade tem um universo de pessoas que estão cada vez mais envolvidas nas 

tomadas de decisões. Eu recebo informação, então eu tenho que disseminar a informação.  

R: O tempo todo. 

E5: O tempo todo, de forma clara e objetiva. Também, se eu recebo uma informação, se eu me 

comunicar e ficar um ruído na minha comunicação, o meu resultado, os meus números não serão a 

realidade da empresa. 

R: Entendi. E a atualização do conhecimento técnico, em quais situações de trabalho, você percebe que 

a atualização dos conhecimentos técnicos possibilita melhores resultados na execução das suas 

atividades? Qual é a importância dessas atualizações para a execução das suas atividades? Influencia 

no seu dia a dia? 

E5: Sim, totalmente. Influencia, e muito. Ainda mais se tratando de contabilidade, e contabilidade no 

Brasil. Vamos dizer assim, a área tributária no Brasil é um manicômio tributário, como dizem; um 

remendo de leis,... Então, se você não estiver em constante atualização, na área contábil e fiscal, o seu 

trabalho não vai ser... Como vou dizer? Não vai exprimir a verdade dos fatos, você pode estar 

comprometendo o resultado de uma empresa. Se você não aplicar determinada lei, de como tributar, de 

como contabilizar determinado valor da empresa, você pode estar gerando um resultado que não é 

verdadeiro. Você pode estar superavaliando essa empresa, sendo que na verdade ela está tendo 

prejuízo, ou ela está tendo um lucro demais. Então, se você não estiver em constante... 

 Outro exemplo que eu dou, dessa lei 12637, que ela veio mudar muitas coisas da contabilidade no 

Brasil, adequando às normas internacionais de contabilidade, porque a contabilidade a gente fazia para 

o fisco, só para o fisco aqui. Agora não, a contabilidade é universal, a contabilidade aqui no Brasil vai ser 

igual nos Estados Unidos, igual na Europa, vai ser a mesma coisa, então, se eu não estiver bem 

alinhado, vou estar gerando um valor para a empresa que não é verdadeiro. Posso estar atribuindo um 

lucro que ela não teve, por quê? Porque eu não apliquei determinada legislação, eu não tive o 

conhecimento suficiente para fazer a contabilização daquele valor, por exemplo. Como essa lei aí 

quando veio 11638, se eu não me engano, a lei que mudou as normas internacionais de contabilidade no 

Brasil. Então, se eu desconheço aquilo, eu não aplico, como vou estar fazendo contabilidade?. Como 

sempre fiz, há 20 anos atrás. Não, agora mudou! Então, quando muda, você gera um valor diferente 

para sua empresa. Se eu não tiver o conhecimento para aquilo, eu vou estar fazendo um trabalho que 

não é a realidade da empresa. E na área fiscal, por exemplo, é uma área, como eu disse, um manicômio 

tributário. Hoje a coisa é feita de um jeito, amanhã de outro, na outra semana de outro. E às vezes não 

dá nem tempo de você aprender como se faz, o negócio já mudou. 
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 Aí, quando você fala: “ai, aprendi a apurar o PIS e COFINS da fórmula cumulativa! Agora eu aprendi, 

demorei um ano para aprender isso!”, chega na outra semana, não é mais cumulativa, é a não 

cumulativa. Aí você tem que aprender tudo de novo. Às vezes, você aprende e já mudou novamente! 

Então, o profissional de contabilidade, em se tratando de Brasil, eu nem sei lá fora como é, ele tem que 

estar em constante aprendizado. Ele tem que estar lendo muito, se atualizando, fazendo cursos, 

participando de palestras, fazendo networking muito com o pessoal das outras áreas, porque posso 

usar... Um caso: “puxa vida, eu não sei como fazer aqui... Ah, mas eu conheço a minha amiga, que 

trabalha com tal coisa, ela sabe como fazer”, entendeu? Então: “olha, estou com uma dificuldade aqui, 

será que é dessa forma que estou fazendo?”. Ter conhecimento, e compartilhar esse conhecimento com 

as outras pessoas, isso é muito importante também. 

R: As relações interpessoais acabam facilitando nessas atualizações, interpretações... 

E5: Sim, muito. Sim, exatamente, porque às vezes a gente está tão focado: “ai, fechamento, 

fechamento!”... E eu me comunicando com meu amigo, tendo um networking bom, ele: “olha, vai ter uma 

palestra tal, tal dia! Poxa, vai ser legal para você!”, então eu vejo, porque eu vivencio isso com os meus 

amigos. Tenho muitos amigos contadores, pessoas que já estão em posição de gerentes, de 

coordenadores... Então, eu vejo que vai ter uma palestra no CRC, por exemplo, que é o meu foco, onde 

eu sempre pego, porque a gente que é contador não paga nada. Você pode participar, três horas ali de 

palestra... Então não tem como falar: “ah, não dá tempo de me atualizar”, dá tempo sim! Eu comunico os 

meus amigos, falo assim: “olha, vai ter uma palestra de imposto de renda, agora que a gente tem que 

entregar. Vai ter uma palestra de IRPJ... Olha, mudou isso aqui, vamos fazer?”. E eu recebo também: 

“olha, eu acho legal, isso aqui é do sped, que mudou”, que é uma outra coisa nova no mercado, que a 

pessoa tem que ter um conhecimento muito bom do sistema público de estruturação fiscal. Então, você 

tendo esse networking facilita muito mais, porque, às vezes, essas pessoas (tenho amigos de auditoria 

também), elas têm informação mais rápida do que eu. Dependendo, “ah, eu assino um boletim, olha, que 

eu vou ter a informação no outro dia”. Eles recebem, às vezes online, do próprio Diário Oficial: “olha, 

mudou!”. Isso facilita muito, você corre com a informação mais rápido, com esse conhecimento. Então 

você corre atrás da informação correta. 

R: E aí facilita o seu dia a dia. 

E5: Facilita! Muito, muito! Facilita muito! 

R: E qual é a influência dessas atualizações técnicas, na coordenação da tua equipe, na interação com 

seus pares, qual é a influência disso na comunicação, na confiança...?  

E5: Certo. Tem toda, toda! Está tudo interligado, por quê? Eu estando atualizada, que nem eu falo: “uma 

legislação, olha, ela mudou, o ICMS não é mais 18% na compra, ele baixou, é 10%”, o quanto antes eu 

tiver essa informação e aplicar isso... Então isso é o quê? O meu conhecimento técnico, eu vou ler a 

legislação, vou saber interpretar aquilo e vou falar: “olha, setor de compras, não compre mais, porque o 

ICMS não é mais 18%”, estou dando um exemplo bem esdrúxulo, mas que pode... é o que acontece 

geralmente. “É 10%, olha a sua mercadoria tem que ficar 8% mais barata, porque ele não vai mais pagar 

18% de ICMS disso daí, vai pagar dez”. Então isso faz a diferença, eu corrijo a minha equipe, oriento a 

minha equipe: “a partir de hoje esse imposto não vai ser mais dessa forma, vai ser dessa”. Um exemplo 

que eu vou dar foi a desoneração da folha de pagamento do setor de construção civil, porque é o que eu 

vivenciei. Então, o que acontece hoje? Hoje, quando você vai fazer um empreendimento, você contrata 

mão de obra, 50% do empreendimento é material: cimento, pedra, tijolo, bloco... E metade é mão de 

obra: é pedreiro, eletricista, é o pessoal que levanta, por que a construção civil no Brasil é muito 

artesanal, é muita mão de obra. Então, metade do empreendimento, se ele custou 30 milhões, metade 

dele foi tudo mão de obra que eu tive com os pedreiros. A gente contrata os empreiteiros, uma 

construtora, que ela vai fazer toda a parte, desde a parte das estacas para firmar bem o empreendimento 

até o acabamento final. E o que acontece? 
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 Quando eu contrato o empreiteiro, ele emite uma nota fiscal para mim enquanto construtor, incorporador 

daquele empreendimento. Sobre esse valor da mão de obra, se ele me cobrar R$200.000, “olha, é 

R$200.000 que estou cobrando de você: 100.000 é mão de obra, que são os pedreiros, todas as 

pessoas que estão trabalhando na sua obra, e mais 100 mil e material que eu apliquei: granito, 

cimento...”. Então isso, é dessa forma que a nota fiscal é emitida. E o que aconteceu com a legislação da 

desoneração da folha de pagamento desde 2010, veio para vários setores, a construção civil foi um dos 

últimos, então, sobre esse valor, o que eu tenho que reter? Eu tenho que fazer algumas retenções e 

recolher para o governo os impostos, então tenho que aplicar de uma forma correta, por quê? Se eu não 

fizer a retenção correta dele, eu vou estar pagando a mais pra ele, e o fisco vai falar: “a obrigação é sua 

de reter dele e recolher para mim”, ok? Então, se eu não fizer isso de forma correta, vou estar pagando a 

mais para ele, e não vou está recolhendo para o fisco; e o fisco vai vir em cima de mim, e eu vou ter que 

pagar depois, vou estar onerando. Tenho que orientar a minha equipe quanto a isso.  

Como era feito antes até um certo tempo atrás? A partir de outubro, novembro do ano passado, se eu 

não me engano, isso mudou. Eu tinha que fazer retenção de 5% de ISS recolher para a prefeitura, 11% 

recolher para a Previdência Social. Com a desoneração da folha, o que eles fizeram? Não é mais 11% 

que você quando pagar para ele vai ter que reter, e sim 3,5%, ok? Então o que aconteceu? Muitos 

estavam totalmente desatualizados. 

R: Desatualizados 

E5: Por quê? Porque eram contabilidade terceirizada... Eu, como tenho uma estrutura maior, eu tenho 

que estar muito bem alinhada com as informações, eu falei: “olha, não é mais 11%, é 3,5%”. “Como 

assim 3,5?!”, aí que a pessoa vai atrás... Tive que adequar todo o meu sistema para que fizesse essa 

retenção correta, que foi uma coisa assim de um mês para o outro que mudou. Então a pessoa emitiu 

nota, muitos passarão pagaram 11%! No momento que a gente identificou que a legislação havia 

mudado, e olha só o quanto que ele ia perder, ia recolher a mais! Eu, por minha vez, também. Ele 

poderia falar 3,5, falei: “não, é 11%”. Eu poderia estar onerando também o trabalho. De certa forma, 

falar: “olha, não é mais 11, é 3,5, então você só tem que me embutir no seu preço 3,5%”, porque é o que 

ele ia pagar efetivamente de ICMS. Então, eu informo a minha equipe: “a partir de hoje, não é mais 11% 

que nós temos que reter, é 3,5”, eles iam continuar fazendo 11, o meu fornecedor ia receber menor, e eu 

ia recolher maior para o governo.... Aí, depois, como que eu ia ver isso? Fazer uma restituição ia 

demorar uns 5 anos para poder receber. 

R: Olha o resultado comprometido! 

5: Sim, ia comprometer totalmente o resultado, totalmente! É uma coisa que mudou, eu absorvi, eu 

interpretei a legislação: “olha, é dessa forma que tem que ser. Comuniquei os departamentos que 

deveriam ser comunicados. “Compras: a partir de tal data, não é mais 11%, é 3,5, ok?”. “Ok”. “Fale com 

o prestador de serviço”. “Área fiscal, contábil: não é mais assim, temos que fazer a retenção de 3,5, e 

tem que sair ‘assim, assado’”. “RH: quando você fizer a CEFIC dele, não é mais 11 %, é 3,5, por causa 

da desoneração”. Então nós mobilizamos quase que a empresa inteira. Até a parte, um setor que a 

gente tem muito contato, é o planejamento estratégico, é a parte de custos, vamos dizer assim. Então, 

“olha, a partir de qual data não é mais assim que a gente vai estar fazendo, vai estar desonerado”. “Mas 

por quê?”. “Porque teve uma lei que alguns setores foram desonerados, o governo abriu mão de ser 

dessa forma...” e aí todo mundo entendeu, isso foi uma coisa que eu vivenciei na prática. A comunicação 

foi essencial nesse momento, e o conhecimento técnico para ser aplicado. 

R: Quais as influências da confiança na aplicação deste conhecimento técnico? 
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E5: Tenho que confiar que o meu setor de compras também está fazendo a coisa correta, eu estou 

confiando porque eu passei uma informação para ele: “olha, não é mais dessa forma, é dessa. Veja com 

fornecedor para ele tirar esses 11 %”, e eu confiando que ele vai estar fazendo corretamente. Confiando 

na minha equipe, porque eu passei uma informação, e eles vão estar me entregando trabalho porque eu 

me comuniquei de uma forma clara e objetiva. 

R: Interessante como as relações, a comunicação, confiança, atualizações técnicas você com as outras 

áreas, você com a tua equipe... 

E5: Sim, sim. E na ausência disso o teu resultado fica completamente comprometido. Completamente, 

completamente. 

R: Muito bem. Tratando-se do trabalho em equipe, com foco na tua equipe (com os seus colaboradores), 

e também com foco na equipe macro (que é com seus pares, os stakeholder como você colocou 

anteriormente), para a realização de um trabalho, qual a importância da interação com os seus 

colaboradores e colegas?  

E5: OK. Muito importante, eu digo que de 0 a 100, dentro de todos esses tópicos que nós falamos o 

trabalho em equipe, eu acredito que seja 50%, porque sozinho a gente não faz nada. Você precisa do 

outro, sempre você vai precisar do outro. O mundo está cada vez mais trabalhando em equipe, porque 

ninguém domina tudo; eu não consigo fazer tudo sozinha, eu sempre vou precisar. Quanto melhor 

relacionar com as pessoas, melhor vai ser para mim e para o trabalho da minha equipe. Tenho que ter 

um relacionamento muito bom com a minha equipe, com os meus pares e com os meus superiores, 

então o que acontece? Falando da minha equipe, como é o relacionamento interpessoal: você tem que 

ser um líder, um coordenador, um gestor em que as pessoas confiem em você, que você sempre vai 

estar ali se precisarem de um apoio seu. Você vai: “não eu estou aqui para isso; vamos, que todo mundo 

junto, nós vamos conseguir fazer isso”. E não simplesmente só delegar: “faça isso, faça aquilo. Não! 

“Vamos fazer, temos que fazer porque precisamos atingir um objetivo”, e você fazer com que as pessoas 

comprem a sua ideia também. Não adianta falar “isso tem que ser feito porque tem que ser feito”. Não, “a 

gente vai fazer, porque nós queremos fazer”, eu preciso fazer com que eles queiram primeiro fazer isso, 

a minha equipe como um todo, e não simplesmente só delegar: “ah, a gente precisa fazer porque a 

empresa precisa vender, precisa lucrar”. Não! “Nós vamos fazer porque precisamos fazer um bom 

trabalho”.  

Há um tempo atrás, eu tive uma reunião com a minha equipe e aí eu peguei e falei que embora a gente 

saiba, dependendo da atuação que a empresa tem, principalmente, na construção civil, embora a gente 

saiba que a contabilidade é um setor que recebe informação, que gera informação e que está interagindo 

diretamente, constantemente, com todos os setores, a área fiscal acaba sendo um setor invisível na 

empresa. Por mais que eu, eles vão falar “ah, você não faz mais que sua obrigação”, e eu falar “olha, 

podemos ter um benefício fiscal aqui, vamos diminuir esse imposto. Olha, mudou tal legislação!”, quanto 

mais cedo eu informar, por mais que eu me esforce, sempre vai ser um setor invisível. Nunca vou ter a 

pretensão que seja igual um setor de vendas, que é a menina dos olhos da empresa, ou uma produção, 

que é a alma do negócio da empresa. Então, o que eu falei para a equipe? Falei: “pessoal, a gente 

precisa fazer as coisas para se destacar, porque o nosso setor já é um setor invisível. Ninguém vê a 

gente, as pessoas lembram da gente quando “ah, eu tenho uma nota aqui que precisa ser lançada. 

Como que eu faço esse imposto? Ah, o que é isso? O fornecedor está me questionando, não sei o que 

é. O que forma de tributação?”, a gente é lembrado nesses momentos. Então, a gente tem que fazer a 

diferença, com que as pessoas lembrem da gente. Ser um setor mais ativo, não esperar que eles 

venham até nós. Nós temos que sair do nosso setor e falar: “empresa, é assim que você tem que fazer, 

é dessa forma, a gente vai estar diminuindo isso...” e realmente mostrar. 
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 Um exemplo que eu tive, que eu estou tendo agora, é que eu precisei, o meu diretor precisa reduzir 

custos, pagar menos impostos. Nós temos lá hoje uma base de 40 empresas. Tem a construtora que 

cada empreendimento que ela faz, constitui uma empresa, uma sociedade de propósito específico. Cada 

um é um nome de uma pedra: diamante, brilhante... Temos 40 empreendimentos por quê? Ela dura uns 

5 anos, até construir, até incorporar o terreno, até vender todas as unidades, até receber... Então ela fica 

por um tempo, não é uma empresa que você constrói: “ah, é uma empresa que tem tantos anos!”. Tem a 

construtora, que tem mais de 40 empreendimentos e vai fazer 50 anos, acho, que o ano que vem, e tem 

as outras, que cada empreendimento, eles constituem uma empresa. E nesse ramo de construção civil, 

nós temos um benefício fiscal, que hoje as empresas pagam um determinado imposto, que chama-se 

regime especial de tributação, que as construtoras podem... Chama-se patrimônio de afetação Pode 

estar optando, então o que acontece? Isso é bom para empresa e é bom para quem compra, porque 

quando eu afeto um patrimônio, a construtora não pode pegar tudo que as pessoas estão pagando ali e 

aplicar em outro empreendimento. Isso foi um benefício que teve de 94 para cá, então as empresas 

acabam indo para esse regime especial de tributação, que ela diminui o quê? Hoje ela paga, vai, 7%, 

entre 7% de imposto, ela vai pagar só 4%. Então eu fiz um estudo, o meu diretor pediu pra que eu 

fizesse um estudo e mostrasse para ele que se nós fizéssemos esse patrimônio de afetação... O que é 

patrimônio de afetação? 

É pegar todos os bens, só daquele empreendimento. Estou construindo um prédio na Vila Maria, então 

tudo o que entrar de recurso, tudo o que eu pagar, eu só vou poder usar pra ele, eu não posso aplicar 

em outro que está sendo construído em Aracaju, que é o que é as construtoras faziam. Acabavam 

deixando esse empreendimento de lado e construíam o outro. Dessa forma, não. Então ele pediu um 

estudo e eu fiz o estudo para ele, nós íamos ter um benefício aí durante o tempo que durasse o 

empreendimento de 500 milhões de reais. 

R: Nossa! 

E5: Só de impostos. Meu gerente falou assim: “então vamos afetar logo!”(risos), fiz em janeiro essa 

apresentação. Apresentei para todos os gerentes, por quê? Eu ia precisar da área financeira, eu 

precisava da área de incorporação, eu precisava de todos que todos eles estivessem voltados nessa 

informação. Que todos tivessem voltados, falar “olha, gente, nós precisamos diminuir esses impostos, se 

fizermos dessa forma...”, fiz com que todos abraçassem a causa no caso, porque não adiantava “ah, o 

fiscal vai fazer...”. 

 Não. “Financeiro, eu vou precisar que você entre em contato com o banco, porque muito dos terrenos 

são financiados, pedir anuência, esse tipo de coisa. Olha, incorporação, pessoal de relacionamento com 

o cliente, eu vou precisar que vocês comuniquem aos clientes, compradores, que a partir de agora vai 

ser afetado esse patrimônio, que vai ser bom pra eles, e para nós também! Mas é bom para eles, porque 

eles vão ter uma segurança. Isso é uma segurança a mais, porque ele sabe que vai ter esse 

empreendimento entregue, e pra gente pra quê? Por que o governo fez isso? Para as empresas 

migrarem para esse patrimônio; dessa forma, eles iam estar preservando os direitos dessas pessoas que 

compraram esse empreendimento, ter o seu apartamento entregue. E para a empresa? Para a empresa, 

eu diminuo a tributação. Então, quando eu fiz esse estudo, todo mundo falou: “nossa! Realmente vale a 

pena! O que nós precisamos fazer?”. Aí elaboramos um cronograma, cada departamento: “o jurídico vai 

ter que registrar no cartório de imóveis o terreno dessa forma, dizendo tal o fiscal. A área fiscal tem que 

comunicar a Receita Federal que agora vai ser uma incorporação optante pelo RET. E assim cada setor 

tinha a sua atividade. Dessa forma eu mobilizei quase uma empresa inteira. 

R: Um trabalho em equipe. 
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E5: Um trabalho em equipe. 5 empreendimentos e a minha equipe. E o resultado foi magnífico, porque 

durante o tempo do empreendimento, na hora que você apresenta isso para o conselho, eles: “nossa! 

Que beleza!”, então esse vai ser um trabalho... Quando eu falei pra equipe: “olha, esse é o tipo de 

trabalho que a gente precisa sempre estar fazendo para ter a visão da empresa. Para ela falar: ‘o setor 

fiscal não é um setor que registra nota; a contabilidade não contabiliza para o fisco. Eles estão trazendo 

um resultado”. Então, o que eu alinhei aí? Um conhecimento técnico, fiz todo um trabalho com os meus 

pares, com todas as gerências da empresa gerências como um todo, apresentando. E todos se 

prontificaram a estar fazendo... 

R: Colaborando. 

E5: Exatamente, colaborar para que a empresa tivesse um resultado positivo. Um resultado maravilhoso, 

no caso!  

R: Nossa! 

E5: Isso foi em um empreendimento, então em todos daria muito mais.  

R: Fabuloso, não é? 

E5: Foi, foi fabuloso. Isso foi uma coisa bacana, que ainda está em processo de andamento. Se você 

não tiver a colaboração das pessoas, o seu projeto, ele fica comprometido.  

O trabalho em equipe é fundamental, porque você tem que convencer as pessoas a estar fazendo 

aquilo. “Ah, vamos trabalhar em equipe?”. “Vamos!”. “Eu preciso do jurídico para isso”. “Beleza”. O 

jurídico vai lá e faz, porque ele realmente vai ver o resultado. Ele não vai fazer por fazer. Ele vai ver um 

resultado, que vai ser benéfico para a empresa no final das contas. Então, esse foi um exemplo que eu 

consegui ter a colaboração de todos na empresa.  

R: Todo mundo envolvido. E quando você compartilha isso com a tua equipe, como você sente que eles 

recebem?  

E5: Do benefício que a gente está trazendo? 

R: É.  

E5: Eles ficam muito felizes, porque eles veem que a gente está sendo bem visto pela empresa.  

R: A área está... 

E5: Está se sobressaindo, de certa forma. É o que eu falo para eles, a gente precisa fazer para aparecer, 

porque nós somos invisíveis. Nosso trabalho é a nossa obrigação. “Ah, mas eu trabalho direitinho”. Não, 

você faz a sua obrigação. Traz um benefício para a empresa. Mude, veja uma forma de reduzir o tempo 

que você leva lançando uma nota. Aí, no outro tempo, você consegue... “Ah, eu tenho meia hora do meu 

dia... Olha, eu mudei um processo, que eu reduzi em meia hora tal negócio!. Puxa, é meia hora que eu 

ganhei pra estar fazendo uma outra atividade, para estar aprendendo alguma outra coisa.” E eles 

sempre, eles ficam contentes, quando fala: “olha, a gente trouxe um resultado”, tem um feedback 

positivo, porque você vê que eles falam: “puxa, a pessoa sabe que eu existo!” Mais ou menos assim, 

isso é bem bacana com a equipe. 

R: E isso é em função de um conhecimento técnico. 

 

 

E5: Sim. 
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R: Tudo começa ali, no conhecimento técnico. 

E5: Exatamente. Isso, você se comunicar bem, você tem a confiança... 

R: Das pessoas. 

E5: Das pessoas, em você, no seu trabalho, é um contexto. Está tudo interligado. 

R: Muito interligado, não é? 

E5: Muito interligado, uma coisa... Um não vive sem o outro, eu vou dizer. 

R: Tudo isso faz parte da interação. 

E5: Faz parte da interação. Você interagir bem com a sua equipe, você interagir bem com seus 

superiores, e com seus pares. Com todo o pessoal. Em qualquer relacionamento que você tiver você tem 

que ser muito bom. 

R: E você sente essa mudança. Você acompanha através destes trabalhos você consegue sentir a 

evolução de todo o processo.  

E5: Sim, consigo. 

R: Vocês conseguem acompanhar todas as mudanças, todas as atualizações... 

E5: Conseguimos, a gente tenta, porque não dá: “ah, mudou...”, não, eu me preocupo com meu ramo, 

com o que eu estou atuando. “Isso vai interferir no meu dia a dia? Essa legislação vai ter alguma 

importância significante no resultado que minha empresa precisa? Ah, vai! Então, deixe-me me atualizar, 

deixe-me me aperfeiçoar. Deixe-me ver se realmente... Deixe-me interagir com meu networking, ver se 

realmente é isso”. Estamos em constante atualização. E o que a gente consegue ver? Não é uma coisa 

imediata, ao longo do tempo que você vê a melhora. Você vê: “olha, era assim. Por conta de eu aplicar 

um conhecimento técnico, a gente conseguiu tal resultado”. Outro exemplo que eu vou dar também, que 

eu acabei me esquecendo. Quando eu entrei na empresa, entrei em outubro, e, em São Paulo, não sei 

se você sabe, nós temos aquela Nota Fiscal Paulista, e tem a paulistana. A paulistana é da prefeitura; 

qualquer notinha de serviço que você tem, alguém te presta um serviço, você fala: “eu quero CPF”, 

aquilo gera um crédito. A pessoa emite a nota para você, ela paga o imposto, e você, por ter pedido a 

nota, e a prefeitura ter conseguido arrecadar aquele imposto, ela fala: “olha, Rosana, vou te dar um 

valorzinho aqui para você abater do seu IPTU”. 

 E para você pedir para a sua conta?. Então, na Nota Fiscal Paulista já funciona bem. E aí, o que 

aconteceu? A empresa, como eu te falei, ela tem um empreendimento, vale 10 milhões, 5 milhões é só 

mão de obra, é nota de serviço, então ela recebe muitas notas de serviço! Na hora que eu entrei no site 

da prefeitura e vi que ela tinha R$5 mil de imposto para abater, de IPTU, que poderia ter no crédito, 

nossa!... Isso foi no meu primeiro mês de trabalho, meu gerente falou: “nossa, como a gente nunca 

soube disso?!”. Falei: “então, nós tivemos 5 empreendimentos que poderiam...”, fora, porque são 5 anos 

que você pode utilizar, fora os que tinham caducado, porque tinha R$3 mil que caducaram. Ele ficou 

inconformado. Então, o que eu consegui reduzir? 50% de IPTU de um empreendimento, de R$20 mil foi 

para R$10 mil, e mais R$3 mil na conta, porque não tinha mais onde abater. E em Recife, a mesma 

coisa. A empresa tem R$100 mil de crédito de IPTU para usar! 

R: Nossa! 

 

E5: E não vai conseguir fazer, porque lá é barato o IPTU, e você só pode abater até 50%. Então, na hora 

que eu fiz isso, eu já reduzi... Porque o IPTU também lá é da área fiscal, como são outras empresas, não 
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tem essa figura, mas lá como é construção civil, então é da área fiscal, o IPTU. Eu tive uma redução 

para o meu setor de 50% desses IPTUs, então ele ficou maravilhado. Era um conhecimento técnico que 

outras pessoas não tinham, nem o meu gerente tinha, e que eu trouxe isso, porque eu já fazia. 

R: E fez toda a diferença para o resultado. 

E5: E fez toda a diferença para o resultado. Então, se você não tem o conhecimento, ia ficar lá. Era mais 

um dinheiro que ia se perder. A gente já paga tanto imposto,  vamos receber um pouquinho! E agora, 

todo ano, já tenho programado na minha agenda, no meu cronograma. Já informei a meu gerente, se 

caso eu saia de lá, ela já vai saber que em novembro ele tem que receber esses créditos. Faz a 

diferença, porque, para nós não, é R$5, é R$10, mas para um empreendimento desse porte, que tem 

muitas notas de serviço, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Gera uma diferença enorme na hora 

de você desembolsar isso.  

E5: Esse conhecimento técnico, você tem o básico que você precisa para desenvolver o seu, e tem o 

que faz a diferença. 

R: O que faz a diferença. 

E5: O que faz a diferença faz você se destacar, ser um profissional de sucesso, vamos dizer assim. 

Então, você estando em constante atualização, você sempre vai ter o que agregar. 

R: Porque essas mudanças, elas dão margem para isso, principalmente hoje, com essa proposta de 

contabilidade universal. 

E5: Exatamente, exatamente! Então você tem que estar em constante atualização. Eu sempre falo com a 

minha equipe também. Sempre procuro, enquanto gestora do departamento, não adianta só exigir um 

conhecimento técnico, se eu não dou condição para a pessoa. Se essa pessoa vai ficar o dia inteiro ali, 

lançando nota, analisando números, fazendo balanço, então ela não vai ter tempo para se atualizar! Não, 

“você tem que ler, você tem que se buscar, tem que pesquisar... Olha, tem um curso que mudou”. “Ah, 

estou com dúvida, mudou a lei. Puxa, deixe-me fazer um curso com quem entenda disso, para 

esclarecer algumas dúvidas”. “Ah, então você vai fazer isso para melhorar aqui.” “Mas eu não consigo 

fazer...”. “Então vamos procurar um curso assim para você”. Isso é muito importante, a equipe estar 

sempre atualizada! Sempre. Sempre tem que estar ali, alinhada, porque tem coisas que você precisa ter 

o conhecimento básico, conhecimento técnico básico para desenvolver o seu trabalho. Que é o quê? 

“Ah, eu fiz uma faculdade, então eu sei como funciona a contabilidade, eu sei a estrutura de um 

balanço”. Beleza, então você vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Quanto mais conhecimento você 

vai tendo, você vai elevando, você vai tendo uma ascensão profissional, porque o básico você é 

obrigado a saber, você aprende na faculdade. Então, aí, você começa a ter aqueles conhecimentos que 

fazem a diferença. 

R: A diferença no teu crescimento e no teu desenvolvimento. 

E5: Exatamente. Exatamente, no seu desenvolvimento, no seu crescimento profissional. O conhecimento 

técnico você vai ter que ter o básico, que é de uma faculdade, de um curso técnico, que seja, 

dependendo do seu cargo, da sua posição. E os demais são para sua ascensão profissional mesmo, 

para seu crescimento, o seu enriquecimento profissional. 

R: Muito bem! Ok. Eu quero agradecer a tua participação. 

E5: Eu que agradeço! 

R: Muito obrigada! 


