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CONTRIBUIÇÕES DAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO PA RA A 
FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE CIÊNCIAS CONT ÁBEIS 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho interdisciplinar elaborado em forma de artigo sobre as 

contribuições das diversas áreas do conhecimento para a formação e atuação do 

profissional de ciências contábeis tem como objetivo conhecer os objetivos da 

contabilidade e a utilização da informação contábil; conceituar padronização contábil 

e evidenciação; relacionar cada das áreas de conhecimento à atuação profissional 

do contador; destacar os custos envolvidos em uma entidade; descrever os aspectos 

tributários sobre o Valor adicionado sobre a ótica dos contribuintes e sobre a ótica 

pública; verificar a importância dos sistemas contábeis dentro de uma organização; 

citar valores religiosos e espirituais presentes na cultura, nas religiões e nas 

experiências espirituais que podem ser fontes de equilíbrio na vida de um contador. 

A metodologia utilizada para a construção deste trabalho se baseou em pesquisas 

bibliográficas, na qual foram lidos capítulos de livros e textos da internet. A partir da 

elaboração deste artigo o grupo pode perceber que o conjunto dessas diversas 

áreas interagindo uma com as outras permite o profissional baseado em conceitos e 

princípios, criar modelos decisórios importantes na otimização de recursos, nas 

tomadas de decisão e na compreensão da sociedade como uma entidade geradora 

de riqueza. 

 

PALAVRA-CHAVE 

 

 Objetivos e usuários da informação contábil. Padronização contábil. 

Evidenciação. Valores religiosos e espirituais. Sistemas contábeis. Distribuição 

tributária. Áreas de atuação contábil. 

 

1 INTRODUÇÃO  
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 O artigo a seguir tem como tema as contribuições das diversas áreas do 

conhecimento para a formação e atuação do profissional de ciências contábeis com 

o objetivo de conhecer os objetivos da contabilidade e a utilização da informação 

contábil; conceituar padronização contábil e evidenciação; relacionar cada das áreas 

de conhecimento à atuação profissional do contador; destacar os custos envolvidos 

em uma entidade; descrever os aspectos tributários sobre o valor adicionado sobre a 

ótica dos contribuintes e sobre a ótica pública; verificar a importância dos sistemas 

contábeis dentro de uma organização; citar valores religiosos e espirituais presentes 

na cultura, nas religiões e nas experiências espirituais que podem ser fontes de 

equilíbrio na vida de um contador. 

 É de fundamental importância relacionar as áreas de conhecimento contábil já 

que como futuros contadores é necessário conhecer e colocar em prática todos os 

conceitos e princípios visando administrar e executar o trabalho da melhor forma 

possível.  

 

2 OBJETIVOS E USUÁRIOS DA IMFORMAÇÃO CONTÁBIL 

  

 O objetivo básico da contabilidade é o fornecimento de informações 

econômicas para os diferentes usuários, de forma que tomem decisões racionais. 

Enquanto não conhecer todos os detalhes de cada modelo decisório, não é possível 

atender igualmente bem a todos os usuários.  

A alternativa é formar um arquivo base de informações contábeis capaz de 

fornecer saídas de utilidade para as metas de maior numero possível de usuários. 

Os relatórios contábeis deveriam vir acompanhados de quadros informativos 

suplementares, demonstrando informações históricas e preditivas sobre indicadores 

de interesse para os vários usuários (IUDICIBUS, 2006, p. 25). 

Os principais usuários dos relatórios contábeis são os investidores, 

administradores, os empregados, os credores por empréstimos, os fornecedores e 

outros credores comerciais, os clientes, o governo e suas agências e o público em 

geral (NIYAMA; SILVA, 2011, p. 2). 

 Os administradores, por exemplo, influenciam a contabilidade de diferentes 

formas. Os gestores são uma importante fonte de informação que possui papel 

fundamental para o trabalho do contador; possuem um papel importante na 

estimativa de alguns valores que irão compor as demonstrações contábeis da 
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entidade, além de determinar quais informações, devem ser divulgadas para aquelas 

empresas que publicam seu desempenho de forma periódica nos jornais. O 

administrador pode ainda juntamente com os auditores e os contadores, participar 

ativamente no processo de padronização contábil. (NIYAMA; SILVA, 2011, p. 2) 

 “Os investidores, atuais e potenciais, têm interesse pela Contabilidade na 

medida em que esta pode auxiliar no processo de tomada de decisão com respeito 

aos seus investimentos” (NIYAMA; SILVA, 2011, p. 7). Por não participarem 

diretamente nas decisões da empresa, os investidores irão requerer informação 

adicional da mesma, além daquela que é divulgada para o público. Quanto menos 

transparentes forem as informações contábeis da empresa, maior o custo de 

captação dos recursos. 

  Os auditores das demonstrações contábeis têm um papel de proteger o 

investidor e dar credibilidade a informação contábil da empresa que esta sendo 

divulgada. Para o público um parecer sem ressalvas pode representar para o 

usuário da informação que a auditoria considera os dados apresentados como 

sendo a representação da realidade econômica da empresa, já o parecer com 

ressalvas, significa que o usuário não deve ter confiança nas informações das 

demonstrações da entidade. Outra maneira pela qual a auditoria exerce influência 

sobre a contabilidade é através da elaboração das normas de contabilidade 

(NIYAMA; SILVA, 2011, p. 11). 

 O governo tem sido considerado pelos contadores como sendo o usuário que 

mais exerce influência sobre a contabilidade. O governo utiliza a informação contábil 

pra obter parte de suas receitas através de impostos incidentes sobre as pessoas 

jurídicas. Além disso, é relevante na elaboração de normas regulamentares que 

interferem diretamente na contabilidade, incluindo os organismos públicos 

vinculados ao mesmo, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários etc 

(NIYAMA; SILVA, 2011, p. 13). 

 

3 PADRONIZAÇÃO CONTÁBIL 

  

 É possível observar nos últimos anos, um crescimento na quantidade de 

normas contábeis. Os organismos responsáveis estão procurando emitir normas e 

regulamentos sobre diversos assuntos contábeis, aplicáveis a diferentes setores da 
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economia com o objetivo de acelerar o processo de convergência com o padrão 

contábil internacional (NIYAMA; SILVA, 2011, p. 16). 

 Entretanto há vantagens e desvantagens nesse processo. Dentre as 

vantagens pode-se citar a eliminação da assimetria da informação, que é quando 

uma das partes possui informação que a outra não tem, reduzir as incertezas, 

fraudes e falhas de mercado, além de reduzir os custos para as entidades e atender 

a diferentes usuários já que coloca sob a responsabilidade de uma autoridade 

central a decisão sobre que padrão seguir. As desvantagens decorrem dos custos 

envolvidos na regulamentação, da transferência de riqueza entre os usuários da 

informação, da dificuldade operacional, dos seus efeitos sobre as escolhas as 

pessoas, podendo diminuir as possibilidades, pode ser injusta, além de que para que 

a norma pudesse ser efetiva, deveria convidar todas as instituições interessadas, o 

que é inviável (NIYAMA; SILVA, 2011, p. 23). 

 

4 EVIDENCIAÇÃO – DISCLOSURE 

 

Evidenciação, disclosure e revelação é qualquer informação divulgada pela 

companhia que auxiliem aos analistas dos estados financeiros a conhecer mais 

profundamente a situação econômica, financeira e social da empresa. 

Estas evidenciações devem fazer parte dos relatórios anuais, trazendo 

revelações que dificilmente seriam percebidas se somente analisados os principais 

estados financeiros, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do 

exercício e o fluxo de caixa. 

No processo de evidenciação é necessário definir o perfil do usuário externo e 

quais seriam seus anseios por informações da entidade, que pudessem de uma 

forma clara, solucionar as suas inquietudes de análise da situação da empresa. 

A evidenciação pode apresentar-se de várias maneiras, pela forma e 

apresentação das demonstrações contábeis, por quadros e demonstrativos 

suplementares, relatórios da administração, parecer dos auditores e notas 

explicativas, dentre elas, auxiliam sobremaneira o entendimento das demonstrações 

financeiras.  

No entanto, somente através da uniformidade é que será possível 

verdadeiramente comparar estados financeiros de diferentes países e chegar a 

conclusões mais factíveis (CORDEIRO, 2002). 
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Nas demonstrações financeiras da entidade escolhida para estudo, FIAT 

Automóveis S. A., a evidenciação é feita através do relatório da administração, do 

relatório dos auditores independentes e principalmente através das notas 

explicativas, contribuindo para um melhor entendimento por parte de seus seus 

usuários das informações contidas no balanço e nas demais demonstrações 

(ANEXO A). 

 

5 VALORES RELIGIOSOS E ESPIRITUAIS NA VIDA DE UM PR OFISSIONAL DAS 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 Há exemplos na história de pessoas que se dedicaram ao um ideal com 

valores espirituais, como Martin Luther King Jr., que foi 

um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais 

importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, 

e no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao próximo. Ele foi a 

pessoa mais jovem a receber o Premio Nobel da Paz em 1964, pouco antes de seu 

assassinato. Seu discurso mais famoso e lembrado é "Eu Tenho Um Sonho". 

Gandhi, que foi o idealizador e fundador do moderno Estado Indiano e o maior 

defensor do Satyagraha mais conhecido como “caminho da verdade” ou a “busca da 

verdade” como um meio de revolução. Jesus, que como todos sabem foi o maior de 

todos os exemplos de uso da não violência pra conseguir seus objetivos, entre 

outros vários.  

 Todos eles utilizaram a Não-Violência, que significa uma serie de conceitos 

sobre moralidade, poder e conflitos que rejeitam completamente o uso da violência 

nos esforços para a conquista de objetivos sociais e políticos. Buscando o pacifismo, 

com amor, fé, perseverança, integridade, igualdade, alegria, justiça, espiritualidade, 

simplicidade, dignidade, respeito entre outras causas. 

 Os profissionais Contábeis precisam se adequar ao mercado de trabalho que 

esta ficando cada vez mais exigente, necessita entender, aceitar e se adaptar. 

Lidamos com várias pessoas e precisamos saber como tratá-las, por isso se torna 

cada vez mais importante ter um conhecimento sobre as várias religiões, podendo 

assim ter um melhor convívio com todos. 

 Para Leonardo Boff, a espiritualidade, significa cultivar um lado do ser 

humano: seu espírito, pela meditação, pela interiorização, pelo encontro consigo 



9 
 

mesmo e com Deus. Vivemos numa sociedade altamente acelerada em seus 

processos históricos-sociais.  

 Constituímos uma totalidade complexa, que podemos discernir em três 

dimensões fundamentais do único ser humano: A exterioridade humana, a 

corporeidade, é tudo o que diz respeito ao conjunto de relações que o ser humano 

entretém com o universo, com a natureza, com a sociedade, com os outros e com 

sua própria realidade. A interioridade, a psique humana, é constituída pelo universo 

da psique, tão complexo quanto o mundo exterior, habitado por instintos, pelo 

desejo, por paixões, por imagens poderosas e por arquétipos ancestrais. A 

profundidade, o espírito, o ser humano possui profundidade, tem a capacidade de 

captar o que está além das aparências, daquilo que se vê, se escuta, se pensa e se 

ama. 

 Esta espiritualidade tão necessária é condição para uma vida integrada e 

singelamente feliz.   

  

6 A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL  

 

Atualmente no cenário empresarial, podem-se conceituar os sistemas de 

informação como aplicativos que organize os dados da empresa e os transformem 

em informações geradas por relatórios. 

A tecnologia da informação auxilia as empresas que desejam manterem-se 

competitivas, pois além dela proporcionar produtos melhores e mais modernos, faz 

também da informação, um instrumento eficiente de gestão empresarial para a 

tomada de decisões. 

 

7 SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL E SISTEMA INTEGRAD O  

 

 O sistema de informação contábil é encarregado do registro de todas as 

ocorrências realizadas pelas empresas, organizando-as de acordo com as 

necessidades dos interessados nas informações elaboradas através dele, e segundo 

Padoveze (2004) SIC é o meio que o contador em geral, utiliza para efetivar a 

contabilidade e a informação contábil dentro da organização, para que esta seja 

utilizada em toda a sua plenitude, isto é, o sistema de informação contábil é um 
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software, especializado em coletar, contabilizar, controlar, e fornecer informações 

contábeis e gerenciais a seus usuários.  

 Os sistemas de informação são utilizado pelas empresas principalmente para 

agilizar o processo de tomada de decisão, disponibilizando oportunas e em tempo 

real aos tomadores de decisão.  

 Existem múltiplos sistemas de gestão que são ineficientes, difíceis de 

administrar e difícil de obter o efetivo envolvimento das pessoas. Portanto é muito 

mais simples obter a cooperação dos funcionários para um único sistema do que 

para três sistemas independentes. Esse fato proporciona as organizações a atingir 

melhores níveis de desempenho a um custo global muito menor. 

 De acordo com Oliveira (1993, p.51), “as vantagens da integração de sistema 

é que podem eliminar ou diminuir o fluxo de papeis que circulam na empresas, 

evitando acúmulo de papel na contabilidade”. Ainda, evitam repetição de 

lançamentos nas diversas áreas e diminui os trabalhos de conciliação na 

contabilidade.  

 

7.1 Objetivos e áreas de abrangência 

 

 A contabilidade é, objetivamente, um Sistema de informação e Avaliação 

destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza 

econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de 

contabilização. Os objetivos da Contabilidade devem ser ardentes, de alguma forma 

explícita ou implícita, àquilo que o usuário considera como elementos importantes 

para seu processo decisório. Esta conceituação é importante para entendermos os 

objetivos e a abrangência do Sistema de Informação Contábil. 

 

7.2 Contribuições 

 

 A informação contábil deve ser revestida de qualidade sendo objetiva, clara, 

concisa, permitindo que o usuário possa avaliar a situação econômica e financeira 

da entidade, bem como fazer inferências sobre a tendência futura, de forma a 

atender sempre os próprios objetivos da entidade empresarial.                                      

 Com a progressiva evolução da tecnologia os computadores tem se tornado 

cada vez mais imprescindíveis no mundo dos negócios, e consequentemente o 
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campo contábil tem sido impactado por estes aspectos. Sobre isto, assim descreve 

Cornachione Jr. (2001, p.105): “hoje não é mais possível aceitar o eficaz 

desempenho profissional sem o apoio da informática, a contabilidade não foge a 

regra”.   

 

8 IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA PARA OS PROFISSIONAIS  

 

 A contabilidade, no objetivo de atender seus usuários externos e internos, 

quais sejam: governo, bancos, clientes, fornecedores, consumidores, investidores, 

acionistas funcionários, ou seja, todos os stakeholders, apresentam publicamente 

suas peças contábeis que muito servem a profissionais que detenham mediano 

conhecimento das técnicas e métodos adotadas pela ciência. Há uma real 

necessidade de utilizar uma linguagem mais simplificada e de fácil entendimento na 

apresentação dessas demonstrações a usuários sem conhecimento contábil. 

 

9 FIAT E SEU SISTEMA DE GESTÃO 

 

 O sistema contábil utilizado pela FIAT é o SAP ERP. O sistema SAP ERP é 

um software integrado de planejamento de recursos corporativos, de qualidade 

mundialmente reconhecida, destinado a atender aos principais requisitos de 

software das mais exigentes empresas de médio e grande porte, de todos os setores 

e mercados verticais, em qualquer país do mundo.  

 

10 ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA ) 

 

10.1 Utilização do Valor Adicionado como instrument o de análise 

 

 A Demonstração do Valor Adicionado é uma ferramenta de análise e poderá 

ser utilizada por todos que pretendem entender um pouco melhor as relações da 

sociedade. É um instrumento utilizado como forma de individualizar a participação 

de cada empresa na formação e distribuição da riqueza. 
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 A utilização da DVA, no conjunto de informações produzidas pelas empresas, 

poderá dar condições de comparação entre grandezas econômicas que, antes, 

apenas com base nas demonstrações contábeis tradicionais, não eram possíveis. 

 

10.2  Distribuição tributária do valor adicionado  

 

 A análise se baseia nas DVA dos últimos três anos divulgados pela empresa 

Hering S.A, 2009, 2010 e 2011.  

 Este quociente indica quanto da riqueza crida pela empresa está sendo 

endereçada aos entes estatais, ou seja, ao governo Federal, Estados e Municípios, 

na forma de impostos, taxas, contribuições. É obtido pela divisão entre a soma dos 

tributos com o valor adicionado total. 

 Analisando percentuais, pode-se concluir que de todo o valor a distribuir na 

DVA, 37,8% foi distribuído para impostos em 2011, 36,4% em 2010 e 41,18% em 

2009. 

  A arrecadação tributaria é distribuída entre o ente Federal, estadual e 

municipal, tendo um valor total de 329.792 em milhares de reais em 2011, 236.737 

em 2010 e 200.958 em 2009 (ANEXO B).    

  Esse aumento na carga tributaria de 2009 para 2011 é devido ao aumento 

das vendas, visto que neste item entram apenas os impostos incididos sobre venda.  

  O maior valor é direcionado para o ente federal com um valor tributário de 

268.764 e o menor valor foi direcionado para o ente municipal, com 976 em 2011. Já 

em 2010 e 2009, os maiores valores também são direcionados ao ente federal, 

embora sejam menores que 2011, têm um valor considerável de 184.946 e 157.250 

respectivamente (ANEXO C). 

 Em um âmbito federal relacionado aos impostos incidentes, foi possível 

constatar a presença do IPI, PIS, COFINS, IR e contribuição Social, na qual a maior 

parte da arrecadação está concentrada no IPI e COFINS. 

 Em relação ente estatal, o ICMS é responsável pela maior parte parcela do 

valor arrecadado, porem há um percentual referente a impostos de registro como 

IPVA. 

 Já se tratando do ente municipal, pode-se verificar que o ISS e IPTU como os 

dois impostos mais presentes nesta acumulação.  
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10.3 Tributos Recuperáveis decorrente de Ativo Perm anente 

 

 Com relação aos impostos recuperáveis entrará apenas na apuração do 

imposto e o respectivo pagamento, porém não afeta a DVA. Caso este crédito do 

imposto fosse referente a estoque, afetaria em custos. 

 

11 ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTADOR E AS ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

 

 De acordo com o estabelecido na Resolução 560, de 28 de outubro de 1983, 

o contabilista poderá exercer, seja como empregado, empregador ou de forma 

autônoma, a função de analista, assessor, assistente, auditor, interno ou externo, 

conselheiro, consultor, controlador de arrecadação, controller, educador, escritor ou 

articulista técnico, escriturador contábil ou fiscal, executor subordinado, fiscal de 

tributos, legislador, organizador, perito, pesquisador, planejador, professor ou 

conferencista, redator, revisor. Somente poderão exercer a profissão aqueles que 

estiverem devidamente registrados no órgão competente do Ministério da Educação 

e no Conselho Regional de Contabilidade – CRC a que estiverem sujeitos. 

 A contabilidade, dentro da entidade, atua em várias áreas cada qual 

exercendo a sua profissão com zelo, diligência e honestidade. Conforme os 

esquemas identificados nos apêndices A e B, é possível observar algumas áreas 

que podem ser seguidas por um contador e suas respectivas definições. 

 

11.1 Contabilidade na empresa 

 

11.1.1 Contador Geral  

 

 O contador estuda e pratica, controla e interpreta os fatos ocorridos no 

patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração e como acorreram os 

fatos, a fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas 

variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza econômica (O 

QUE é a contabilidade). 
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11.1.2 Auditor Interno  

 O Auditor Interno desenvolve um plano de ação e auxilia a organização a 

alcançar seus objetivos. Ele adota uma abordagem sistêmica e disciplinada para a 

avaliação e melhora da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos. Tem 

como objetivo, adicionar valor e melhorar as operações e resultados de uma 

organização, avaliar e prestar ajuda a alta Administração e desenvolver 

adequadamente suas atribuições, proporcionando-lhes análises, recomendações e 

comentários objetivos, acerca das atividades examinadas (CONCEITO e a 

importância da auditoria interna).  

 

11.1.3 Planejador Tributário   

 

 O planejador tributário conta com um conjunto de sistemas legais que visam 

diminuir o pagamento de tributos. O contribuinte tem o direito de estruturar o seu 

negócio da maneira que melhor lhe pareça, procurando a diminuição dos custos de 

seu empreendimento, inclusive dos impostos (PLANEJAMENTO tributário). 

 

11.2 Independentes (Autônomo) 

11.2.1 Auditor Independente  

 O auditor independente examina atividades desempenhadas por profissionais 

das diversas áreas de uma sociedade empresarial, de acordo com a finalidade 

estabelecida no contrato de prestação de serviço de auditoria. O auditor 

independente pode ser contratado por uma sociedade, sem vínculo empregatício, 

com diversas finalidades, como por exemplo, identificar fraudes (FERREIRA, pag. 2). 

11.2.2 Perito Contábil   

 O perito contábil visa um conjunto de procedimentos técnicos, que tem por 

objetivo a emissão de laudo sobre questões contábeis, mediante exame, vistoria, 

indagação, investigação, arbitramento, avaliação ou certificado (TRABALHO 

pericial). 

11.2.3 Consultor   
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O consultor identifica e recomenda as empresas, através de diagnósticos e 

processos, todas as necessidades contábeis e financeiras da organização. Algumas 

dessas informações contábeis podem ter grande repercussão para a tomada de 

decisões dos gestores das micro e pequenas empresas: demonstrativos de fluxo de 

caixa, de contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento, controle do ativo 

imobilizado, dos custos, demonstração do resultado do exercício, simulações de 

preços e resultados baseadas em dados contábeis, apuração de impostos e para 

fins fiscais (PARA que serve uma consultoria contábil?).  

11.3 Contabilidade no ensino 

11.3.1 Professor   

 Ao professor cabe transmitir conhecimentos e estimular o raciocínio lógico e a 

visão crítica dos estudantes, ajudando-os no desenvolvimento de habilidades para 

entrar no mercado de trabalho e assumir seu papel de cidadão. Para lecionar as 

disciplinas específicas do curso superior de contabilidade, os professores deverão 

fazer pós-graduação juntamente com o módulo de metodologia do ensino superior. 

Poderão, assim, ajudar e ensinar aos alunos os conceitos e as práticas contábeis a 

serem exigidas tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal.  

11.4 Órgãos Públicos 

 

11.4.1 Auditor Fiscal  

 

Um auditor fiscal  tem como função exercer a 

fiscalização e análise do cumprimento das 

obrigações tributárias pelos contribuintes, inclusive 

os relativos ao controle aduaneiro, à apreensão de 

mercadorias, documentos e assemelhados. Em 

outras palavras, o auditor fiscal  é a autoridade 

administrativa incumbida de verificar o correto 

funcionamento do sistema tributário (O QUE faz um 

auditor?). 
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 Além disso, compreende a análise da eficiência e eficácia dos procedimentos 

adotados para a apuração, controle e pagamentos dos tributos que incidem tanto 

nas atividades comerciais quanto nas operacionais da empresa e na avaliação do 

planejamento tributário. Exercida, em geral, por servidores públicos admitidos por 

meio de concursos públicos (AUDITORIA Fiscal).  

 

11.4.2 Contador Público   

 

 Andrade (2002, p. 27) conceitua que é uma ciência que registra, controla e 

estuda os atos e fatos administrativos e econômicos operados no patrimônio público 

de uma entidade, possibilitando a geração de informações, variações e resultados 

sobre a composição deste, auferidos por sua administração e pelos usuários.  

 

12 CONCLUSÃO 

 

 A contabilidade tem como objetivo principal fornecer através de seus 

relatórios, informações importantes na tomada de decisões de seus diversos 

usuários. Essas informações para satisfazerem um número maior de usuários 

devem ser feitas de forma clara, evidenciando o que for de mais necessário, sempre 

em conformidade com as normas e em uniformidade, para que assim informações 

de diferentes aspectos possam ser comparadas com de outras entidades e até 

mesmo com relatórios de outros países. 

 E a DVA é um exemplo disso, na qual pode nos passar uma grande 

quantidade de informação necessária para os usuários e possibilitar uma grande 

variedade de interpretações e análises. Neste artigo pode ser observada a análise 

com base nos impostos distribuídos pela entidade em questão. 

 Os avanços tecnológicos têm liberado os profissionais dos trabalhos 

rotineiros. Eles agora passam menos tempo preparando relatórios e mais tempo 

analisando e interpretando informações de negócios, trazendo mudanças 

significativas na elaboração das atividades dos escritórios contábeis, proporcionando 

ganhos de produtividade e eficiência de processos contábeis nas empresas 

usuárias. Com isso a utilização efetiva de boas plataformas tecnológicas, os 

escritórios e as entidades tornam-se mais eficiente. 
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 A atuação do profissional contábil e suas áreas estão de acordo com a 

formação obtida por meio do ensino superior, combinada com suas qualidades 

pessoais e de inter-relacionamento, permite que o graduado em ciências contábeis 

escolha e se direcione para mais de uma área de atuação profissional. Zelo, 

diligência, honestidade e competência são qualidades cada vez mais exigidas do 

contador, pelo mercado de trabalho. Isto implica uma formação de caráter e em 

demonstrar interesse pela constante reciclagem dos conhecimentos técnicos 

pertinentes ao bom desenvolvimento de suas atividades. Além dessas qualidades, 

existem ainda valores espirituais e culturais que fazem com que os profissionais 

dessa área, interessados em manter uma boa convivência com todos os clientes 

procuram se inteirar. Com a quantidade de religiões existentes no mundo a 

espiritualidade se torna necessária para uma vida integrada e singelamente feliz. 
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ANEXO A - Demonstrações Financeiras Fiat 2011 
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ANEXO B  – Demonstrações do Valor Adicionado 2009 e 2010 
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ANEXO C - Demonstrações do Valor Adicionado 2010 e 2011 
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APÊNDICE A 
 

Contador

Na
Empresa

Independente
(Autônomo)

Auditor 
Interno

Contador geral, de custos, 
controler, subcontador...

Contador Fiscal

Cargos Administrativos

Auditor Independente

Consultor Perito Contábil

Escritório de Contabilidade
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APÊNDICE B 

Contador

No
Ensino

Órgãos 
Públicos

Pesquisador

Professor

Consultor

Contador Independente

Fiscal Tributos Tribunal Contas

Controlador de Arrecadação

Escritor

 


