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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho abordamos assuntos pertinentes ao perfil do profissional 

contábil, ele está dividido em 5 objetivos que procuram explanar de forma clara este 

tema, tendo o suporte das disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2016. 

No mercado de trabalho podemos identificar alguns perfis e oportunidades 

para o contabilista, que pode possuir conhecimentos técnicos para abrir, gerir ou 

encerrar as atividades de uma empresa, seja ela pública ou privada, ou seja, o 

campo de atuação é vasto. 

As empresas possuem critérios rigorosos de admissão e manutenção deste 

profissional, o que exige dele a busca contínua do conhecimento e da qualificação 

para se sobressair em meio a tantos contadores disponíveis em busca de trabalho. 

É relevante que ele esteja preparado  e ciente da competição que existe por 

uma vaga, havendo sempre atualizações e novas demandas. O contador deve 

interpelar vários setores na gestão de empresas, como, a administração, a economia 

e a própria contabilidade. 

Outro fator que se mostra necessário é o estudo sobre leis, tendo em vista 

que este profissional estará em constante contato com vários fatores que requerem 

muita responsabilidade e ética. Além de obter Licença do CRC, órgão que regula 

sua atividade no mercado de trabalho.  

Tendo em vista essa problemática, buscamos elucidar ao longo deste 

trabalho acadêmico as condições ideais para que o contador tenha sucesso na 

busca por oportunidades e tenha sabedoria ao exercer sua profissão que por sinal é 

de notável valor. 
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2 AS OPÇÔES DE MERCADO PARA OS DIFERENTES PERFIS 

A área contábil atualmente é a que mais oferece oportunidades de 

crescimento profissional. As empresas necessitam de contadores que tenham uma 

visão global do negócio e que sejam capazes de auxiliar os gestores se tornando 

assim um instrumento de gestão, isto é, profissionais atuantes nos níveis 

estratégicos das organizações, para gerenciar suas receitas, calcular despesas e 

lucros, manter-se em dia com seus impostos e administrar a divisão de recursos 

entre os sócios. Todas as instituições do país necessitam de um contador. Por isso o 

mercado de trabalho nesta área é muito amplo, os campos de atuação são 

diversificados e oferecem diversas possibilidades de se desenvolver na carreira. 

2.1 Auditor e os processos de controle 

A auditoria consiste em um exame sistemático das atividades desenvolvidas 

nas empresas cujo objetivo é verificar se elas estão de acordo com as normas 

planejadas ou estabelecidas e se foram implementadas com eficácia e estão 

adequadas para alcançar seus objetivos. De acordo com Melhen, 2012, o objetivo 

do trabalho de auditoria é definido da seguinte forma: "aumentar o grau de confiança 

nas demonstrações contábeis por parte dos usuários". 

O contador que desempenha a auditoria é o profissional responsável pela 

identificação de fraude e falhas nos processos de controle do dinheiro e pela análise 

detalhada da aplicação dos recursos financeiros de uma empresa. O auditor pode 

ser interno ou externo. 

    Segundo Ornelas, (2011) ''[...] Fraudes contra sócios, contra  
    herdeiros, contra o fisco, contra credores, etc. são praticadas e os 
    peritos chamados a identificá-las. Uma falência pode ser preparada, a 
    partir de simulações, desviando o Ativo e aumentando o Passivo, com 
    o intuito de prejudicar credores, herdeiros, etc. [...] (Ornelas, 2011, p. 
    214). 

 

Atualmente, o auditor interno tem a função de auxiliar a empresa a alcançar 

seus objetivos através de um a abordagem constante, ou seja, tem por finalidade 

desenvolver um plano de ação, que auxilie a organização a alcançar seus objetivos 

de uma avaliação para melhora da eficácia dos processos de gerenciamento de 

riscos.  
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Já o auditor externo tem a responsabilidade principal de verificar e validar as 

contas e saldos do balanço, agindo para verificar todos os procedimentos internos 

da empresa, tornando possível perceber se os sistemas contábeis de controles 

internos estão sendo efetivos e realizados para à vida financeira da empresa. 

2.2 Perícia Contábil e a aplicação dos recursos financeiros 

A perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnicos necessários para 

solucionar a demanda empresarial por uma investigação de suas rotinas e 

detalhamento da utilização dos recursos, mediante o laudo pericial contábil em 

conformidade com as normas jurídicas e de acordo com a legislação. 

 
    Segundo Alberto (1996) ''[...] Definido que o objeto da Ciência  
    Contábil é o patrimônio, já podemos, logicamente, inferir que a perícia 
    será de natureza contábil sempre que recair sobre elementos  
    objetivos, constitutivos, prospectivos ou externos, do patrimônio de 
    quaisquer entidades, sejam elas físicas ou jurídicas, formalizadas ou 
    não, estatais ou privadas [...]''. (ALBERTO, 1996, p.46). 

 

O contador que trabalha na área de pericia contábil consiste na avaliação 

diagnóstica de procedimentos técnicos e científicos buscando elementos de prova 

necessários, que poderá comprovar desvio ou má utilização dos recursos 

financeiros. Prevalecendo a importância da veracidade dos fatos, depois escrevendo 

no Laudo Pericial os resultados que obteve. 

2.3 Analista financeiro e seus planejamentos 

A análise financeira refere-se à avaliação ou estudo da viabilidade, 

estabilidade e capacidade de lucro de um negócio ou projeto. Engloba um conjunto 

de métodos que permitem realizar diagnósticos sobre a situação financeira de uma 

empresa. 

Este profissional poderá atuar como analista econômico-financeiro, onde irá 

realizar o planejamento da rotina financeira da empresa, como acompanhar 

recebimentos e pagamentos efetuados, fluxo de caixa e elaborar um relatório de 

faturamento para identificar e melhorar o desempenho da empresa. 

2.4 Consultor Contábil e suas análises 
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O Consultor é o profissional que através do seu conhecimento e de sua 

experiência, será procurado para dar seu parecer à respeito de assuntos dentro de 

sua especialidade e formação. Esta atividade pode ser exercida por uma pessoa 

autônoma ou empresa especializada, denominada consultoria. 

Este profissional está voltado para identificar nas empresas os ajustes 

necessários para tornar suas rotinas mais eficazes. É responsável também por 

orientar a maneira como os gestores irão administrar os recursos disponíveis, 

relacionando a área Contábil, Administrativa e Financeira desta empresa. 

Diante a tantas possibilidades é interessante que o profissional contábil se 

especialize em uma ou mais áreas de acordo com suas habilidades e perfil, 

buscando sempre adquirir o máximo de informações e conhecimentos a fim de 

aproveitar as diversas oportunidades oferecidas pelo mercado. 

3 O PERFIL CONTÁBIL NAS GRANDES CORPORAÇÕES 

É ideal que o profissional contábil tenha capacidade de assumir múltiplas 

tarefas financeiras em qualquer tipo de mercado, devendo estabelecer organização 

e planejamento.  

Tendo isso, e com o avanço do mercado tecnológico, o contador adquiriu 

ferramentas capazes de melhorar sua eficácia, ganhando tempo e obtendo assim 

melhores resultados.  

Por ser uma profissão de grande  importância para as empresas, e sendo o 

profissional desta área considerado um profissional da geração futura, a mesma 

é direcionada para pessoas que tenham iniciativa, coragem, moral, percepção de 

futuro e criatividade. 

A contabilidade juntamente com conhecimento e estudo de mercado 

possibilita  grande controle e ampla visão de economia e gastos, tendo assim a 

capacidade de compreender seu meio social e econômico, além de ser fundamental 

o estudo da empresa e sua situação, para assim poder prestar melhor assessoria ou 

consultoria. 

O profissional contábil precisa ser um comunicador de informações seguras e 

essenciais para tomadas de decisões, pois o ato de avaliar atividades passadas, 
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perceber o presente e projetar situações futuras faz toda a diferença para o sucesso 

empresarial.  

Assim o contador é aquele que obtém maior informação da situação da 

empresa e de suas possíveis vitorias ou derrotas, torna se assim um profissional de 

extrema importância organizacional. Uma espécie de anjo-da- guarda.  

4 A RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS GERENCIAS  

Empresas de diversos setores necessitam de profissionais da área gerencial, 

ou seja, administradores, economistas e contabilistas. Estes profissionais exercem 

funções de extrema responsabilidade, alguns órgãos controlam essas atividades, 

por exemplo: conselhos regionais, federais, Tribunais de Contas (da União, do 

Estado). 

As três formações citadas acima estão estreitamente interligadas. Existem 

disciplinas comuns entre elas nos cursos de graduação, por outro lado, há conceitos 

peculiares a cada profissão, formando assim a base de conhecimento de cada 

profissional e explorando os campos com potencial de atuação. 

O administrador deve exercer funções que lhe permitam atingir as metas 

pretendidas por ele e pela empresa, para isso irá planejar, organizar os recursos 

disponíveis, dar a direção necessária e controlar para que a tarefa seja 

realizada/executada conforme pensou. Já o economista irá projetar cenários que 

visam oportunidades ou riscos financeiros para a empresa, analisar a viabilidade 

econômica de projetos, e pode averiguar os investimentos mais seguros e rentáveis.  

O comportamento do consumidor é outro ponto a ser analisado pelo 

economista, que irá prever uma estimativa do volume a ser consumido pelo público-

alvo da organização. O contador por sua vez, indispensável em qualquer tipo de 

organização, irá controlar o fluxo e as operações financeiras das empresas, 

entidades ou órgãos públicos. Elaborar a DRE (Demonstração do Resultado do 

Exercício), calcular guias de impostos e tributos também são algumas das 

atribuições ao cargo deste profissional. O contador também poderá prestar serviços 

de forma externa à organização como auditor contábil, perito contábil ou até mesmo 

através do controle dos planejamentos da organização. 
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A administração financeira, em especial, pode ser entendida como uma forma 

de praticar os conceitos da economia, que pode ser descrita a partir das suas duas 

amplas áreas: macroeconomia (ambiente global) e microeconomia(ambiente 

interno). A função contábil é crucial para realizar a complementação dessas três 

áreas e instituir a gestão plena. 

 Existem diversos usuários das informações geradas e coletadas dentro 

das empresas (gerentes, investidores, bancos, governo, sócios, etc.), porém existem 

fatores externos à organização que impactam no processo decisório, assuntos 

econômicos globalizados, mercados acirrados, legislações que são alteradas 

constantemente, questões ambientais, opinião pública e diversos outros recursos 

que podem ser utilizados como diferencial competitivo. Atualmente o mercado de 

trabalho reflete a crise que o Brasil vive, o alvo do pleno emprego é cada vez mais 

uma utopia. A demanda das organizações é dinâmica, cada vez mais exigente e 

criteriosa. 

Responsável por 20% do PIB nacional em 2015, pequenas e médias 

empresas demandam cada vez mais profissionais especializados e capacitados para 

gerir seus empreendimentos. Segundo Marcus Severini, de 55 anos, diretor de 

Controladoria da Vale, a área de Ciências Contábeis cresce assustadoramente. Ele 

ainda cita que ao longo de sua vida profissional cresceu muito ao observar e 

entender o papel de outros profissionais, do economista, do administrador financeiro, 

e não conseguiria obter sucesso em sua carreira sem entender outras áreas da 

companhia. Através deste depoimento e do texto acima concluímos que a relação 

entre as profissões da área gerencial é fundamental para a atuação profissional e 

consequente sucesso deste. 

5 A ÉTICA E AS LEGISLAÇÕES PARA A ATUAÇÃO DO CONTADOR 

É de extrema importância que o profissional contábil saiba das legislações 

que envolvem sua profissão, pois são elas que servem de direção para sua conduta 

legal. 

Uma vez que o contador tem em suas mãos acessos gerais a uma entidade, 

este ao agir de forma não ética pode causar a ruína do contratante. 
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Assim surge o CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTABILISTA, que 

visa atender aqueles que têm por objetivo cumprir o propósito de sua profissão de 

forma digna, próspera, com credibilidade e voltada ao cumprimento dos princípios 

morais. Além de outras autarquias criadas por lei federal, com atribuições 

específicas de registro e fiscalização da profissão, são vinculados ao Ministério do 

Trabalho e o novo Código Civil que responsabiliza o Profissional Contábil de seus 

atos podendo até responder civil e penalmente no caso de descumprimento da lei 

(artigos 1177 e 1178). 

Além de uma estrutura de lei que visa demonstrar ao contador uma ideal 

conduta técnica, existem também o órgãos que regulamentam a profissão contábil, 

como a CRC-RJ,1996, que regulamenta a profissão em todos os estados e 

territórios, e que elevou ao grau superior o ensino de Ciências Contábeis. Porém 

sabendo da responsabilidade deste profissional o CRC-RJ, tem como maior 

finalidade fiscalizar a atuação contábil. 

Entendendo esta importância, as normas dos profissionais contábeis variam 

de país para país. Como por exemplo, nos Estados Unidos da América (EUA) foi 

montada uma estrutura de normas e padrões contábeis denominados, ‘’ Princípios 

Contábeis Geralmente Aceitos’’, (Generally Accepted Accounting Principle), mais 

conhecido como US-GAAPs. 

Diante disso é de fácil percepção que para se tornar um bom profissional 

contábil é muito importante tanto o conhecimento das leis que o protegem, quanto 

aquelas que os direcionam a uma conduta ideal. Só assim se torna possível um 

perfil completo do contador, baseado na ética, e no conhecimento da relevância 

daquilo que se trabalha.   

6 A ECONOMIA COMO UM DIFERENCIAL PARA O CONTABILISTA 

Tendo em vista de que a contabilidade ocupa um espaço de destaque dentro 

das empresas ela desenvolve os fatos patrimoniais e transforma-os em informações 

importantes para todos os envolvidos. Além de informar, o contador deve estar 

preparado para participar ativamente da tomada de decisões, visando orientar e 

corrigir os demais líderes quanto às dificuldades e adversidades que surgem ao 

longo do tempo. Isto se dá através de atitudes proativas baseadas nas informações 
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e experiências geradas pela rotina contábil. No geral observa-se que o mercado de 

trabalho exige que o profissional entenda de todas as áreas que interferem no 

desempenho produtivo organizacional. Ele precisa estar preparado para atender às 

demandas de uma economia globalizada. Nesse sentido, IUDÍCIBUS (1991: 7) diz 

que, “para seu benefício profissional e como cidadão, o Contador deve manter-se 

atualizado não apenas com as novidades de sua profissão, mas de forma mais 

ampla, interessar-se pelos assuntos econômicos, sociais e políticos que tanto 

influem no cenário em que se desenrola a profissão”. 

O contador detém maior parcela de conhecimento organizacional, pois, tem 

acesso a várias informações privilegiadas e com isso os diversos usuários utilizam 

como parâmetro essas informações para tomarem decisões de investimentos 

futuros. Entendendo-se que este é o profissional de referência, é necessário que 

tenha conhecimentos econômicos específicos objetivando a assertividade e busca 

constante de credibilidade junto aos demais setores da organização. Estes 

conhecimentos favorecem melhor entendimento do comportamento da sociedade 

diante as oscilações constantes num mundo globalizado. É importante saber como o 

mercado reage a determinadas situações, analisar as forças e tendências que 

afetam a economia organizacional e compreender as necessidades da sociedade 

para o consumo de bens e serviços diante a uma economia de mercado também 

são fatores determinantes para o sucesso empresarial. 

As famílias e as empresas se interagem conduzindo os resultados desejáveis 

e esperados por todos, isto acontece devido a sintonia entre empresa e sociedade, 

estas devem estar em harmonia para que o funcionamento do mercado favoreça 

ambas as partes. Analisar como a sociedade interage com os mercados específicos 

considerando escassez de recursos e a regulação governamental ajuda a 

compreender como o mercado se comporta diante as determinadas oscilações 

financeiras. Para isto, são necessários conhecimentos importantes que podem 

significar um diferencial para o novo perfil profissional exigido pelo mercado atual. 

Observa-se que todo o desenvolvimento de uma estrutura contábil é imprescindível 

para o avanço financeiro e estrutural de uma empresa, órgão ou controle da renda 

familiar. 
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7 CONCLUSÃO  

O curso de ciências contábeis é um dos mais procurados pelos estudantes, a 

área contábil oferece a seus profissionais várias opções para exercer a profissão e 

tem bons índices de salário. A valorização do profissional tem ido muito além da 

remuneração, planos de carreira atraem novos profissionais e elevam a 

possibilidade de crescimento dentro das organizações. As firmas de auditoria 

investem em trainees, concedem subsídio para faculdades, cursos de idiomas e pós-

graduação. 

Grandes companhias brasileiras buscam executivos com formação contábil 

para ocuparem altos cargos, elas vêm este profissional como um elemento 

indispensável, que alcançou um novo patamar de autoridade e valorização no 

âmbito corporativo, eles conseguem transformar números em informações vitais. 

A interação deste profissional com outras áreas da empresa é imprescindível 

para que ele esteja ciente, de uma forma mais ampla, o que acontece ao seu redor e 

como irá analisar as ocorrências que interferem na rotina desta organização. O 

contador tomará a decisão que pode beneficiar a empresa em seu objetivo geral e 

não apenas no setor contábil. Saber conectar este aprendizado mais robusto, as 

experiências compartilhadas  e uma visão estratégica pode finalizar em um grande 

diferencial mercadológico. 

O contador também deve conhecer a legislação da profissão para exercer 

com ética as atribuições e prerrogativas que lhes são atribuídas através do Código 

de Ética editado pelo CFC. Somente com condutas elencadas na responsabilidade 

ética e moral que o profissional poderá se desenvolver e trabalhar com qualidade na 

gestão das informações que os usuários tomam como referência e parâmetro para 

tomarem suas decisões de investimento ou gestão. 

No atual contexto da economia globalizada, com inexistência de fronteiras 

econômicas e sociais, o contador deve compreender a nova lógica do mercado, não 

podendo considerar esta situação de forma estável, pois a rapidez das mudanças 

obrigam empresas a se adaptarem em velocidade sem precedentes. Diante este 

contexto concluímos que para uma atuação de sucesso do profissional contábil além 
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da formação acadêmica outros quesitos abordados no desenvolvimento deste são 

importantes para contribuição do desempenho profissional. 
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