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Evolução do Profissional da Área Contábil

Com o decorrer do tempo a profissão de contador abriu novos horizontes e deixou para trás
a nomenclatura de “guarda livros”. Este setor tem se deparado com mudanças constantes e
significativas das diretrizes e das normas que regem o exercício desta profissão, em virtude disto os
contadores devem estar atentos às constantes alterações que ocorrem a cada momento.
Atualmente o profissional da área contábil pode atuar em diversas áreas, além da gestão
contábil das empresas, se especializando em outras frentes como: auditoria contábil e fiscal, perícia
contábil, consultoria, atuária, ensino, pesquisa entre outras.
A valorização da profissão trouxe a necessidade de constantes atualizações devido ao
aumento significativo de obrigações acessórias demandadas pelo governo em todas as esferas:
municipal, estadual e federal, além das obrigações acessórias a criação dos impostos retidos na
fonte também aumentou as obrigações e a responsabilidade das empresas que são classificadas
como contribuintes solidários de seus prestadores de serviço, sendo penalizadas quando não fazem
as devidas retenções, para isto é necessário saber quais os serviços estão sujeitos à retenção e quais
retenções, as empresas que prestam serviços em vários municípios necessitam de pesquisas para
verificar as alíquotas de cada município e o recolhimento de imposto para os diversos municípios.
.
As alterações trazidas pela Lei nº11.638/2007, assim como o enquadramento aos padrões
contábeis internacionais, com o IFRS, criaram alterações significativas as regras e a interpretação
dos números gerados pela contabilidade.
Podemos verificar que o profissional hoje deve estar mais qualificado e buscar constantes
atualizações através da leitura de legislações e cursos de atualização. Esta qualificação permitiu
uma maior valorização financeira para o profissional contábil devido a sua especialização, em
virtude disso, a procura por um profissional qualificado é enorme no mercado de trabalho.
As fiscalizações hoje são em tempo real, o auditor fiscal não necessita comparecer a
empresa para fazê-lo, graças às informações enviadas através das declarações e o cruzamento das
mesmas.
Hoje, o empresário que possui um escritório contábil precisa atender as expectativas do
mercado e de seus clientes que exigem cada vez mais qualidade e para manter um nível satisfatório
e cumprir todas exigências atuais, este profissional teve que aumentar seus honorários, pois os seus
custos aumentaram significativamente, com salários de profissionais especializados e a necessidade
um sistema ERP, adequado para atender a todas estas mudanças..
A cada dia dependemos mais da tecnologia da informação que possui uma influência notável
na gestão das empresas. Junto ao avanço tecnológico surge também a necessidade de atualização
dos profissionais da área de gestão e principalmente os da área contábil, que não pode se limitar
apenas a aplicação das normas contábeis e fiscais.

