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RESUMO

Estetrabalhovisaanalisaroperfilempreendedordeclaradopelosproprietáriosdeescritórios
decontabilidadedoDistritoFederal.Foirealizadaumapesquisadotipodescritivajuntoaos
empresáriosafimde identificarascaracterísticaspredominantesdosescritórioscommaior
faturamento, mais clientes, mais tempo de experiência no mercado, comparado com os
escritóriosmenores.Oestudoauxiliaosprofissionaiscontábeisquetêmointuitodeconstruir
seusprópriosnegócioscomsucesso,jáque,elencaasprincipaiscaracterísticasnecessáriasao
empreendedor.  Para a realização da pesquisafoi aplicado questionário via email com42
empresários e constatouse que 57% da amostra possuem características comuns aos
empreendedoresetêmtudoparasediferenciaremnomercado.Sãoelas:liderança;iniciativa;
interesse pelas necessidades dos clientes; integridade; confiabilidade; persistência. Ser
paciente;saberouvir; tercriatividade;ser toleranteaosriscos,ambiguidadeeincertezas;ser
motivado e autoconfiante. Não houvegrande diferença entre as características atribuídas
pelospequenosegrandesempresáriosemtermosdefaturamento.Osresultadosencontrados
mostramqueosucessoemtermosdefaturamentodasgrandesempresasestánoportfoliode
clientes que possuem. Mesmo com poucos clientes muitas delas possuem faturamento
elevado,ouseja,apesardeemmenorquantidadesãoclientesdegrandeporte.

Palavraschave: Empreendedorismo. Perfil empreendedor. Empreendedor contábil.

Escritóriosdecontabilidade
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1�INTRODUÇÃO

DeacordoocomestudoSobrevivênciadasEmpresasdivulgadopeloSebrae(2013),

24% das micro e pequenas empresas brasileiras abertas em 2005, 2006 e 2007 não

sobreviveram aos primeiros anos de vida. ParaLuizBarreto, presidente do Sebrae, a boa

gestãoéquefazadiferençaparaaquelesquedesejamobterêxito,fundamentaltambém,éo

planejamento.

As características do empreendedor de sucesso, de acordo com o Sebrae, estão

relacionadasàcapacidadedelideraremotivar,deestabelecermetas,deserindependente,de

acompanhar o mercado, de ser otimista, determinado e criativo. Além disso, para obter

sucessonomeioempresarial,éprecisotercomprometimento,planejaremonitorarsuasações,

tomarainiciativaeserpersistente,nãodesistindonasprimeirasdificuldades.

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, no Brasil há 82.555

organizaçõescontábeis,sendo41%sociedades,8%empresáriose51%escritóriosindividuais.

HánoDistritoFederal2.866organizaçõescontábeis,querepresentam3,4%dototalnopaís,

dasquais55%sãoescritóriosindividuais;9%,empresários;e36%,sociedades.

O objetivo deste trabalho é analisar o perfil dos proprietários de escritórios de

contabilidadenoDistritoFederal,afimdeidentificarquaisascaracterísticasmaismarcantes

apresentadas pelo empreendedor contábil. Dessa forma, os contabilistas que planejam

ingressarnessemercadotãocompetitivopoderãoconhecermaisafundoaspeculiaridadesda

área,paraobtersucessonoramo.

Buscasesaberseascaracterísticasapresentadasporaquelescommaioresresultados

(faturamento),maiorexperiência (tempodeexistência)e tamanho (númerodeempregados)

sãodiferentesdasapresentadaspelosescritóriosmenores.

Paraarealizaçãodapesquisaforamaplicados42questionários,viainternet,juntoaos

escritórios do Distrito Federal no mês de novembro de 2013. Os questionários foram

divididosemduaspartes:aprimeiraparaidentificaçãodoempresárioedaempresaquantoà

idade,sexo,tempodeexperiêncianomercado,faturamento,númerodeclientes;easegunda

para identificarascaracterísticasempreendedorasdecadaum.Paraaanálisefoiutilizadaa

metodologiadeDornelas(2003), dividindoseosempresáriosemgruposdeacordocomas

notas atribuídas em cada característica, eforam comparados osmaiores com osmenores

escritórios.
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Oestudofoiorganizadoemcincopartes,sendoaprimeiraa introdução,naqualfoi 

contextualizado o problema, apresentada a justificativa para sua escolha, assim como o

objetivodapesquisaeosparâmetrosutilizados.

Ocapítuloseguintecorrespondeaoreferencialteórico,emqueéfeitaumarevisãoda

literaturareferenteaotema.Iniciasecomahistóriadoempreendedorismo,evidenciandoseo

conceitoeoperfilempreendedor.

Oterceirocapítulo,intituladometodologia,apresentaosparâmetrosdapesquisa,como

populaçãoeamostra,os instrumentosdacoletadedadoseosprocedimentosutilizadospara

suaanálise.

Nocapítuloseguintesãoapresentadosos resultadosdapesquisaeanálisedosdados

coletados.

No quinto capítuloforam apresentadas as conclusõesfinais. Tambémforamfeitas

recomendaçõesesugestõesparanovaspesquisas.
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2�REFERENCIAL�TEÓRICO

2.1�Histór ia�do�Empreendedor ismo�no�Brasil

 O empreendedorismo começou a ganhar força no Brasil principalmente com a

aberturadaeconomianadécadade1990eaconsequenteentradadeprodutosdoexterior.A

fortecompetiçãodosprodutosimportadosforçouasempresasbrasileirasasemodernizarem,

diminuindoseuscustos,paraseajustaremaomercado.Comoconsequência imediata,houve

grande demissão defuncionários das empresas. O desemprego levou diversasfamílias a

procurarem outrasfontes renda, e assim surgiram vários pequenos negócios, dentre eles,

empresasformaiseinformais(DORNELAS,2005).Oempreendedorismoveio,então,como

meiodesobrevivênciadapopulaçãodesempregada,pelanecessidadedesustentoenãopela

oportunidade de negócio, ou seja, surgiram negócios com menos estrutura e menos

preparação.

Oempreendedorismoporoportunidadeocorrequandooempreendedortemumplano

de negócios, sabe aonde quer chegar, visaàgeração de riqueza, lucros e empregos.Já o

empreendedorismo por necessidade ocorre quando o empreendedor não tem opção de

trabalho,estádesempregadoedecideseaventuraremumnegóciopróprio,semplanejamento

adequado,geralmenteparagarantirosustentodafamília.DeacordocomapesquisaGlobal

EntrepreneurshipMonitor (GEM), 2010,os países commaiordesenvolvimento econômico

possuemmaisnegóciosporoportunidadedoquepornecessidade.NoBrasil,osnegóciospor

oportunidadejásãomaioria.Em2007arelaçãooportunidadeversusnecessidadeerade1,4;

em 2010passou para2,1, valorpróximo damédiadospaíses pesquisados,quefoide 2,2

empreendedoresporoportunidadeparacadaumpornecessidade.

Emmeadosde1990,ogovernocriouoSebrae(ServiçoBrasileirodeApoioàsMicro

ePequenasEmpresas)eaSofitex(SociedadeBrasileiraparaExportaçãodeSoftware),dando

início à capacitação da população empreendedora. Iniciou também diversas reformas

econômicas, visando ao controle da inflação e ajuste da economia.Em 1999foi criado o

programaBrasilEmpreendedor doGovernoFederal, que teve comometa inicial capacitar

maisdeummilhãodeempreendedoresbrasileiros.Aofinaldoprograma, em2002,foram

capacitadosmaisdeseismilhõesdeempreendedoresemtodoopaíseinvestidosoitobilhões

de reais em operações de crédito (DORNELAS, 2005).Assim o país começou a adquirir

consciênciaempreendedora,eosnegóciosforamestimulados.
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Atualmente existem no Brasil aproximadamente 2,9 milhões de empresas que

possuemCadastroNacionaldePessoaJurídica(CNPJ),deacordocomosdadosdaRelação

Anual de Informações Sociais (2010). Dessas, 82,5% são consideradas microempresas,

empregandode1a9funcionários;14,7%sãoempreendimentosdepequenoporte,com10a

49 funcionários; e 2,8% são empresas de médio porte, que empregam de 50 a 249

funcionários. As empresas estão distribuidas da seguinteforma:51% no Sudeste;9% no

CentroOeste;22%noSul;15%noNordeste;e4%noNorte(ENDEAVOR,2013).

De acordo com a pesquisa “Empreendedores Brasileiros” realizada pela Endeavor

2013,osempreendedoresbrasileirostêmemmédia36anos,sãoemmaioriahomensevêmde

todas as classes sociais.Apesardeganharem acima damédia nacional,podem ter menor

níveldeescolaridade,sugerindoassimoempreendedorismocomoformadeascensãosocial.

O empreendedorismo oferece nova oportunidade de vida para a população,

independentementedaclasseeconômica,porémoníveldeescolaridadepodeserdeterminante

nacapacidadedecrescimentodaempresa.Verificouseque31%dosempreendedoresformais

possuemnívelsuperior;enquantoquesomente9%dosinformaispossuemessenível.

Deacordocompesquisarealizada,aprincipaljustificativaparaempreender,noBrasil,

é a independênciapessoal e a autorrealização; em segundo lugar, amelhor perspectiva de

renda futura. Por outro lado, entre os motivos para não empreender encontramse, em

primeiro lugar,aestabilidadedoemprego;e,em segundo lugar, as incertezasdomercado.

Provavelmente os pontos negativos para abertura de um negócio ainda assustam os

brasileiros,pois,embora3emcada4desejemempreender,somente19%delesachamviável

abrirumnegócionospróximos5anos.(ENDEAVORBRASIL,2013).

OBrasilestáavançandoem relaçãoaoempreendedorismodequalidade.Observase

queobrasileiro,embuscadesuarealizaçãopessoal,estácadavezmaispreparadoparaterseu

próprio negócio, contribuindo decisivamente para o aumento da oferta de emprego e a 

geração de renda.Entretanto, aindafaltamais iniciativa nesse sentido, pois poucos estão

dispostosapagaropreçoerealmentecolocarmãonamassa.

2.2�Conceito�de�Empreededor ismo

É importante ressaltar as diferentesfaces de empreendedorismo de acordo com o

contextohistóricoeaciênciaqueabordaotema.Aolongodotempo,oempreendedorismofoi

tomandováriasvertentes.SegundoFilion (1999),no séculoXII,o termoentre�preneurera

usado referindose ao incentivador de brigas; no século XVII, àquele que tomava a
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responsabilidadeedirigiaumaaçãomilitar;e,noséculoXVIII,àquelequecriavaeconduzia

projetosouempreendimentos.

Considerase que a palavra empreendedorismo foi primeiramente usada pelo

economistafrancêsRichardCantillonnoséculoXVII.Nessaépoca,oempreendedorfaziaum

contrato com o governo para fornecer algum produto ou realizar serviços, comprava a

matériaprima,transformavaaeavendiaassumindoosriscosdesuaprodução.Desdeentão

Cantilliondestaca adiferença entreo capitalista (queforneceo capital) eo empreendedor

(que assume riscos). Entre�preneur, emfrancês, significa aquele que assume riscos e se

propõeainovar.(FILION,1999)

OeconomistafrancêsJ.B.Say,noséculoXIX,defineempreendedorcomoaqueleque

transfere capitaldeum setor demenor produtividade para outrodemaior produtividade e

rendimento. Já Joseph Schumpeter, no século XX, diz que empreendedor é aquele que

introduznovosprodutosouserviços,destruindoaordemeconômicaexistente,oupelacriação

de novos recursos emateriais, ou pela criação de novasformas de organização dentro de

negócios já existentes. Ou seja, é possível ser empreendedor dentro de empresas já

constituídas.Nessecaso,otermoqueseaplicaéoempreendedorismocorporativo.

AHarvardBusiness School considera que empreendedorismoé “a identificação de

novas oportunidades de negócio, independentemente dos recursos que se apresentam

disponíveis ao empreendedor”. Já Babson College define o termo de forma ainda mais

abrangente:“Empreendedorismoé umamaneiraholísticadepensarede agir, sempre com

obsessãoporoportunidades,ebalanceadaporuma liderança” (DORNELAS,2005).Ambos

citam a identificação de oportunidades em seus conceitos, porém BabsonCollegeémais

amplo,aocompreenderoempreendedorismocomoaformadepensareliderarpessoas.

Dolabela(1999)dizqueempreender,noséculoXVII,significavaafirmedecisãode

fazeralgoeque,comopassardotempo,esseconceitofoiampliadoparatodasasatividades

dentroda empresaque conduzem ao desenvolvimento econômico,àgeração de lucros eà

distribuiçãode riquezas.Ou seja,aatividadeempreendedoranãoestá somentenodonona

empresaepassouacaracterizaraspessoasdeatitudequecontribuemparaalucratividadedo

negócio.

2.2�Perfil�do�empreendedor
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DeacordocomoSEBRAE,oempreendedordesucessoéaquelequeconheceoramo

de atuação e busca sempre novas informações, tem capacidade de liderar emotivar, corre

riscoscalculados,estabelecemetas,éorganizado.Éindependenteeautoconfiante,acompanha

omercado concorrente,é otimista e criativo, possui comprometimento e determinação.É

persistente,nãodesisteesuperatodososobstáculos,buscaoportunidadesetomainiciativas,

planejaemonitorasuasações.

Para Dornelas (2001), o empreendedor é aquele que assume riscos calculados

inerentesàoportunidadeencontrada,visandoacriarumnegócio rentável.Oempreendedor

tem iniciativa para criar e inovar em algo que gera valor, dedicase arduamente ao seu

negócio, tem paixão pelo que faz e ousadia de tomar decisões estratégicas, aceita a

possibilidadedefracassarenãodesanimacomasfalhaseoserrosdocaminho.

Dolabela (1999) caracteriza o empreendedor como uma pessoa autoconfiante,

autônoma, comprometida e perseverante, uma pessoa de iniciativa capaz de se dedicar ao

trabalhoeconcentraresforçosparaalcançarseusresultados.

De acordo com Britto e Wever (2003), as qualidades fundamentais para o

empreendedor são: criatividade e inovação para ver as oportunidades onde os outros não

enxergameahabilidadedecolocálasemprática,direcionandoesforçosnesseúnicoobjetivo.

Forçadevontadeefé inabalávelsãofundamentaisparaalcançarosucesso,assimcomo ter

foconageraçãodevalorenadiminuiçãodoscustos,oquetornaotrabalhomaiseficientee

eficaz.

Para Bhidé (2000), professor da escola de pósgraduação em administração de

empresasdaColumbiaUniversity,osempreendedoresnãosãopessoasmuitocriativas,nem

audaciosas,nemgeniais,porémpossuemalta tolerânciaàambiguidade,oquesignificaque

sãoresistentesecontinuamemfrentemesmosemrecursos,comaincerteza,semcapital,sem

novas ideias, lançandose em muitos negócios sem imaginar como se desenrolarão. São

pessoasfacilmenteadaptáveisadiferentescenários,eofazemrapidamentequandopercebem

que aquele não é mais lucrativo. São excelentes vendedores, tanto de ideias quanto de

produtos,possuemmuitapercepçãoecontroledesimesmos.

Sãopessoasdevisãoquepossuemhabilidadepara implementarseus sonhos,sabem

tomar decisões corretas na hora certa, sabem explorar as oportunidades aomáximo, são

determinadas e dinâmicas, se dedicam o tempo que for necessário ao seu negócio, são

otimistas e apaixonadas pelo que fazem. São pessoas independentes, possuem senso de

liderança e sabem reconhecer seus funcionários, são bem relacionados, possuem um
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networking dentro efora de seus negócios.Planejam demais cadapasso de seu negócio e

buscam sempre aprendizado e conhecimento, pois sabem que, quanto mais informações

tiveremequantomaisdominaremoseuramodeatuação,melhorseráodesempenhodesua

empresa.(DORNELAS,2005)

Kirzner (1986) tem uma abordagem diferente. Para esse autor, o perfil do

empreendedoréaquelequecriaequilíbrio,encontrandoposiçãoclaraepositivaemambiente

decaose turbulência,ou seja, identificaoportunidadesnaordempresente.Ambos,porém,

destacamoempreendedorcomoumapessoaesperta,atentaàsoportunidadesasuavolta.

Filion (1999) define o empreendedor como uma pessoa criativa, tenaz e que sabe

estabelecer e atingir seus objetivos.Uma pessoa sempre antenada com as atualizações do

mercado,parapodermelhorarseusnegócioseidentificarasoportunidadesasuavolta.Éuma

pessoaquerealizavisões,diferentedesonhos,poisvisãoéaformarealistaealcançáveldo

sonho,éa“imagemdesejadadeuma situaçãofutura”. Implica algonovo,quevaiatrairo

interessedomercadoemotivarosmembrosdaorganização.

Não seconsideramempreendedoresosproprietáriosougerentes que compramuma

empresasemcriála,semfazernenhumamodificaçãosignificativa,quenãotêmvisãoprecisa

do seu objetivo, nem planejamento, apenas a gerenciam no dia a dia, sem criar novos

produtos,nemnovosmercados.(FILION,1999)

Dornelas (2005) classifica o empreendedor em oito tipos. O empreendedor�nato:

aquelequecomeçadesdejovem,temhabilidadedenegociaçãoevendas,émaisconhecidoe

admirado.Começadozeroecriagrandesimpérios.

Oempreendedor�que�aprendeéaqueleque nãoplanejava serempreendedor,masa

oportunidade aparece, ou pormeio de um sócio que o convida para o negócio, ou ele se

depara com a oportunidade quando menos espera. Esse tipo está sendo muito comum.

Tambémseencaixanessaclassificaçãoquemempreendedepoisdeaposentado.

O empreendedor�serial é o tipo apaixonado por empreender, que constrói vários

negócios,àsvezesatéaomesmotempo,adoraaadrenalinaeoriscoqueenvolveacriaçãoda

empresa,émovidoadesafios.Sabemotivarotime,montaraequipeelevantarrecursosparao

funcionamentoda empresa.Pode terváriashistórias defracasso,mas issonão odesanima

paraospróximosdesafios.

Oempreendedor�corporativoé o empregadodaorganizaçãoque temhabilidade de

negociarmuitobem,geralmenteéumexecutivoquesaberenovareinovardentrodaempresa.

Possui conhecimento estratégico gerencial e administrativo, precisa lidar com a falta de
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autonomiajáquenãoéodonodaempresa.Possuinetworkingdentroeforadaempresaesabe

motivare reconhecer suaequipe, trabalhavoltadopara resultados,e sabe seautopromover.

Geralmenteesseempreendedornãotemexperiênciaparamontarseupróprionegócio,mas,se

ofaz,podeterproblemacomafaltaderegaliasdomundocorporativo.

O empreendedor�social é o único que não possui como objetivo construir um

patrimôniofinanceiro,suarealizaçãoécriaroportunidadesparaaquelesquenãopossueme

construirummundomelhor.Criaorganizaçõesquepreenchemasfalhasdogovernoeajudam

ahumanidadeeopaísemcausasnobres.

O empreendedor�por�necessidade é um problema, pois não possui estrutura para

empreender,não temacessoacrédito,nemconhecimentoparaconstruirumnegóciosólido.

Geralmenteestáemnegóciossimples,semmuita inovação,e informais, sempagar taxase

impostosparaogoverno.Normalmentenãopossuioutraopção,oupor tersidodemitidoou

pornão teroportunidadedeemprego,e assim empreendepara sustentarafamília eobter

algumretornofinanceiro.

Oempreendedor�herdeiro,comoonomejádiz,herdaumnegóciodafamíliaepossui

a difícilmissão demultiplicar o patrimônio. Ele aprende, desde cedo, comofunciona a

empresadafamíliaepodeassumircargosexecutivosaindajovens.Algunssãoconservadores

epreferemmantertudocomoestá,enquantooutrossãoinovadoreseindependentesequerem

mudar as regras dojogo.Ultimamente tem ocorrido a profissionalização dagestão dessas

empresasfamiliares,ondesecontratamexecutivosdomercadoparaoscargosdegerência,e

osherdeirosficamsomentenoconselhodeadministraçãodafirma.

Oempreendedorplanejadoéomodelo idealdeempreendedor,aquelequeestudae

planejaseunegócioantesdeabrir,buscadiminuirosriscosetemseuspróximospassosbem

definidosemmetas.Aindaéumnúmeropequenodeempreendedoresqueseencaixamnessa

classificação,apesardeoplanejamentoestarnaprincipalcaracterísticadosempreendedores

desucesso.

Observasequeexistemváriasabordagensdo termoempreendedor,porém todas têm

emcomumavisãodeumapessoadesucessoque,dealgumaforma,agregavaloràsociedade.
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3�METODOLOGIA

A pesquisa, do tipo descritiva, tem o objetivo de verificar as características da

populaçãodosescritóriosdecontabilidadedoDistritoFederal.Dototalde2.864organizações

contábeis(dadosdoConselhoFederaldeContabilidade,10/11/2013),42foramestudadasna

amostra.

A seleção dos respondentesfoi por acessibilidade,já que a comunicação com os

empresáriosfoidifícil,oqueconstituiuumalimitaçãodapesquisa.

A estratégia utilizada para contatar os escritóriosfoi por intermédio do Conselho

RegionaldeContabilidade(CRC),quenãopôdeforneceroemaildosescritórios,porémse

dispôs a enviaroquestionário em seu boletim.O questionáriofoifeitonoGoogle�Docs e

enviadonodia10deoutubrode2013noBoletimnúmero115.Dos2.864escritóriosparaos

quais se enviou a solicitação, somente14 responderam.Tambémhouve  comunicação por

telefonecomosescritórioslistadosnositetelelistas.com,epormeiodaredesocialfacebook,

afimdeaumentaraquantidadederespondentes.Apesquisafoirealizadanomêsdeoutubro

de2013,abrangendoos42empreendedoresquesedispuseramaresponder.

O trabalho apresenta limitações quantoà amostra, pois apenas42 proprietários de

escritórios responderam aoquestionário.Além disso,há dificuldadede se obter resultados

100%verdadeiros,poisas respostasforamatribuídasporelespróprios.Logo,osresultados

podem sermais otimistas oumenos, dependendo da percepção que cada um tem da sua

personalidade.

Paraarealizaçãodoquestionárioforamfeitasperguntasdo tipofechadas,sendosete

demúltiplaescolhaparadefiniroperfildoescritórioedoempresário,talcomosexo,idadee

perfil do proprietário, quantidade de funcionários e clientes, tempo de existência e

faturamento do escritório.Em seguida,foi aplicada aEscalaLikert com trinta afirmações

divididasemcincogrupos,paradefinirapersonalidadedoempresário.

As afirmações usadas na Escala Likert foram tiradas do livro de Dornelas

“Empreendedorismo Corporativo”, 2003, em que o autor aplica um teste de perfil

empreendedorpara ser realizadopelo leitor.AEscalaLikertfoielaboradaemcincopartes

enumeradasdeaae,paraorespondenteatribuirnotade1a6acadaumadascaracterísticas

descritas,sendo1pararuime6paraexcelente,asaber:

(a)Comprometimentoedeterminaçãodoempresário:

1.Proatividadenatomadadedecisão.
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2.Tenacidade,obstinação.

3.Disciplina,dedicação.

4.Persistênciaemresolverproblemas.

5.Disposiçãoaosacrifícioparaatingirmetas.

6.Imersãototalnasatividadesquedesenvolve.

(b)Obsessãopelasoportunidades:

7.Procuraterconhecimentoprofundodasnecessidadesdosclientes.

8.Édirigidopelomercado(market�driven).

9.Obsessãoemcriarvaloresatisfazeraosclientes.

(c)Tolerânciaaorisco,ambiguidadeeincertezas:

10.Tomariscoscalculados(analisatudoantesdeagir).

11.Procuraminimizarosriscos.

12.Tolerânciaàsincertezasefaltadeestrutura.

13.Tolerânciaaoestresseeconflitos.

14.Hábilemresolverproblemaseintegrarsoluções.

(d)Criatividade,autoconfiançaehabilidadedeadaptação:

15.Nãoconvencional,cabeçaaberta,pensador.

16.Nãoseconformacomostatus�quo.

17.Hábilemseadaptaranovassituações.

18.Nãotemmedodefalhar.

19.Hábilemdefinirconceitosedetalharideias.

(e)Motivaçãoesuperaçãodoempresário:

20.Orientaçãoametaseresultados.

21.Dirigidopelanecessidadedecrescereatingirmelhoresresultados.

22.Nãosepreocupacomstatusepoder.

23.Autoconfiança.

24.Cientedesuasfraquezaseforças.

25.Temsensodehumoreprocuraestaranimado.

26.Teminiciativa.
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27.Poderdeautocontrole.

28.Transmiteintegridadeeconfiabilidade.

29.Épacienteesabeouvir.

30.Sabeconstruirtimesetrabalharemequipe.

Após coletadas as respostas, foi comparada a média das notas atribuídas às

características com informações do empresário. Como, por exemplo, a média das

características disciplina e dedicação versus formação acadêmica, preocupação com os

clientesversusquantidadedeclientes,paraquefosseverificadoseháalguma relaçãoentre

essascaracterísticas.

NaTabela1foramagrupadasasnotasmédias atribuídase classificadas emRuim

1,00a1,99;Insuficientede2,00a2,99;Regularde3,00a4,00;Bomde4,01a5,00e

Excelentede5,01a6,00.

Tabela�1�–�Classificação�das�Notas�Atribuídas

Resultado NotaAtribuída
Ruim 1,001,99
Insuficiente 2,002,99
Regular 3,004,00
Bom 4,015,00
Excelente 5,016,00

Fonte�Elaboraçãoprópria

Alémdeanalisaramédia tambémfoifeitoumasomatóriadasnotasatribuídasàs30

características do questionário.Destaforma a notamáxima seria 180, e amínima 30.Na

Tabela 2os empresáriosforam classificados emgrupos deA aD, sendoAogrupomais

empreendedor,eDogrupomenosempreendedor.

Tabela�2�–�Classificação�dos�Grupos

Grupo SomadasNotas
Atribuídas

GrupoA de144a180
GrupoB de108a143
GrupoC de72a107
GrupoD até71

Fonte�Elaboraçãoprópria
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Ogrupodemaiorrepresentaçãonaamostrafoidetalhado,afimdeidentificarqualo

portedosescritóriosquesãomaioriaequaiscaracterísticasempreendedoraselesapresentam

commaisdestaque.
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4�AN�LISE�DE�DADOS

Nototal42empresáriosforamanalisados.ATabela3identificaaproporçãode76%

de homens para 24% de mulheres na amostra, comparada ao total da população de

profissionaisativosnoConselhoRegionaldeContabilidadede61%dosexomasculinopara

39% do sexofeminino.Observase noGráfico 1 que afaixa etária damaioria, 38% da

população,édemaisde46anos,enquanto19%possuientre31e35anos.

Tabela�3�–�Distr ibuição�dos�Empresár ios�por �Gênero

S�xo Proporção
Masculino 76�
F�minino 24�
Fonte�Elaboraçãoprópria

Gr áfico�1�–�Quantidade�de�Empr esár ios�por�Faixa�Etár ia
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Fonte���Elaboraçãoprópria

Dosempresários,71% são contadores,e26% técnicosemcontabilidade, sendoque

2%têmoutraformaçãoacadêmicanãoespecificada.Paraabrirumescritóriodecontabilidade

énecessáriosercontadoroutécnico.Osrespondentesquepossuemoutraformaçãoacadêmica

nãopodemserproprietáriosdoescritório,logonãodeveriamterrespondidooquestionário.O

Gráfico2identificaque45%dosescritóriosoperamhámaisde10anos;24%operamde6a

10anos;24%operamde1a5;
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enquantoapenas7%dosescritóriosabriramasportashámenosde1ano.

Gráfico�2�–�Tempo�de�Existência�dos�Escr itór ios
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Fonte���Elaboraçãoprópria�

Quantoà quantidade de clientes, oGráfico 3 evidencia que62% atendem até40

empresas;5%atendemde41a60empresas;19%de61a80empresas;e14%possuemum

portfóliocommaisde80empresas.Apesardavariaçãodaquantidadedeclientesatendidos,

93% dos escritórios possuem até 9 empregados, e apenas 7% contam com 10 a 49

empregadosparaauxiliarnoserviçocontábil.EssefatoéilustradonoGráfico4.
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Gráfico�3�–�Quantidade�de�Clientes�Atendidos
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Fonte�Elaboraçãoprópria

Gráfico�4�–�Quantidade�de�Empregados
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Fonte���Elaboraçãoprópria

Ofaturamentoanualdoescritórioserviudecomparativocomdiversascaracterísticas.

OGráfico5mostra adistribuição das empresasde acordo com ofaturamento:57%delas

possuemfaturamentodeaté120milreais;17%possuemfaturamentoentre120mile240mil

reais;24%faturamde240mil a 2,4milhões de reais; enquanto apenas 2% das empresas

faturammaisde2,4milhõesdereaisporano.
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Gráfico�5�–�Faturamento�Anual�dos�Escr itór ios�em�Reais
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Fonte�Elaboraçãoprópria

Amédiadeclientesatendidosdeacordocomotamanhodaempresaéespecificadano

Gráfico6.Narelação,verificouseumcrescimentoproporcional,aumentandogradualmentea

quantidadedeclientesdeacordocomofaturamentodaempresa.Salvoaexceçãodoúnico

escritórionaamostraquefaturamaisde2,4milhõesdereais,comapenas21a40clientes.

Gráfico�6�–�Média�de�Clientes�versus�Faturamento
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NoGráfico7,aquantidadedeclientesatendidostambémfoicomparadacomotempo

deexistênciadaempresa.Emmédiaosescritóriosquetêmaté5anosatendematé20clientes;

osquetêmde6a10,atendemde20a40clientes;eosquetêmmaisde10anos,maisde80

clientes.Observouseque,quantomais tempo demercado,maioré a portfolio de clientes

atendidospeloescritóriodecontabilidade,asempresasmaisantigasatendemmais.

Gráfico�7�–�Média�de�Clientes�versus�Idade�do�Escr itór io
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Fonte���Elaboraçãoprópria

NoGráfico8 as empresasforam divididas em quatrogrupos de acordo com seu

faturamento anual. Em seguida, osgruposforam comparados com o número de clientes

atendidos.Observousequeagrandemaioriaquefaturaaté120milreaispossuimenosde20

empresasemseuportfóliodeclientes;asempresasquefaturamde120mila240milreais,

têmemmédia21a40clientesatendidos;asempresasquepossuemofaturamentoanualde

240mila2,4milhõesde reais,possuememmédia61a80clientes.Aúnicaempresaque

possuifaturamentoanualmaiorque2,4milhõesdereaisatende21a40clientes.
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Gr áfico�8�–�Número�de�Clientes�por�Grupo�de�Empr esas
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Fonte���Elaboraçãoprópria

No Quadro 1 estão elencadas as características do empresário de escritórios de

contabilidade do Distrito Federal, tais como: a) comprometimento e determinação; b)

obsessãopelasoportunidades;c)tolerânciaaoriscoambiguidadeeincertezas;d)criatividade,

autoconfiança e habilidade de adaptação; e e) motivação e superação. Como pode ser

observadonoQuadro1,essascaracterísticasforamsubdivididasemoutras,eespecificadaa

notamédiaatribuídapelosempresáriosdeacordocomaTabela1.
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Quadro�1�–�Nota�Média�Atr ibuída�às�Caracter ísticas�Empreendedor as

CARACTERÍSTICAS�EMPREENDEDORAS NOTA�
MÉDIA

a)�Compr ometimento�e�deter minação ����������������5,08�Excelente
1.Proatividadenatomadadedecisão. 4,93 Bom
2.Tenacidade,obstinação. 4,83 Bom
3.Disciplina,dedicação. 5,10 Excelente
4.Persistênciaemresolverproblemas. 5,45 Excelente
5.Disposiçãoaosacrifícioparaatingirmetas. 5,05 Excelente
6.Imersãototalnasatividadesquedesenvolve. 5,12 Excelente

b)�Obsessão�pelas�opor tunidades ����������������4,60�Bom
7.Procuraterconhecimentoprofundodasnecessidades
dosclientes. 5,14 Excelente
8.Édirigidopelomercado(marketdriven). 3,79 Regular
9.Obsessãoemcriarvaloresatisfazeraosclientes. 4,86 Bom

c)�Toler ância�ao�r isco,�ambigüidade�e�incer tezas� ����������������4,60�Bom
10.Tomariscoscalculados(analisatudoantesdeagir). 4,50 Bom
11.Procuraminimizarosriscos. 4,93 Bom
12.Tolerânciaàsincertezasefaltadeestrutura. 4,45 Bom
13.Tolerânciaaoestresseeconflitos. 4,12 Bom
14.Hábilemresolverproblemaseintegrarsoluções. 5,02 Excelente

d)�Criatividade,�autoconfiança�e�habilidade�de�adaptação ����������������4,72�Bom
15.Nãoconvencional,cabeçaaberta,pensador. 4,88 Bom
16.Nãoseconformacomostatusquo. 4,57 Bom
17.Hábilemseadaptaranovassituações. 4,95 Bom
18.Nãotemmedodefalhar. 4,71 Bom
19.Hábilemdefinirconceitosedetalharidéias. 4,47 Bom

e)�Motivação�e�superação ����������������5,00�Bom
20.Orientaçãoametaseresultados. 4,95 Bom
21.Dirigidopelanecessidadedecrescereatingir
melhoresresultados. 5,00 Bom
22.Nãosepreocupacomstatusepoder. 4,36 Bom
23.Autoconfiança. 5,17 Excelente
24.Cientedesuasfraquezaseforças. 5,02 Excelente
25.Temsensodehumoreprocuraestaranimado. 5,02 Excelente
26.Teminiciativa. 5,31 Excelente
27.Poderdeautocontrole. 4,95 Bom
28.Transmiteintegridadeeconfiabilidade. 5,38 Excelente
29.Épacienteesaberouvir. 4,86 Bom
30.Sabeconstruirtimesetrabalharemequipe. 4,98 Bom

Fonte�–DORNELAS,2003eprópria

a) Comprometimentoedeterminação

Observousequeavariaçãono itemcomprometimento�e�determinaçãofoideboma

excelente,poisamenornotaatribuídafoi4,83ao item tenacidade�e�obstinação,eamaior,

5,45, ao item persistência�em�resolver�problemas, sendo que a média encontrada foi

excelente,5,08.
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O Gráfico 9 destaca as características disciplina�e�determinação,�persistência�em�

resolver�problemas, e disposição�ao�sacrifício�para�atingir�metas, e compara as notas

atribuídasporempresárioaofaturamentodeseuescritório.

Nessesquesitos,amédiadasnotasatribuídasfoide5,25(excelente)pelosempresários

quepossuemfaturamentoaté120milreais;5,52(excelente)pelosquepossuemfaturamento

de 120mil a 240mil reais;4,8 (bom) pelos que possuemfaturamento de 240mil a 2,4

milhõesdereais;e5,66(excelente)aoúnicoempresáriodaamostraquepossuifaturamento

acimade2,4milhões.

Interessanteobservarqueogrupoquefaturade240mila2,4milhõesdereais,apesar

depossuiromaiornúmerodeclientesemseuportfólio (videGráfico6),éogrupoque se

autoavaliacommenornotanascaracterísticasdedicação,persistênciaedisciplina.

Gráfico�9�–�Notas�das�Caracter ísticas�“Disciplina,�Dedicação,�Persistência�e�
Sacr ifício”�versus�Faturamento
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Fonte�Elaboraçãoprópria

O Gráfico 10 ilustra o desempenho de acordo com as notas atribuídas pelos

empresáriosquantoàformaçãoacadêmica.Observousequeamédiadasnotasdos técnicos

emcontabilidadefoiconsideradaboa(4,88),enquantoadoscontadoresfoiexcelente(5,28).
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Gráfico�10�–�Notas�das�Caracter ísticas�“Disciplina,�Dedicação,�Persistência�e�
Sacr ifício”�versus�Formação�Acadêmica
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Fonte�Elaboraçãoprópria

b) Obsessãopelasoportunidades

Otópicoobsessão�pelas�oportunidadesobtevenotamédiageralde4,60.Amenornota

desse itemfoide3,79, considerada regular, efoi atribuídaà característica é�dirigido�pelo�

mercado. A maior nota foi pela busca�de�conhecimento�profundo�das�necessidades�dos�

clientes,de5,14,consideradaexcelente.

No Gráfico 11 foi destacada a característica de maior nota e comparada com a

quantidadedeclientesquecadaescritóriopossui.Osescritóriosqueatendematé20empresas

atribuíram nota4,92, e os que atendem acima de61 empresas atribuíram nota5, ambas

consideradasboasnotas,enquantoosqueatendemde21a60empresastiveramdesempenho

excelente.

Ouseja,osescritóriosqueatendematé20empresassãoosquemenossepreocupam

comanecessidadedosclientes,eosquesesobressaemsãoosescritórioscomumportfóliode

21 a60 empresas atendidas,já os que possuemmais de80 empresas possuem uma nota

menorqueosúltimos.
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Gráfico�11�–�Conhecimento�das�Necessidades�dos�Clientes�versus�Quantidade�de�
Clientes�Atendidos�
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Fonte�Elaboraçãoprópria

OGráfico12ilustraarelaçãodofaturamentodecadaempresacomanotaatribuídaao

conhecimentodasnecessidadesdosclientes.Podeseobservarqueaempresaquetemomaior

faturamentoéaquelaqueseautoavaliacomamaiornotaemrelaçãoàpreocupaçãocomas

necessidadesdosclientes.Todas seenquadraramcomdesempenhoexcelente,comexceção

das empresas que têmfaturamento entre 240mil a 2,4milhões de reais, que estão com

desempenhobom.
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Gr áfico�12�–�Conhecimento�das�Necessidades�dos�Clientes�versus�Faturamento
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c) Tolerânciaaorisco,ambiguidadeeincertezas

Este item teve a nota média atribuída de 4,60 (bom), variando de 4,12 para a

característica de tolerância�ao�stress�e�conflitos a 5,02 para a habilidade�em�resolver�

problemas�e�integrar�soluções.

OGráfico13relacionaossubitensconsideradosmais importantes.Sãoeles:procura�

minimizar�os�riscos;�tolerância�ao�stress�e�conflitos;�e�habilidade�em�resolver�problemas�e�

integrar�soluções. Esses itens tiveram a nota média de 4,93 (bom); 4,12 (bom) e 5,02

(excelente)respectivamente,eforamcomparadosaotempodeexistênciadoescritório.

A característica tolerância�ao�stress�e�conflitos, possui nota insuficiente de 2,6

atribuídapelasempresasquetêmmenosdeumanodeexistência.Ogrupoquetemde6a10

anosdemercadotevenotaatribuídaexcelente,de5,40,noquesitoprocura�minimizar�riscos.

OGráfico 13mostra essa comparação em que se identificou um aumento da nota

proporcionalaoaumentodotempodeexistênciadoescritório.

Gráfico�13�–�Tolerância�ao�Risco�Ambiguidade�e�Incer tezas�versus�Tempo�de�
Existência�do�Escr itór io
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Fonte�Elaboraçãoprópria
Nota:sendo2–2,99Insuficiente;3–4Regular;4,01–5Bome5,1–6Excelente

d) Criatividade,autoconfiançaehabilidadedeadaptação

O itemcriatividade,�autoconfiança�e�habilidade�de�adaptação tevenotamínimade

4,47nacaracterísticahabilidade�em�definir�conceitos�e�detalhar�ideiasenotamáximade4,95

nacaracterísticahabilidade�em�se�adaptar�à�novas�situações,ambastraduzidasemboasnotas.

Odesempenhomédiodosempresáriosnesteitemfoiconsideradobom,comnotade4,72.

As características habilidade�em�se�adaptar�às�novas�situações e não�ter�medo�de�

falhar tiverammédiaconsideradaboa,de4,95e4,71 respectivamente.NoGráfico14elas

foramcomparadasàidadedoempresário,eobservasequeaquelescomaté25anospossuem

notasmaioreseosquepossuemde36a50anospossuemnotasmenoresnessesquesitos.A

menornotaencontradafoi4,00nogrupode26a30anosenacaracterísticanão�ter�medo�de�

falhar,já amaior nota tambémfoi atribuídaàmesma característica e está nogrupo de

empresárioscomaté25anos.

Gráfico�14�–�Notas�Atr ibuídas�Comparadas�à�Faixa�Etár ia�do�Empresár io
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Fonte�Elaboraçãoprópria

e) Motivaçãoesuperação

Oitemmotivação�e�superaçãoteveanotamédiageralde5,00(bom).Anotamínima

atribuídaestánacaracterísticadepreocupação�com�status�e�poder,aindasendoumanotaboa

de4,36.Anotamáximadesse item tambémfoiamaiornotamédiaencontradaem todoo

questionáriode5,38, sendo consideradaexcelente e atribuídaà característica de transmitir�

integridade�e�confiabilidade.�

NoGráfico15,destacouseosubitemorientação�para�metas�e�resultadosque,porsua

vez,tevenotamédiaboade4,95efoicomparadoaofaturamentoanualdoescritório.Ogrupo

quefaturaaté120milobteveumresultadobomde4,91;ogrupoquefaturade120mila240

mil,umanotade5,14(excelente);ogrupode240mila2,4milhões,anotade4,8(bom);eo

grupo comfaturamento acimade2,4milhõesobtevenota atribuída de6 (excelente).Vale

ressaltar que só houve um empresário na amostra com o faturamento acima de R$ 2,4

milhões,logooúltimogrupoérepresentadoapenasporele.

Gr áfico�15�–�Orientação�para�Metas�e�Resultado�Comparado�ao�Faturamento
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OGráfico16evidencioua�habilidade�em�construir�times�e�trabalhar�em�equipe,que

teve notamédia de 4,98 (bom), e comparou com a quantidade de empregados em cada

escritório.Osquepossuematé9empregados tiveramanotamédiade5,00,eaquelesque

possuemde10a49empregadosficaramcomamédiade4,67,ambassãoconsideradasnotas

boas.

Gráfico�16�–�Habilidade�em�Construir�Times�e�Trabalhar�em�Equipe�Compar ado�
ao�Número�de�Empregados�do�Escr itór io
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Após destacar as característicasmais importantes de um empreendedor e comparar

suasnotasao tipodeescritório,foifeitaumaanálisegeraldosdados (Dornelas,2003).As

notas dadas pelos empresários em cada uma das trinta características foram somadas, e

chegouseaumresultadofinal,sendoanotamáxima180,eamínima30.

Osempresáriosforamdivididosemquatrogrupos,aseguir:

GrupoA)Os que tiveram nota total de 144 até 180 são aqueles quejá possuem

características comuns aos empreendedores e têm tudo para se diferenciar em suas

organizações.

GrupoB)Osquetiveramnotaentre108e143sãoaquelesquepossuemcaracterísticas

empreendedoras, comportandose como tal em algunsmomentos, porém podemmelhorar

aindamaisseequilibraremospontosaindafracoscomosjáfortalecidos.

GrupoC)Osquetiveramnotaentre72e107nãosãoconsideradosempreendedorese

provavelmentesecomportamcomoumadministradortradicional.Parasediferenciardevem

identificarseuspontosfracosedefinirestratégiasparasefortalecer.

Grupo D) Os que tiveram nota inferior a 71, não possuem características

empreendedoras,  preferindo seguir a ser seguido.A quantidade de empresários em cada

grupofoiespecificadanaTabela4.

Tabela�4�–�Quantidade�de�Empresár ios�por�Grupo

Grupo Nota Quantidadede
empresários

A de144a180 24
B de108a143 16
C de72a107 2
D até71 0

Fonte�Elaboraçãoprópria

No Gráfico 17 observase que 57,14% dos empresários de Escritórios de

ContabilidadequeresponderamaoquestionárioestãonoGrupoA,comnotasde144a180;

38,10%estãonogrupoB,comnotasde108a143;e4,76%estãonogrupoC,comnotasde

72a107.
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Gráfico�17�–�Grupos�por�Desempenho�Empreendedor
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Fonte�Elaboraçãoprópria

Aosomarasnotas,observousequeosempresáriosgraduadosnocursodeCiências

Contábeis possuemmais características empreendedoras que os demais que têm apenas o

nível técnico.Ográfico 18mostra a relação de características empreendedoras damédia,

sendo adiferençade11pontos entre eles.Os técnicos em contabilidade se enquadramno

Grupo B, o que significa que possuem muitas características empreendedoras, porém

precisamequilibrarospontosfracoseospontosfortesparamelhorar.Jáoscontadoresestão

noGrupoA,commuitascaracterísticasempreendedoras.

Gr áfico�18�–�Nota�de�Desempenho�por�Formação�Acadêmica

Técnico� Contador
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134
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144
146
148
150
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ta

�

Fonte�Elaboraçãoprópria
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Afimdeidentificaroperfildosempreendedoresdosescritóriosdecontabilidade,foi

separadooGrupoAeanalisadoindependentementedosdemais.Assimobservouseemquais

aspectos os empresários se consideram melhores. O resultado obtido mostrou que as

características que se sobressaíram estão predominantemente no item e, motivação�e�

superação, doQuadro 1. São estas: dirigido�pela�necessidade�de�crescer�e�atingir�metas;�

autoconfiança;�tem�senso�de�humor�e�procura�estar�animado;�tem�iniciativa;�transmite�

integridade�e�confiabilidade;�e�é�paciente�e�sabe�ouvir.Todastiveramnotamédiamaiorque

5,50noGrupoA.

Em segundo lugar,ficou o item a, comprometimento�e�determinação, em que se

destacaram as características persistência�em�resolver�problemas�e�imersão�total�nas�

atividades�que�desenvolve.Em terceiro lugaro itemb,�obsessão�pelas�oportunidades,que

obteve nota excelente de 5,54, na característica procura�ter�conhecimento�profundo�das�

necessidades�dos�clientes. E por último, o item c,�tolerância�ao�risco,�ambiguidades�e�

incertezas,�eo itemd,�criatividade,�autoconfiança�e�habilidade�de�adaptação não tiveram

nenhumacaracterísticacomnotamédiaigualousuperiora5,50.

OGráfico19 lista todasas característicascomnotamédia igualoumaiorque5,50

(excelente),dentrodogrupoA, em ordem de predominância.Ou seja, os empreendedores

analisadosseconsiderammelhoresemtransmitirintegridadeeconfiabilidade,depoispersistir

pararesolverproblemaseassimemdiante.

Gr áfico�19�–�Caracter ísticas�Predominantes�no�Grupo�A
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Fonte�Elaboraçãoprópria

A classificaçãodos empresários nosgruposdeacordo comofaturamento anualfoi

comparada noGráfico 20. Podese identificar que 100% dos empreendedores commaior

faturamentoestãonoGrupoA;75%dasempresascomsegundomaiorfaturamentoestãono
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grupoCe25%noGrupoA;60%dasempresascomfaturamentode120mila240milreais

estãonogrupoBe40%noGrupoA;enquanto38%dasempresascommenorfaturamento

estãodivididas32%noGrupoA,38%nogrupoBe30%noGrupoC.

Gráfico�20�–�Par ticipação�dos�Escr itór ios�nos�Grupos�A,�B�e�C�de�Acordo�com�o�
Faturamento
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Fonte�Elaboraçãoprópria

No Gráfico 21 são analisadas as notas obtidas pelos empresários em todas as

características.Observousequeasmulheresdeclararamperfilempreendedorqueseenquadra

noGrupo A, somando 150,01 pontos; os homens também estão noGrupo A, apesar de

somarem144,90pontos,amenornotaatribuídaaogrupo(videTabela4).Ouseja,ogênero

femininosemostracomcaracterísticasmaisempreendedorasqueomasculino.
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Gráfico�21�–�Notas�Gerais�por�Gêner o

Masculino F�minino
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Fonte�Elaboraçãoprópria
Nota:GrupoAnotade144a180
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5�–�CONCLUSÕES

O objetivo de verificar o perfil dos escritórios de contabilidade foi atingido

identificandoascaracterísticasmaismarcantesapresentadaspeloempreendedorcontábildo

DistritoFederal.

Oestudocontribuicominformaçõesvaliosasdoperfildosempreendedoresdonosde

escritóriosdecontabilidade, afimde que sejamutilizadaspelosgestoresdessas empresas,

pelosfuturosempresáriosquealmejamentrarnessesetoreatémesmopelas instituiçõesde

ensinoqueestãoformandoprofissionaisnaárea.

Alémdeseaperfeiçoarememsuasprofissões,osgestoresdevemestarpreparadospara

enfrentarosdesafiosdeexpandirseusnegócios.Denadaadiantaumconhecimentocontábil

extraordinário,seoempresárionãosabeserelacionarcompessoas,nãopossuiiniciativa,nem

transmite integridadeeconfiançaaosseusclientes.Assim,seutilizadodeformaestratégica,

este estudo pode identificar as características mais importantes de um empreendedor de

sucesso,paraquesejamaprimoradosseuspontosfracosefortes.

Paraosnovoscontadoresqueestãoiniciandosuascarreirascomoobjetivodeserem

empresários,é imprescindível que tenham conhecimento domercado em  que pretendem

atuar, como reagem seus concorrentes e quais características devem adquirir para obter

sucesso. Dessa forma evitam estar entre 24% das empresas que fecham as portas nos

primeirosanosdevida.

A pesquisa deve ser aproveitada inclusive nas instituições de ensino, a fim de

incrementar a formação acadêmica dos estudantes e preparar novos profissionais

empreendedores. Os empreendedores são degrande importância, pois, nomundo todo, a

máquinaquefazgiraraeconomiasãonovosnegócios.Osempreendedoresgeramriquezas,

novosprodutos,novasideias,empregos,contribuemparaaumentaroProdutoInternoBruto.

Combasenas informaçõesdeclaradasnoquestionárioaplicadoaosproprietáriosdos

escritórios de contabilidade do Distrito Federal, observouse que eles têm perfil

empreendedor.Possuemcaracterísticasdeliderança,sãopersistentesnastarefasemetasaque

sepropõemcumprir,eprocuramentenderasnecessidadesdosclientes.Sãopacientes,sabem

ouvir, transmitem integridadeeconfiabilidade,procuramaumentarseusconhecimentos,são

autoconfiantes, têm iniciativa, são motivados. As características listadas medem o

desempenho empreendedorde cada empresário.De acordo como pesquisafeita,57%dos
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entrevistados estão no Grupo A, significando que, além de possuírem empresas, têm

característicascomunsaosempreendedoresetudoparasediferenciarnomercado.

Tambémfoifeitaumacomparaçãoentreosescritóriosgrandeseospequenos,entreos

quepossuemmaior númerodefuncionários e osmenores, entre osmais novos e osmais

antigos.Aanálisemostrouque,quantomaisantigaéaempresano setordacontabilidade,

mais clientes atende, porém, as empresas commaiorfaturamento possuem o número de

clientesigualàspequenas.

Mesmoobservandoqueoescritóriocommaiorfaturamentodeclarapossuir

característicasempreendedorasmaisacentuadas,adiferençaentreasnotasatribuídasnãoé

tãogrande,variandodebomaexcelente.Logo,podesedizerqueosucessodasempresas

commaiorfaturamentosedeveprincipalmenteaoseuportfóliodeclientes.

Amaioriadosescritórios (45%)possuimaisde10anosdeexistêncianosetor.93%

dosescritóriospossuemsomenteaté9empregadosqueauxiliamnotrabalhodacontabilidade,

e57%faturamaté120milreaisporano.

Observouse que os empresáriosgraduados em Ciências Contábeis se autoavaliam

comnotasmaioresnoquesitodisciplina,�dedicação,�persistência�e�sacrifício.Inclusive,aose

somarem todasasnotasatribuídasàscaracterísticasnoquestionário,oscontadorespossuem

médiade149(GrupoA)paraapenas138(GrupoB)dostécnicos.Issosignificaque,nogeral,

oscontadorespossuemmaiscaracterísticasempreendedorasqueostécnicos.

Como sugestão para trabalhos futuros, o estudo pode ser aplicado com outra

metodologia.Oquestionáriopode seraplicadojuntoaosclientesouaosfuncionários,para

verificarrealmentequaléapercepçãoqueelespossuememrelaçãoaoperfilempreendedor

doempresário.Omesmoestudotambémpodeserfeitoemgrandeescalaparatodosossetores

eatémesmoemtodooBrasil.
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APÊNDICE�A�–�Questionár io�de�pesquisa

Empreendedor ismo�nos�Escr itór ios�de�Contabilidade�do�DF

Prezadoempresário:
Estapesquisa temporobjetivo subsidiar a elaboraçãodoartigodegraduaçãoemCiências
ContábeisdeAdrianaLabarrèredeAlbuquerque, sob a orientação daProf.Drª.Fátima de
SouzaFreire,doProgramaGraduaçãoemCiênciasContábeisdaUniversidadedeBrasília.

Todas as informações recebidas serão tratadas em confidencialidade e comprometemonos
encaminhar ao final da pesquisa, um resumo do resultado obtido que para V.S.ª possa
compartilharconjuntamentedesteesforçodesenvolvido.

Poroportuno,agradecemosapreciosacolaboraçãodeV.S.ªecolocamonosàdisposiçãopara
outrosesclarecimentosquesefaçamnecessários.

AdrianaLabarrèredeAlbuquerquedridri.la@gmail.com

1���Perfil�do�propr ietár io�do�escr itór io.�Sexo:�
Feminino
Masculino
2���Formação�do�propr ietár io�do�escr itór io.�
TécnicoemContabilidade
Contador
Outros
3���Idade�
Até25anos
De26a30anos
De31a35anos
De36a40anos
De41a45anos
Maisde46anos
4���Tempo�de�existência�do�escr itór io�de�contabilidade�
Menosde1ano
De1a5anos
De6a10anos
Maisde10anos
5���Quantidade�de�clientes�d�o�escr itór io

Menosde20empresas

De21a40empresas

De41a60empresas

De61a80empresas

Maisde80empresas

6���Número�de�funcionár ios�do�escr itór io�
Até9
De10a49
De50a99
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Acimade100
7���Faturamento�anual�do�escr itór io
AtéR$120.000
DeR$120.000aR$240.000
DeR$240.000a2.400.000
AcimadeR$2.400.000
8��Atr ibua�à�sua�pessoa�uma�nota�de�1�a�6�para�cada�uma�das�caracter ísticas�a�
seguir .�Sendo�1��Ruim�e�6���Excelente�*

CARACTERÍSTICAS�
EMPREENDEDORAS 1 2 3 4 5 6

a)�Comprometimento�e�determinação � � � � � �
1.Proatividadenatomadadedecisão.      
2.Tenacidade,obstinação.      
3.Disciplina,dedicação.      
4.Persistênciaemresolverproblemas.      
5.Disposiçãoaosacrifícioparaatingirmetas.      
6.Imersãototalnasatividadesquedesenvolve.     

b)�Obsessão�pelas�opor tunidades � � � � � �
7. Procura ter conhecimento profundo das
necessidadesdosclientes.      
8.Édirigidopelomercado(marketdriven).      
9. Obsessão em criar valor e satisfazer aos
clientes.      

c)�Tolerância�ao�r isco,�ambigüidade�e�
incer tezas� � � � � � �

10.Tomariscoscalculados(analisatudoantes
deagir).      
11.Procuraminimizarosriscos.      
12. Tolerância às incertezas e falta de
estrutura.      
13.Tolerânciaaoestresseeconflitos.      
14. Hábil em resolver problemas e integrar
soluções.      
d)�Criatividade,�autoconfiança�e�habilidade�

de�adaptação � � � � � �
15. Nãoconvencional, cabeça aberta,
pensador.      
16.Nãoseconformacomostatusquo.      
17.Hábilemseadaptaranovassituações.      
18.Nãotemmedodefalhar.      
19. Hábil em definir conceitos e detalhar
idéias.      

e)�Motivação�e�super ação � � � � � �
20.Orientaçãoametaseresultados.      
21. Dirigido pela necessidade de crescer e
atingirmelhoresresultados.      
22.Nãosepreocupacomstatusepoder.      
23.Autoconfiança.      
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24.Cientedesuasfraquezaseforças.      
25. Tem senso de humor e procura estar
animado.      
26.Teminiciativa.      
27.Poderdeautocontrole.      
28.Transmiteintegridadeeconfiabilidade.      
29.Épacienteesaberouvir.      
30.Sabeconstruirtimesetrabalharemequipe.      


