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RESUMO 

O presente trabalho buscou identificar as expectativas dos estudantes de Ciências Contábeis 

quanto à formação acadêmica para o seu exercício profissional. O estudo foi descritivo, 

bibliográfico, quantitativo analisou através de questionário contendo 12 quesitos que buscam 

decifrar o que os estudantes esperam do curso de Ciências Contábeis. As questões estão 

divididas em alunos do 1º a 4º período e alunos do 5º a 8º. Os resultados foram bastante 

satisfatórios e apresentam de forma sucinta o que os estudantes esperavam do curso. Além da 

significativa mudança do perfil do contador que passa de um guarda livros para um excepcional 

para a tomada de decisão das empresas. Aborda também as áreas que o profissional pode 

trabalhar e buscar se profissionalizar. As principais leis do ramo da contabilidade são abordadas 

de uma forma clara em que o profissional tem que buscar um conhecimento para ser um 

profissional mais completo. Analisa se o currículo da faculdade de Puc Minas –Campus 

Coração Eucarístico é bom ou não, a buscar melhorias para capacitar melhor os profissionais 

para o mercado competitivo de trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Formulações do Problema 

No ano de 2017, segundo a Fundação Brasileira de Contabilidade, o Brasil tem 530.373 

profissionais da área contábil, desses profissionais 65,8% estão graduados e os outros que 

representam 34,2%.  Em 2015, 42.483 pessoas se formaram em ciências contábeis tanto em 

universidades particulares quanto em públicas no Brasil. Segundo o Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu), o curso de Ciências Contábeis foi a 10ª carreira mais procurada. 

Essa procura crescente é devido a mudança do perfil do profissional de ciências contábeis, de 

guarda livros passa a ter um papel de suma importância dentro das organizações. 

A contabilidade na atualidade se tornou uma ferramenta de fundamental importância, pois, 

contribui para o desenvolvimento e a continuidade das organizações, gerando informações que 

influenciam nas tomadas de decisões. Neste contexto a capacitação do profissional contábil 

vem prospectar melhores resultados que atendam às necessidades dessas organizações. 

(GOMES; JÚNIOR, 2013) 

De acordo Marion, (2004, p.26), “Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de 

informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora de empresa”. 

De acordo com Ribeiro (2009, p.2):  

A contabilidade, portanto, é uma ciência social que tem por objeto o patrimônio das 

entidades econômico-administrativas. Seu objetivo principal é controlar o patrimônio 

das entidades em decorrência de suas variações. Para compreender o conceito de 

contabilidade, é preciso saber o que é patrimônio e o que é entidade. 

 

Dessa forma o perfil do contador vem se modificando, passando a ser essencial na organização 

já que seu objetivo principal é controlar o patrimônio das entidades em decorrência de suas 

variações, quer dizer que ele que vai auxiliar o empreendedor a tomar suas decisões de acordo 

com a variação do patrimônio, além de auxiliar a organização no que tem que fazer para 

melhorar essas mudanças quando estiver diminuindo. 

No curso de contabilidade tem-se também a presença de variadas legislações contábeis 

como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que é de suma importância já que ele é órgão 

que regulamenta a profissão contábil, responsável pelo exame de suficiência.  Têm-se outras 

legislações de suma importância que envolve a norma contábil, e se o contador estiver ciente 

dessas normas ele vai ter um diferencial no mercado de trabalho em relação aos outros 



 

 

profissionais. Evidente que para isso ele deve estar sempre a par das mudanças das normas e 

pesquisar sobre elas em sites seguros.   

Além da legislação contábil também ser vasta pode-se ver que a área que o contador 

poderá seguir também é, tem a possibilidade de ele ingressar carreira em várias áreas como 

custos, controladoria, auditoria, perícia. O interesse da escolha dessa área pode ser ligado a 

maior afinidade quando está cursando as disciplinas ligadas ao curso de ciências contábeis. 

Dessa forma a escolha do tema foi feita para auxiliar a faculdade a auxiliar ainda mais 

seus estudantes do curso de Ciências Contábeis a serem diferenciados no mercado de trabalho 

e assim mostra qual o seu perfil para competir com outros profissionais de forma a se igualar 

nessa competição. 

Portanto esta monografia se refere à qual a percepção dos estudantes de Ciências 

Contábeis quanto à formação acadêmica para o seu exercício profissional? 

 O objetivo geral do trabalho foi a análise perante a percepção dos estudantes de Ciências 

Contábeis quanto à formação acadêmica para o exercício profissional e os específicos 

demonstrar qual o perfil do profissional contábil na atualidade; informar o que o profissional 

do futuro tem que ter para se encaixar no mercado e exemplificar as legislações contábeis. 

O interesse da escolha desse tema foi feito para identificar se os profissionais da área 

contábil atingiram as metas que eles buscavam com a escolha desse curso. Dessa forma se elas 

forem inconclusivas, o que se deve fazer para eles atingirem seu objetivo formando 

profissionais mais competentes. Essa mudança deve ser tanto na faculdade que o profissional 

estuda quanto nele próprio. 

No caso acadêmico, se demostrar que os profissionais contábeis atingirão suas metas ao 

entrar no curso com o auxílio da faculdade, haverá uma maior procura por essa faculdade, pois 

a faculdade está se importando não somente na questão financeira e sim de como seus alunos 

vão ser inseridos no mercado de trabalho.  Pode ocorrer também que esses objetivos não sejam 

alcançados, assim esse trabalho vai ajudar a universidade que os profissionais estudam a 

melhorar suas diretrizes curriculares para formar profissionais mais competentes. 

O estudo profissional em questão vai ajudar a formar profissionais mais competentes 

demonstrando o que eles precisam para se diferenciar no mercado competitivo como um bom 

currículo envolvendo cursos como Excel, world, a busca de sempre estar antenado sobre as leis 

que veem se modificando na área contábil, saber falar uma língua como inglês ou espanhol. 

No âmbito social, o trabalho acrescentará e muito, pois o contador é o médico da 

empresa por ser responsável por funções como a inteligência financeira da empresa, o grau de 

endividamento, a gestão de riscos trabalhistas, tributários e financeiros e por cumprir as leis.  



 

 

 

1.2 - METODOLOGIA DE PESQUISA: 

1.2.1 Caracterização do estudo 

Em relação ao método, o estudo é denominado como indutivo, nesse caso sua argumentação é 

feita através de dados particulares para chegar a uma verdade geral ou universal, não contida 

nas partes examinadas. 

A abordagem ocorreu das maneiras quantitativa e qualitativa, que segundo TEIXEIRA. (2005, 

p.136):  

A forma quantitativa utiliza a descrição matemática como uma linguagem que 

descreve as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis. Já a forma 

qualitativa, onde o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e os dados, 

entre o contexto e a ação, usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, da 

compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação. 

Os métodos a serem adotados no artigo é a pesquisa bibliográfica em artigos, livros e internet, 

que reforça as vertentes e premissas do mercado de trabalho em relação à profissão contábil. 

O estudo trata-se de uma pesquisa descritiva. Que visa analisar a percepção dos estudantes de 

Ciências Contábeis quanto à formação acadêmica para o exercício profissional sendo feito na 

faculdade Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus Coração Eucarístico, a 

fim de identificar o posicionamento dos estudantes em relação ao curso para ajudar na formação 

de profissionais competentes e capazes de enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho. A 

condição da pesquisa é de campo, pois não descaracteriza o ambiente real, de forma a não há 

alterá-lo. 

A amostra é composta por estudantes de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais em que envolve alunos denominados calouros (1 ao 4 período) e veteranos (5 

ao 8 período). Os alunos a serem analisados são do campus Coração Eucarístico, a cidade da 

população é Belo Horizonte-Minas Gerais. 

Na coleta de dados será utilizado um questionário em que consta o que os estudantes esperam 

do curso, em relação a emprego e também da própria faculdade, se ela realmente está 

disponibilizando as matérias de forma a atender realmente a formação desses profissionais. 

O primeiro questionário em que se baseia no perfil e tendências profissionais no âmbito 

nacional e internacional: um estudo acerca da percepção de acadêmicos de um curso de Ciências 



 

 

Contábeis do Vale do Paranhana-RS. Em que nele as perguntas mais relevantes seriam se os 

estudantes trabalham na área contábil; qual área que eles trabalham; qual o segmento de 

atuação; que motivos levaram a não atuar na área contábil; qual suas expectativas quanto à 

formação dos cursos; quais as principais funções do contador no mercado de trabalho; das 

competências e habilidades relacionadas abaixo, enumere, em ordem de importância, 

considerando 1 a menos importante e 10 a mais importante para o desempenho do contador.  

A segunda pesquisa trata dos fatores determinantes na escolha do curso de Ciências Contábeis 

por estudantes de instituições de ensino superior e particulares na cidade de São Paulo. Dentre 

as perguntas da amostra as que mais chamaram a atenção seriam: os motivos que levaram os 

estudantes a escolha do curso; quais carreiras eles pretendem seguir ao se graduar. 

Além das próprias perguntas que serão feitas pela a autora. 

1.3 – Estruturas do Trabalho 

 No primeiro capitulo encontra-se a introdução da pesquisa, juntamente com a 

problemática, objetivo geral e específico, justificativa e relevância do tema. 

 No segundo capítulo está o referencial teórico, onde de foram utilizados como os mais 

relevantes autores como Teixeira, Oliveira e afins. 

 No terceiro capítulo está contido o estudo de caso da pesquisa, onde se elaborou se um 

questionário aplicado aos alunos a partir do primeiro período, onde verificou a expectativa dos 

alunos do curso de ciências contábeis da Puc-Minas unidade do Coração Eucarístico. 

 No quarto capítulo foram realizadas as conclusões e recomendações do referido 

trabalho. 

 No quinto e último capítulo encontra-se as referências bibliográficas.    

 

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA: 

1.4.1 Classificações da pesquisa 



 

 

O trabalho em questão é denominado como uma pesquisa, que segundo Clemente (2013), pode 

ser definido como o procedimento formal pelo qual é desenvolvido o trabalho científico, 

realizando investigações e buscando um conhecimento coletivo dentro da realidade. A pesquisa 

é realizada com o objetivo de responder a problemática por meio de procedimentos científicos. 

Segundo Oliveira (2011), a pesquisa metodológica pode ser classificada quanto aos objetivos, 

procedimentos e abordagem do problema. Os objetivos se subdividem em: descritivos, 

exploratórios e explicativos. Os procedimentos podem ser: bibliográficos, documental, survey 

com aplicação de questionários e o estudo de caso. Já a abordagem do problema se divide em: 

quantitativa e qualitativa. 

Segundo Oliveira (2011), a pesquisa metodológica pode ser classificada quanto aos objetivos, 

procedimentos e abordagem do problema. Os objetivos se subdividem em: descritivos, 

exploratórios e explicativos. Os procedimentos podem ser: bibliográficos, documental, survey 

com aplicação de questionários e o estudo de caso. Já a abordagem do problema se divide em: 

quantitativa e qualitativa. 

Quanto aos objetivos, este trabalho se caracteriza como um estudo descritivo. Esse tipo de 

pesquisa trata-se de da descrição das características de determinada população a ser pesquisada, 

onde o principal objetivo é descobrir as associações entre as variáveis. O estudo descritivo 

busca descrever uma situação de forma detalhada abrangendo as características de um 

indivíduo, um grupo e a relação entre os eventos (OLIVEIRA, 2011). 

O presente trabalho se caracteriza como pesquisa bibliográfica e levantamento/survey. A 

pesquisa bibliográfica consiste na consulta a materiais anteriormente elaborados, como os livros 

e artigos científicos. E o levantamento ou survey se refere a aplicação de questionários, 

realizando um levantamento de todas as informações de todos os integrantes do universo 

pesquisado. Os surveys são um dos mais flexíveis e eficientes métodos para a coleta de dados, 

alcançando um maior número de pessoas, garantindo o anonimato e quanto aos resultados é 

possível obter um relacionamento entre as variáveis. (OLIVEIRA, 2011). 

Quanto à abordagem do problema, o trabalho se classifica em quantitativo. A pesquisa 

quantitativa consiste na coleta de dados e informações que serão tratados por meio de 

estatísticas. Este tipo de pesquisa busca validar as informações coletadas por meio de análises 

estatísticas. Tabelas e gráficos também são utilizados, o que proporciona um melhor 

entendimento dos dados analisados (OLIVEIRA, 2011). 



 

 

Para que isso ocorra é necessário que seja coletada uma amostra, ou seja, uma coleta de 

informações com uma determinada população. A amostra consiste na seleção de uma 

quantidade de unidades de observação e que tenham as mesmas características da população, 

para que seja possível a realização do estudo (OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com Oliveira (2011), é preciso definir a amostra em probabilística e não 

probabilística. A amostra probabilística é aquela em que cada elemento pode fazer parte da 

amostra, tendo uma probabilidade conhecida e diferente de zero. Já a amostra não 

probabilística, que será realizada neste trabalho, a escolha dos elementos não deve ser feita de 

modo aleatório, ou seja, devem ser consideradas as características particulares do grupo a ser 

estudado.  

 

Em relação ao método, o estudo é denominado como indutivo, nesse caso sua argumentação é 

feita através de dados particulares para chegar a uma verdade geral ou universal, não contida 

nas partes examinadas. 

 

O estudo é classificado (I) do ponto de vista de seus objetivos como descritivo, pois os fatos 

são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem a interferência do 

pesquisador; (II) quanto aos meios de investigação utilizam-se métodos não experimentais por 

não se manipular as variáveis diretamente; (III) quanto à abordagem do problema caracteriza-

se como um estudo quantitativo; (IV) em relação aos procedimentos de pesquisa é utilizado o 

estudo de campo (Cooper e Schindler, 2003; Hair, Babin, Money e Salouel, 2005). 

A amostra apresenta-se como fator relevante no processo de pesquisa, pois pode limitar ou 

potencializar a capacidade de generalização acerca do problema em estudo. Basicamente, as 

amostras podem ser probabilísticas ou não probabilísticas. As primeiras são aquelas obtidas a 

partir de seleção aleatória, ou seja, não tendenciosa. Já as segundas carregam um viés ou 

tendenciosidade, não possibilitando inferências generalizadoras (MEGLIORINI et al., 2008). 

A abordagem ocorreu das maneiras quantitativa e qualitativa, que segundo TEIXEIRA. (2005, 

p.136):  

A forma quantitativa utiliza a descrição matemática como uma linguagem que descreve as 

causas de um fenômeno, as relações entre variáveis. Já a forma qualitativa, onde o pesquisador 

procura reduzir a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica 

da análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e 

interpretação. 



 

 

Os métodos a serem adotados no artigo é a pesquisa bibliográfica em artigos, livros e internet, 

que reforça as vertentes e premissas do mercado de trabalho em relação à profissão contábil. 

O estudo trata-se de uma pesquisa descritiva. Que visa analisar a percepção dos estudantes de 

Ciências Contábeis quanto à formação acadêmica para o exercício profissional sendo feito na 

faculdade Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus Coração Eucarístico, a 

fim de identificar o posicionamento dos estudantes em relação ao curso para ajudar na formação 

de profissionais competentes e capazes de enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho. A 

condição da pesquisa é de campo, pois não descaracteriza o ambiente real, de forma a não há 

alterá-lo. 

1.4.2 Instrumento da Coleta de Dados 

Como forma de coletar os dados da amostra utilizou-se um questionário com base na amostra 

dos autores Gomes (2013) e Filho (2011) que fazem uma pesquisa perante o curso de Ciências 

Contábeis de acordo com cada local que eles fazem a faculdade. No primeiro, o autor utiliza 

uma amostra separando os alunos em iniciantes e concluintes com os principais fatores que 

levaram a escolha do curso além de dados importantes já o segundo apresenta uma comparação 

entre duas faculdades no que tange o curso de Ciências Contábeis. 

1.4.3 Dados da amostra 

A amostra é composta por estudantes de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais em que envolve alunos denominados calouros (1 ao 4 período) e veteranos (5 

ao 8 período). Os alunos a serem analisados são do campus Coração Eucarístico, a cidade da 

população é Belo Horizonte-Minas Gerais. 

Na coleta de dados será utilizado um questionário em que consta o que os estudantes esperam 

do curso, em relação a emprego e também da própria faculdade, se ela realmente está 

disponibilizando as matérias de forma a atender realmente a formação desses profissionais. 

O presente trabalho é qualificado como uma pesquisa, que segundo Clemente (2013), pode ser 

definida como o procedimento formal pelo qual é desenvolvido o trabalho científico, realizando 

investigações e buscando um conhecimento coletivo dentro da realidade. A pesquisa é realizada 

com o objetivo de responder a problemática por meio de procedimentos científicos. 



 

 

Para analisar os dados apurados na pesquisa, será necessário utilizar a estatística descritiva. 

Segundo Oliveira (2011), a estatística descritiva utiliza medidas como moda, mediana e média 

para caracterizar o que é comum na amostra o que seriam as dispersões.  

A estatística descritiva é usada com o objetivo de representar de forma compreensível às 

informações obtidas, ou descrever algo. É usada principalmente quando há um grande número 

de dados a serem analisados, fazendo-se necessário a utilização de gráficos e tabelas, 

estabelecendo uma relação entre as variáveis estudadas (OLIVEIRA, 2011). 

No presente trabalho, após a aplicação do questionário, os dados serão analisados de forma 

estatística empregando o uso de tabelas e gráficos para melhor apresentar os resultados obtidos 

na pesquisa. 

O questionário de pesquisa vai se basear na coleta de dados de duas outras pesquisas em que 

serão tiradas as perguntas que seriam mais relevantes para serem respondidas no curso de 

Ciências Contábeis da Pontifícia Católica de Minas Gerais, campus Coração Eucarístico. 

Ele vai se basear no resultado de duas outras pesquisas que foram feitas com o mesmo tema, 

mais a amostra utilizada é aplicada em outros lugares. Um deles é o perfil e tendências 

profissionais no âmbito nacional e internacional: um estudo acerca da percepção de acadêmicos 

de um curso de Ciências Contábeis do Vale do Paranhana-RS, em que nele teve  as respostas 

mais relevantes em relação as seguintes perguntas : se os entrevistados trabalham na área 

contábil; quais segmentos os entrevistados atuam; por que motivos não trabalham na área 

contábil; quais as expectativas dos entrevistados quanto à formação no curso de Ciências 

Contábeis; quais as principais funções do contador hoje em dia; quais as competências e 

habilidades que mais se destacam para o contador. 

O segundo em questão são fatores determinantes na escolha do curso de Ciências Contábeis por 

estudantes de instituições de ensino superior particulares na cidade de São Paulo.  Dentre os 

resultados apresentados na pesquisa os motivos que levaram os entrevistados a ingressarem no 

curso; quais as possibilidades de carreiras a serem seguidas após a conclusão de curso; 

Além das próprias perguntas a serem feitas pela própria realizadora da monografia em questão, 

que buscam ajudar na coleta de resultados como a mudança frequente do currículo de Ciências 

Contábeis na Puc Coração Eucarístico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REFERÊNCIAL TÉORICO 

2.1 CONTABILIDADES NA ATUALIDADE  

2.1.1 Surgimento da Contabilidade no Brasil 

Melis (1950:3) destaca que: A Contabilidade, e sua principal e mais característica manifestação 

– a conta – é tão antiga quanto é a civilização construída pelos homens ... A história da 



 

 

Contabilidade é, em certo ponto, uma consequência da história da civilização, tanto em suas 

vicissitudes como nas mais altas manifestações da referida civilização, sobretudo no campo 

econômico.  

Da mesma forma, Vlaemminck (1961:XIII) analisa o desenvolvimento histórico da 

Contabilidade, estabelecendo uma correlação de sua evolução com a Economia: A 

Contabilidade é indubitavelmente uma técnica auxiliar da Economia. Como consequência 

aparece, se expande e se degenera ou se retrai ao compasso da evolução econômica das 

civilizações, nas diversas regiões e distintas épocas de sua história. Trataremos de nos 

manifestar sobre o paralelismo entre a evolução econômica geral e a evolução de um dos 

métodos a serviço da economia das empresas: a técnica das contas.  

Para Iudícibus (1993:31): em termos de entendimento da evolução histórica da disciplina, é 

importante reconhecer que raramente o “estado da arte” se adianta muito em relação ao grau de 

desenvolvimento econômico, institucional, e social das sociedades analisadas, em cada época. 

O grau de desenvolvimento das teorias contábeis e de suas práticas está diretamente associado, 

na maioria das vezes, ao grau de desenvolvimento comercial, social e institucional das 

sociedades, cidades ou nações. 

 A Contabilidade surgiu no Brasil no período colonial com o avanço da sociedade e a 

necessidade de controles contábeis para desenvolver em 1530 as primeiras Alfândegas. (REIS; 

SILVA, 2008) 

No ano de 1549, Portugal intitulou Gaspar Lamego como o primeiro Contador Geral das terras 

do Brasil em decorrência da criação dos armazéns alfandegários, demostrando preocupações 

com a educação comercial da área contábil.  

Em 16 de julho de 1679, comenta-se na história que por meio da Carta Régia é fundada a Casa 

dos Contos, que é o órgão encarregado de processar e fiscalizar as receitas e despesas de Estado, 

conseguindo independência somente no reinado de João I. Sendo que o acontecimento é 

aprovado pela a vinda Família Real ao Brasil em 1808, acarretando em um avanço sócio 

econômico e cultura mais eficaz na colônia, por causa de vários acontecimentos, como por 

exemplo, a abertura dos portos às nações amigas; a criação do Banco do Brasil, oque originou 

na emissão do papel moeda, mais acaba fechando no ano seguinte por causa do déficit dos 

cofres públicos; criação da imprensa. 



 

 

Sendo assim historicamente, a contabilidade surgiu para suprir a necessidade de os gestores 

terem um instrumento que permitisse conhecer, controlar, medir os resultados de suas 

negociações e dar suporte ao processo decisório (RIBEIRO, 2007).  

2.1.2 Século XX 

A padronização e a harmonização contábeis são preocupações mundiais, que buscam dentro do 

contexto da economia global um entendimento único dos termos, princípios, normas e formas 

de apresentação das Demonstrações Contábeis, para que os diversos usuários possam realmente 

entendê-las e interpretá-las, em um contexto de transparência, mensuração e “disclosure15” 

comum a todos. (BACCI; PELEIAS, 2004) 

Segundo Castro Neto (1998:58): A Harmonização Contábil pode ser conceituada como o 

processo de padrões contábeis internacionais para algum tipo de acordo tal que as 

Demonstrações Contábeis de diferentes países sejam preparadas segundo um conjunto comum 

de princípios de mensuração e disclosure. 

A primeira exigência legal brasileira sobre padronização veio com a Lei no. 1083 e o Decreto 

no. 2679, ambos de 1860 e já abordados neste trabalho. Entretanto, a primeira discussão sobre 

harmonização e padronização contábil no Brasil com a participação da classe contábil ocorreu 

em 1926, e as primeiras alterações na regulamentação ocorreram em 1940, com os Decretos-

Leis nos. 2.416/40 e 2627/4016, com inovações significativas: o primeiro com normas sobre a 

Contabilidade Pública dos Estados e Municípios, e segundo tratando das sociedades anônimas. 

( BACCI;PELEIAS,2004)  

Segundo Bacci, Peleias (2004), as vantagens desta padronização foram de suma importância na 

análise comparativa das demonstrações contábeis das empresas devido o fato que possibilitaram 

a construção de séries históricas, demostrando os resultados da atividade empresarial ao longo 

do tempo tendo como outro serviço  importante que está relacionado com o estudo da 

Contabilidade, contribuindo para que as instituições de ensino superior pudessem oferecer à 

sociedade profissional com maiores qualificações técnica. 

2.2 Competências e habilidades do Profissional Contábil na modernidade 

A lei define o perfil dos contabilistas como sendo contadores que eram os graduados em cursos 

universitários de Ciências Contábeis; técnicos de Contabilidade eram os de nível médio, das 



 

 

escolas comerciais; e guarda-livros não tinham escolaridade formal, exerciam atividades de 

escrituração mercantil, passando a ser técnico contábil com a regulamentação da Lei 3.384/58 

Segundo Roveda (2015), os técnicos e bacharéis por muito tempo tinham o perfil de guarda 

livros isso significa que o perfil desses profissionais era burocrático, eles somente se 

preocupavam com o atendimento ao fisco e não se importavam em ter relações com os gestores 

das empresas e com outras áreas da organização, tinham o papel de escriturar e manter em boa 

ordem os livros mercantis das empresas comerciais. 

 No entanto, esse perfil foi se modificando, o contador passa a ser essencial dentro de uma 

organização já que ele passa a ser o principal auxiliador das empresas nas tomadas de decisões 

a fim de obter seu sucesso (MOSCHEM; WOHLGEMUTH). 

A função do contabilista desdobrou-se nas mesmas proporções da contabilidade. O contador de 

hoje não é mais um simples registrador de operações comerciais e a presença desse profissional 

é cada vez mais imprescindível para a sociedade e para as organizações (COTRIN; SANTOS; 

ZOTTE JÚNIOR, 2012). Assim, o contabilista moderno deve estar constantemente a procura 

de aperfeiçoamento para acompanhar as mudanças e se adaptar às novas realidades. 

Como afirma Lisboa (1997), que de forma genérica, pode se afirmar que todas as decisões a 

serem tomadas que envolvem uma atividade de uma empresa, qualquer que seja o nível dessa 

decisão, têm como base algum tipo de informação. Nesse contexto o profissional de 

contabilidade tem papel importante.  

Antigamente o profissional contábil era visto como um mero guarda livros, ao longo dos tempos 

esse perfil passa a ser modificado. O contador passa a possuir um papel importante na tomada 

de decisão das organizações, sendo visto como o “médico” das empresas. Ele tem à mão as 

principais informações sobre a sua empresa. O contador então passa a desempenhar um papel 

importante na assessoria das gestões, assim alertam sobre a situação contábil das instituições, 

apontando possibilidades de redução de despesas, seja com o planejamento tributário, seja com 

economias possíveis, além de orientar sobre os melhores investimentos. 

Nesse cenário, o novo perfil profissional considera atitudes como: [...] iniciativa, liderança, 

criatividade, autodesenvolvimento, multifuncionalidade, agilidade, flexibilidade, gerenciar o 

risco, educador, lógica de raciocínio, prontidão para resolver problemas, habilidade para lidar 



 

 

com pessoas, trabalho em equipe, conhecimento de línguas, informática e resistência emocional 

[...]. (FRANCO, 1999, p. 33). 

Segundo Sá (2001), afirma que o perfil do profissional da atualidade exige que o ensino prepare 

um intelectual que tenha condições de orientar as empresas para a prosperidade e para a eficácia 

da riqueza.  

Além de buscar conhecimento organizacional e de negócios, que inclui: economia; ambiente de 

negócios; governança corporativa; ética nos negócios; mercado financeiro; métodos 

quantitativos; comportamento organizacional; gestão estratégica e tomada de decisão; 

marketing; negócios internacionais e globalização. Esses conhecimentos estão na base 

curricular e no projeto pedagógico do curso de Ciências Contábeis considerados conteúdos de 

formação básica, portanto o curso superior vai ajudar o estudante na busca do seu conhecimento 

técnico, sendo o primeiro passo para a qualificação profissional, cabendo cada um definir qual 

caminho a se seguir ao longo de sua carreira. (JUNG; FISHBORN) 

Duarte (2006) considera que para o profissional contábil tornar-se apto para suprir as 

necessidades impostas pelo mercado, deve ele ampliar seus conhecimentos específicos, 

tornando-se gestor da informação contábil e apresentando um conjunto de habilidades que 

englobam: iniciativa, ética, visão de futuro, habilidade de negociação, flexibilidade e 

capacidade de inovar e criar.  

Para Schwez (2000, p. 12), o contador moderno deverá aprender novas linguagens e 

tecnologias, ter iniciativa, imaginação, sensibilidade, ser inovador, questionador, flexível, 

corajoso, audacioso, acreditar nos seus sonhos e, acima de tudo, ser consciente de que “o 

aprendizado permanente é a chave para a sobrevivência”. 

 A formação que o aluno recebe durante a graduação deve influenciar consideravelmente suas 

expectativas e escolhas profissionais futuras, assim aperfeiçoando o processo de ensino-

aprendizagem. Alves, Corrar e Slomski (2004). 

Diante desse fato, o contador deve ter a convicção de que tem que sempre estar atualizado e em 

constante aperfeiçoamento são as únicas maneiras de se destacar no mercado atual.   Para o 

contador se diferenciar dos demais, ele pode buscar uma especialização em que ele vai investir 

na sua formação e se preparar para preencher um cargo na área contábil ou financeira das 

organizações. 



 

 

Dentre essas áreas de especialização podemos citar os principais cursos de especialização 

segundo Ana Flávia da Fonseca, que é reitora do Centro Universitário de João Pessoa- Unipê:  

• MBA em Gestão Bancária e Finanças Corporativas: O profissional vai realizar 

atividades relacionadas à gestão de finanças bancárias e corporativas.  No caso da gestão 

bancária, o profissional vai adquirir aprendizado e irá dominar as técnicas necessárias para as 

tomadas de decisões de caráter econômico-financeiras levando à obtenção dos resultados 

esperados na área.  Já a gestão financeira em corporações está relacionada com à administração 

dos recursos de qualquer empresa, isso quer dizer que os conteúdos e disciplinas estão voltados 

no funcionamento do mercado e do sistema financeiro e assim contribuem para o 

desenvolvimento de uma perspectiva estratégica fundamental para conduzir as empresas dos 

mais diversos segmentos. 

• MBA em Finanças: O curso é focado na gestão das empresas, assim tem a finalidade de 

fornecer aos profissionais o conhecimento tanto técnico quanto prático necessário para se tomar 

as decisões relacionadas à administração financeira, econômica e fiscal dessas empresas. As 

disciplinas desse curso envolvem a análise do cenário econômico, estratégia empresarial, 

contabilidade financeira, finanças corporativas, planejamento e gestão tributária, entre outras 

demandas típicas do mundo dos negócios, portanto o profissional qualificado para essa área é 

aquele que irá desenvolver sua habilidade para examinar o cenário geral além de analisar a 

economia para decidir quando e como deve se investir os recursos da organização. 

• Especialização em Contabilidade Pública: Nessa especialização o papel do contador 

muda, enquanto nas empresas privadas o foco é lucro, na contabilidade pública já é distinto. 

Assim o profissional que irá assegurar o registro de fatos contábeis relacionados à utilização do 

patrimônio público envolvendo então a administração de forma direta e indireta como órgãos, 

agências governamentais, fundações e autarquias. 

           Esses órgãos surgem para garantir o atendimento às necessidades dos cidadãos e a gestão 

adequada dos recursos que vêm dos cofres públicos, dessa forma o objetivo desse trabalho é 

garantir a transparência das ações dos gestores e a prestação de contas à sociedade.  Dessa forma 

a especialização vai capacitar os profissionais para realizar serviço aos órgãos que devem 

utilizar a contabilidade pública a fim de garantir a transparência da gestão e facilitar a 

fiscalização do cumprimento dos direitos do cidadão. 

• Especialização em Controladoria e Auditoria: Nessa especialização o que chama 

atenção é a controladoria que é responsável por toda área financeira da empresa. Assim o papel 



 

 

do controller é de suma importância para avaliar as ações da empresa a curto e longo prazo, ele 

e sua equipe irão analisar os dados adquiridos, o cenário interno e externo disponibilizando 

respaldo e base para a tomada de decisões.   

Os profissionais então com uma visão abrangente e estratégica, irão corrigir os desvios e 

aperfeiçoam o processo.  Na controladoria os profissionais irão trabalhar analisando os custos 

e receitas, o comportamento dos funcionários e as questões fiscais e trabalhistas, entre outros 

aspectos significativos para dar rendimento ao departamento de contabilidade.  

          Já na área de auditoria o trabalho possui natureza diferente, dessa forma o                                 

profissional analisará as demonstrações contábeis da empresa e depois emitirá um relatório a 

respeito de sua composição. Desse modo o auditor possui a capacidade técnica e prática 

necessária para analisar a saúde financeira e organizacional de uma companhia, portanto sua 

avaliação tem credibilidade e proporciona uma segurança que os investidores precisam para 

aplicar e recursos de forma assertiva. 

Portanto, aquele profissional que busca destaque no mercado precisa enriquecer algumas 

características mínimas sendo elas: 

• capacidade criativa; 

• resiliência; 

• conhecimento prático de informática e línguas; 

• conhecimento geral; 

• profundo conhecimento técnico em normas contábeis , legislação tributária e 

empresarial. 

Quem tiver todos esses atributos certamente encontrará no mercado que é extremamente 

competitivo grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. 

2.3 Exercício Profissional  

Faria e Queiroz (2009) enfatizam que a formação acadêmica é fundamental, pois permite que 

os futuros e atuais contadores estejam preparados e atentos para enfrentar desafios a eles 

apresentados. Além da faculdade também auxiliar o estudante de Ciências Contábeis na área de 

atuação do mercado de trabalho, em que ele busca trabalhar em uma área que está relacionada 

a uma matéria em que tenha maior facilidade. 

Dentre as diversas áreas ele pode seguir:  



 

 
Art. 2º (...) Autônomo, Empresário de Contabilidade, Auditor Independente, Auditor 

Interno, Consultor Tributário, Controller, Auditor Fiscal, Perito Contábil, Membro 

de Conselho Fiscal e de Administração, Árbitro em câmaras especializadas, Atuar na 

Área Acadêmica, Membro de Comitês de Auditoria, Membro em Entidade de Classe 

e Executivo. (Res. CFC 560/83, p2). 

                     Dentre essas áreas podemos dar destaque para as seguintes áreas:  

➢ Auditor Independente: Segundo o Portal da Contabilidade, a auditoria 

independente é uma atividade que, utilizando-se de procedimentos técnicos específicos, tem a 

finalidade de atestar a adequação de um ato ou fato com o fim de imprimir-lhe características 

de confiabilidade.  Dessa forma o auditor independe irá emitir um parecer sobre a adequação 

com que estas representam à posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as 

mutações do patrimônio líquido e demais demonstrações financeiras da entidade auditada, 

consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação específica no que for 

pertinente.  

Os auditores irão transmitir um parecer que é um documento em que o auditor expressa 

sua forma de pensar de forma clara e objetiva sobre as demonstrações contábeis quanto ao 

adequado atendimento ou não a todos os aspectos importantes. 

➢ Auditor Interno: Profissional responsável por analisar os regulamentos internos 

da organização buscando manter o alto padrão de comportamento moral e funcional. Ele 

constata os regulamentos com maior rigor do que qualquer outro empregado buscando manter 

o alto padrão de comportamento moral e funcional.  Ele é aquele empregado categorizado, 

possuindo ocupações definidas dentro da empresa, honrando sempre a hierarquia imposta, pedir 

em vez de exigir colaboração, manter sigilo sobre informações obtidas, portar-se conforme sua 

função e posição e observar usos e costumes geralmente aceitos.  

➢ Consultor Tributário: Os profissionais dessa área procuram adequar os 

procedimentos aplicados em uma organização na apuração e no recolhimento de impostos dos 

impostos tanto diretos quanto indiretos que incidem sobre as atividades, dessa forma são 

capazes de reconhecer oportunidades de planejamento ou eventuais contingências para a 

empresa preparar seu projeto orçamentário periódico.  Possui como maior enfoque a redução 

dos riscos de autuação fiscal ou de pagamento indevido de impostos essas duas situações podem 

ser capazes de provocar perdas financeiras desnecessárias para a empresa, ou ainda de evitar 

erros e omissões, acompanhando as determinações da legislação. 

➢ Controller: Esse profissional tem um papel de suma importância na gestão das 

grandes empresas já que ele vai ser responsável por coordenar os processos de gestão 

econômica, financeira e patrimonial fazendo um estudo no ambiente externo e interno. Sendo 



 

 

possível de se realizar com a consolidação das informações exibidas nos relatórios elaborados 

por seu setor. Dentre suas responsabilidades podemos destacar o estudo dos movimentos 

econômicos e do mercado ao qual a empresa está inserida, a consolidação dos dados para 

relatórios de desempenho de cada área, a identificação de pontos de melhoria propondo ações 

corretivas além do auxílio no desenvolvimento com o objetivo de aumentar seu lucro e sua 

rentabilidade. 

➢ Auditor Fiscal: O auditor fiscal é o profissional que atua com a organização e o 

planejamento da administração tributária e aduaneira que quer dizer os mecanismos de 

mercadoria na importação e exportação dos produtos. Além de ser encarregado pelos tributos 

do Município, Estado ou União, ajuda o Governo na construção de políticas tributárias, a 

prevenção e o combate da sonegação fiscal. 

➢ Perito Contábil: O perito contábil investiga fraudes e crimes financeiros e emite 

um laudo final como instrumento de prova para tomada decisão judicial. 

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, a Perícia Contábil: 

“constitui o conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à 

instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do 

litígio ou constatação de fato, mediante laudo pericial contábil e/ou parecer técnico-

contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação 

específica no que for pertinente”. 

 

 

2.4 LEGISLAÇÕES CONTÁBEIS 

2.4.1Conselho Federal de Contabilidade (CFC ) 

No dia 27 de maio de 1946 foi promulgado o Decreto-lei nº 9.295, que regulamenta a origem 

do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e dos conselhos regionais de Contabilidade 

(CRCs), designados a fiscalizar o exercício das profissões de contador.  

Denominado como sendo uma autarquia especial corporativa em outras palavras é um conselho 

da profissão contábil, que tem personalidade jurídica de direito público, dispõe de estrutura, 

organização e funcionamento regulamentados pela Resolução CFC nº 1.370, de 8 de dezembro 

de 2011, sendo composta por um representante de cada estado e mais o Distrito Federal, 

possuindo no total de vinte e sete conselheiros efetivos e igual o número de suplentes- Lei nº 

11.160/05. 



 

 

O seu principal objetivo é o de orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, 

por intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, cada um em sua base jurisdicional, 

nos Estados e no Distrito Federal; também decidir, em última instância, os recursos de 

penalidade imposta pelos Conselhos Regionais, além de regular acerca dos princípios contábeis, 

do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada, bem como editar 

Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional. Em 2010 foi sancionada 

pelo Presidente da República a Lei 12.249 /2010, que institui a obrigatoriedade do Exame de 

Suficiência na área contábil. 

2.4.2Conselho Regional de Contabilidade (CRC) 

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais - CRCMG foi constituído através do 

Decreto-Lei 9.295, de 27 de maio de 1946, no Governo de Eurico Gaspar Dutra, sendo o 

resultado de um longo processo que a classe contábil, através de suas lideranças, realizou junto 

aos poderes públicos e à sociedade para conquistar um órgão colegiado que representasse a 

regulamentação definitiva da profissão. 

Em dezembro de 1946, o Contador Miguel Pereira de Lacerda, formado em 1943 pela 

Faculdade do Comércio de Minas Gerais, iniciou um movimento para valorização da classe dos 

contabilistas. Tal movimento teve como um dos objetivos a criação do Conselho Regional de 

Contabilidade em Minas Gerais e outras Associações de caráter científico e cultural da classe. 

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais tem como competência orientar, 

disciplinar e fiscalizar, legal, técnica e eticamente, o exercício da profissão contábil em todo o 

Estado. 

O órgão busca a evolução de ações que fortaleçam e valorizem o profissional de contabilidade, 

além de realizar a integração da profissão, intraclasse e com a sociedade. Tem como 

compromisso a garantia de serviços de registro, fiscalização e educação continuada 

assegurando o desenvolvimento constante do sistema de gestão de qualidade.  

Além de ele sofisticar, ampliar e difundir ações de educação continuada, registro e fiscalização 

como fator de proteção da sociedade; fortalecer a imagem do CRCMG perante a sociedade e a 

classe contábil e o conhecimento técnico e as habilidades pessoais dos conselheiros e dos 

colaboradores do CRCMG. 

2.4.3. Normas Brasileiras de Contabilidade-NBC  

http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2015/12/lei12249.pdf


 

 

Em 1981, o Conselho Federal de Contabilidade, criou as Normas Brasileiras de Contabilidade 

NBC, dividindo em Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnica NBC - T e Normas 

Brasileiras de Contabilidade – Profissionais NBC – P, onde foram dispostos dezesseis princípios 

contábeis.  

Estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade  

Regulamentada na Resolução CFC n º .1328/11. Sendo classificadas como sendo profissionais 

ou técnicas, as Normas Contábeis funcionam como um guia de diretriz a ser admitido em um 

determinado país sendo as mais pertinentes para estruturar, disciplinar e elaborar os registros e 

as demonstrações contábeis, subordinadas pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade.  

Essas normas são convencionais assim podem ser alteradas segundo as circunstâncias. Elas são 

dinâmicas e estabelecidas por doutrinadores ou por profissionais e se modificam de acordo com 

a evolução das atividades econômicas e empresariais de cada país. 

As Normas Brasileiras de Contabilidade estabelecem regras de conduta profissional e 

procedimentos técnicos a serem observados quando a realização dos trabalhos, previsto na 

Resolução CFC n° 560/83 de 28/10/1983, em consonância com os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade. 

Normas Profissionais 

As Normas Profissionais determinam as leis do exercício profissional, caracterizadas pelo 

prefixo NBC P. 

Estrutura das Normas Profissionais 

Art 6° - Estrutura das Normas profissionais: 

NBC P 1 – Normas Profissionais de Auditor Independente 

NBC P 2 – Normas Profissionais de Perito Contábil 

NBC P 3 – Normas Profissionais de Auditor Interno 

Conteúdo das Normas Profissionais 

NBC P 1 – Normas Profissionais de Auditor Independente estabelecem as condições de 

competência técnico profissional, de independência e de responsabilidade na execução dos 



 

 

trabalhos, de fixação de honorários, de guarda de documentação e sigilo, e de utilização do 

trabalho do auditor interno e de especialistas de outras áreas. 

NBC P 2 – Normas Profissionais de Perito Contábil, estabelecem as condições de competência 

técnico profissional, de independência e de responsabilidade na execução dos trabalhos, de 

impedimentos, de recusa de trabalho, de fixação de honorários, de sigilo e utilização de trabalho 

de especialistas. 

NBC P 3 – Normas Profissionais de Auditor Interno, estabelecem as condições de competência 

técnico profissional, de independência e de responsabilidade na execução dos trabalhos, da 

guarda de documentação e sigilo, de cooperação com o auditor independente e utilização do 

trabalho de especialistas. 

As Normas técnicas 

As normas Técnicas estabelecem conceitos doutrinários, regras e procedimentos aplicados de 

contabilidade, caracterizando-se pelo prefixo NBCT. 

2.4.4 LEI 6404/76 - LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS   

A antiga Lei das Sociedades Anônimas, Decreto-Lei 2.627 de 1940, foi idealizada pelo jurista 

Trajano de Miranda Valverde, no governo de Getúlio Vargas, com o intuito de atender empresas 

que, normalmente, eram fechadas a familiares.  O Brasil acaba abrindo o mercado, assim há a 

necessidade de se elaborar informações de qualidade e transparentes que apresentem a verdade 

do patrimônio externo, instituições financeiras, novos investidores, dentre outros novos 

usuários, esta legislação não se fazia mais. 

Buscando uma recuperação da credibilidade desse mercado, houve a criação de vários 

mecanismos, um deles foi a Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades Anônimas, que visava 

modernizar as regras que regiam as sociedades anônimas (SCHMIDT, 2000, p. 213): “Essa lei 

procurou criar a estrutura jurídica necessária ao fortalecimento do mercado de capitais de risco 

no País, imprescindível à sobrevivência da empresa privada na fase atual da economia 

brasileira."  

A Lei 6404/76, lei das sociedades por ações, normatiza as demonstrações contábeis das 

sociedades por ações e é aplicável, extensivamente, às demais sociedades, estabelece: 



 

 
                                                Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará 

elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes 

demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do 

patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I-balanço patrimonial; 

II-demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III-demonstração do resultado 

do exercício; e IV-demonstração dos fluxos de caixa; e Vse companhia aberta, 

demonstração do valor adicionado. 

Iudícibus, Martins e Gelbcke (1978, p. 35) afirmam que essa lei não veio apenas para fortalecer 

o mercado de capitais, mas, também, o meio empresarial do país: “A nova Lei da S.A. (Lei nº 

6.404, de 15-12-76) apresentou profundas inovações no que se refere às demonstrações 

financeiras e ao seu conteúdo, bem como aos princípios contábeis estabelecidos”. 

Segundo Iudícibus (2000), as principais contribuições da lei, sob o aspecto contábil, são as 

seguintes: clara separação entre Contabilidade Comercial (Contabilidade “Contábil”) e 

Contabilidade para fins fiscais; aperfeiçoamento da classificação das contas do balanço; 

introdução da reavaliação a valor de mercado; introdução do método de equivalência 

patrimonial na avaliação de investimentos; criação da reserva de lucros a realizar; e 

aperfeiçoamento do mecanismo de correção monetária. 

Segundo, Araújo, Pureza e Silva (2015), o quadro 1 mostra uma visão geral e resumida das 

mudanças mais significativas que a Lei nº 6.404/76 causou à contabilidade brasileira e que 

permitiu aos profissionais da área terem regulamentadas as normas que refletiam a influência 

norte-americana e que agora visavam mais as informações para serem utilizadas por seus 

usuários. A seguir, serão apresentadas as principais mudanças que a lei trouxe, em relação a 

normas anteriores, para que atingisse esse objetivo, sumarizadas no quadro. 



 

 

 

      Fonte: Araújo, Pureza e Silva.  

As demonstrações contábeis apresentadas pela a lei 6.404/76 são estabelecidas por um modelo 

onde as contas são classificadas e posicionadas no Balanço Patrimonial, busca-se maior clareza 

e aproximação com a realidade da situação patrimonial da empresa, diferente do que se tinha 

antes. No Decreto-Lei nº 2.627/47, os ativos eram apresentados na forma decrescente de valor, 

ou seja, buscava-se colocar os bens de maior valor primeiramente, por isso o grupo do 

imobilizado (máquinas e equipamentos) geralmente eram os primeiros a serem apresentados. 

No passivo, buscava-se a ideia de a empresa se manter estável por muito tempo, 

consequentemente, ele iniciava pelas dívidas de longo prazo. Com a Lei Societária (6.404/76), 

no ativo as contas são dispostas conforme a ordem decrescente de liquidez e no passivo pela 

ordem de decrescente de prioridade de pagamento, ou seja, cuja exigibilidade ocorre antes, há, 

ainda, a separação do patrimônio líquido que representa a diferença entre passivo e ativo – valor 

líquido da empresa (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2010, p. 2). 



 

 

 

 

Como se percebe com a apresentação do quadro 2, há a criação do ativo circulante que aborda 

o disponível e o realizável a curto prazo; é eliminado o grupo ativo pendente, sendo 

contabilizadas as contas pagas antecipadamente em conta no ativo circulante ou no ativo 

diferido ou até mesmo eliminadas; retira o grupo imobilizado com os subgrupos imobilizado 

técnico e imobilizado financeiro e passa a existir o grupo ativo permanente que engloba os 

mesmos subgrupos e o ativo diferido; eliminou a obrigatoriedade das contas de compensação; 

as contas redutoras de ativo como depreciação acumulada, provisão para crédito de liquidação 

duvidosa, dentre outras, deixam de ser classificadas como ativo não exigível e passam a reduzir 

suas contas correspondentes; o ativo realizável a longo prazo passa a compreender um exercício 

social (normalmente um ano), não mais 180 dias (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 1978). 

2.4.5 IASB - International Accounting Standards Board (Conselho de Normas 

Internacionais de Contabilidade) 

          O IASB é a ferramenta de referência na produção de normas internacionais de           

contabilidade - as "International Accounting Standards" (IAS) e as "International Financial 



 

 

Reporting Standards" (IFRS) criado em 1973 por nove países - Austrália, Canadá, França, 

Alemanha, Japão, México, Holanda, Reino Unido e Irlanda - e com sede em Londres, tem 

atualmente mais de 140 membros (em mais de 100 países) e quatorze membros com poder de 

decisão sobre as normas contabilísticas. 

Segundo o Portão da Gestão, os objetivos do IASB se fundamentam:  

• No desenvolvimento, no interesse público, de um conjunto único de normas 

contabilísticas globais de alta qualidade, compreensíveis e susceptíveis de serem impostas, que 

exijam informação transparente e comparável nas demonstrações financeiras, para ajudar os 

participantes nos mercados de capitais e outros utentes a tomarem decisões económicas; 

• Na promoção do uso e rigorosa aplicação das normas; 

• Na convergência de normas contabilísticas nacionais e internacionais, com vista à 

concretização da normalização contabilística. 

2.4.6 CPC-CONSELHO DOS PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 

Segundo o próprio site do CPC, o  Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi criado 

através da Resolução CFC nº 1.055/05 tem  como objetivo "o estudo, o preparo e a emissão de 

Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de 

informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora 

brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de produção, levando 

sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais".    

Sendo criado a partir da união de esforços e comunhão de objetivos das entidades ABRASCA; 

APIMEC NACIONAL; Conselho Federal de Contabilidade; FIPECAFI e IBRACON em 

função da necessidade da convergência internacional das normas contábeis ,centralização na 

emissão de normas dessa natureza e a representação e processos democráticos na produção 

dessas informações . 

É um órgão totalmente autônomo das entidades representadas, deliberando por 2/3 de seus 

membros fornecendo a estrutura necessária, sendo composto por seis entidades citadas 

anteriormente, mas outras podem ser convidadas, além dos membros serem dois por entidade, 

sendo a maioria dos contadores não recebem remuneração. 



 

 

 Possui 12 membros atuais, além deles serão sempre convidados a participar representantes dos 

seguintes órgãos: 

Banco Central do Brasil; 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

Secretaria da Receita Federal; 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

2.4.7 IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

 Ibracon – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil foi criado em 13 de dezembro de 

1971, surgindo através da união de dois institutos que eram formados por contadores que 

trabalham no Instituto dos Contadores Públicos do Brasil (ICPB) e o Instituto Brasileiro de 

Auditores Independentes (Ibai), buscando se unir para obter uma melhor estrutura e 

representatividade em benefício da profissão dessa forma foi criado o o Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil (IAIB). 

O Instituto tem como objetivo de auxiliar no processo de reconstrução, quando a auditoria 

independente passou a ser obrigatória para as empresas de capital aberto e o primeiro conjunto 

de normas sobre demonstrações contábeis foi escrito e adotado por meio da Circular Nº 179 do 

Banco Central do Brasil. 

Desde 1971, o Ibracon empenha-se em prol do fortalecimento da profissão no Brasil e das 

estruturas de mercado, assim ao longo dos anos, Ibracon aprimorou fortes relacionamentos 

internacionais como uma maneira de colaborar com a evolução da profissão no exemplo. Um 

exemplo desse fato é a presença do Instituto na fundação da Federação Internacional dos 

Contadores (Ifac), nos idos de 1977, permanecendo até os dias de hoje como membro e 

relacionando intensamente em seus processos. 

O Ibracon é a voz e a face da auditoria independente no Brasil, sempre  buscando orientar e 

apoiar seus associados nos assuntos emergentes e relevantes. 

Atualmente, esses relacionamentos internacionais se ampliar. A parceria com a IFRS 

Foundation possibilitou que o Ibracon acabasse se tornando a entidade autorizada a traduzir o 

Livro Normas Internacional de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB (International 



 

 

Accounting Standards Board). Dessa forma, ele participou e participa no processo de 

convergência de normas internacionais em todos os seus estágios, inclusive na criação do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e no desenvolvimento de seus trabalhos. 

Ele também tem outro importante relacionamento internacional que é com o American Institute 

of Certified Public Accountants (AICPA). 

 O Ibracon que foi o primeiro que se ocupou em organizar e estabelecer um arcabouço contábil 

para o Brasil, ao mesmo tempo em que estabeleceu as primeiras normas de auditoria 

independente. Sendo confirmado pelo reconhecimento à época das normas emitidas pelo 

Ibracon pelos reguladores da profissão e do mercado além de estar presente na discussão da 

reforma da Lei das Sociedades por Ações, contribuindo com ideias e sugestões.  

 O Instituto fica encarregado de um único propósito, que é o de fortalecer a atividade de 

auditoria independente e levá-la mais preparada e modernizada para enfrentar os desafios do 

futuro. 

 Tendo como sua missão a contínua confiança da sociedade na atividade de auditoria 

independente e a relevância da atuação profissional, salvaguardando e promovendo os padrões 

de excelência em contabilidade e auditoria independente. 

Sua visão é ser caracterizado como um órgão que representa os interesses políticos, 

profissionais e educacionais dos auditores independente, um agente que participa da atividade 

de contabilidade e auditoria independente em convergência com as demais entidades 

reguladoras. Ser uma referência técnica e educacional em conteúdos relacionados à auditoria 

independente e contabilidade 

Seus valores são a ética, independência, transparência, coerência e continuidade de propósitos, 

trabalho em equipe, liderança pelo exemplo e excelência. 

2.4.8 LEI 638/2007-11638 

A Lei 638/2007 modificou a Lei das Sociedades Anônimas ( Lei 6404/76) sendo fundada em 

2007  devido as mudanças Legislação Societária e o Ambiente Internacional de Negócios e 

por ações, junto com o poder regulatório e interpretativo que a Comissão de valores 

mobiliários – CVM, possui, tem-se a necessidade do Brasil se adequar  a regulação contábil 



 

 

internacional implicando e m impactos no balanço patrimonial. Os objetivos dessa lei é 

providenciar maior transparência às práticas contábeis brasileiras. 

 

Fonte: Contábeis: O portal da profissão Contábil  

Dessa forma verifica-se de acordo com o quadro acima que com a, que com a vigência da Lei 

11.638/07, já tiveram mudanças na estrutura do Patrimonial, em relação ao Ativo:  

1 – Criação do subgrupo “Intangível” no Permanente, desdobrado do subgrupo Imobilizado; 

2 – Extinção da possibilidade de reavaliação dos bens do Ativo Imobilizado e, 

consequentemente, eliminação das Reservas de Reavaliação; 

3 – O uso do subgrupo Diferido fica restrito ao registro das despesas pré-operacionais e aos 

gastos de reestruturação; 

Já em relação ao Passivo as maiores diferenças encontradas em relação a Lei 6404/76 foram:  

Eliminação da conta “Lucros ou Prejuízos Acumulados” mantendo somente a conta 

“Prejuízos Acumulados”; 

5 – Criação, no Patrimônio Líquido, do subgrupo “Ajuste de avaliação patrimonial”, 

englobando: 

5.1 – Como “Reservas de Capital”, passam a ser considerados apenas os ganhos relacionados 

com o capital social da empresa; 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/balanco_patrimonial
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/capital_social


 

 

5.2 – Reserva de lucro a realizar, inclusão, no cálculo da parcela realizada do lucro líquido do 

exercício, do resultado não realizado da contabilização de ativo e passivo pelo valor de 

mercado. 

 



 

 

 

 

Fonte: Site Contábeis  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 – ESTUDO DE CASO 

 Foi realizado um questionário onde consta o que os estudantes requisitados na pesquisa 

esperam do curso, bons empregos e da própria universidade está disponibilizando as matérias 

de maneira à   atender a formação necessitado pelo mercado de trabalho, que a cada dia fica 

mais exigente e promissor para esses profissionais da contabilidade. 

O presente trabalho é qualificado como uma pesquisa, que segundo Clemente (2013), pode ser 

definida como o procedimento formal pelo qual é desenvolvido o estudo científico, realizando 

investigações e buscando um conhecimento coletivo dentro da realidade.  

A referida pesquisa é realizada com o objetivo de responder a problemática por meio de 

procedimentos científicos. 

Para analisar os dados apurados na pesquisa, foi necessário utilizar a estatística descritiva. 

Segundo Oliveira (2011), a estatística descritiva utiliza medidas como moda, mediana e média 

para caracterizar o que é comum na amostra o que seriam as dispersões.  É usada principalmente 

quando há um grande número de dados a serem analisados, fazendo-se necessário a utilização 

de gráficos e tabelas, estabelecendo uma relação entre as variáveis estudadas (OLIVEIRA, 

2011). 

No presente trabalho, após a aplicação do questionário, os dados serão analisados de forma 

estatística empregando o uso de tabelas e gráficos para melhor apresentar os resultados obtidos 

na pesquisa. 

O questionário de pesquisa baseou-se na coleta de dados de duas outras pesquisas em que foram 

extraídas as perguntas que seriam mais relevantes para serem respondidas no curso de Ciências 

Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus do Coração 

Eucarístico, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 

Ainda, o referido questionário vai se basear em resultados de duas outras pesquisas que foram 

feitas com o mesmo tema, mais a amostra utilizada foi aplicada em outras regiões do Brasil. 

Um deles é o perfil e tendências profissionais no âmbito nacional e internacional: um estudo 

acerca da percepção dos acadêmicos de um curso de Ciências Contábeis do Vale do Paranhana-

RS, em que nele obtiveram as respostas mais relevantes em relação as seguintes perguntas: 

1 -  Se os entrevistados trabalham na área contábil;  



 

 

2 -  Em quais segmentos da contabilidade os entrevistados atuam;  

3 - Por quais motivos não militam na área de contabilidade; 

4 -  Quais as expectativas dos entrevistados quanto à formação no curso de Ciências Contábeis;  

5 – Dentre as diversas funções do profissional de contabilidade, hoje em dia; quais as 

competências e habilidades que mais se destacam para o contador. 

Em um segundo momento, quais são os fatores determinantes na escolha do curso de Ciências 

Contábeis por estudantes de instituições de ensino superior particulares na cidade de São Paulo 

– SP.   

 Dentre os resultados apresentados na pesquisa tem-se como resposta: 

1 – Quais os motivos que levaram os entrevistados a ingressarem no curso; 

2 - Quais as possibilidades de carreiras a serem seguidas após a conclusão de curso. 

 Além das próprias perguntas a serem feitas pela autora da presente pesquisa em questão, que 

buscam ajudar na coleta de resultados como a mudança frequente do currículo de Ciências 

Contábeis na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Unidade do Coração 

Eucarístico, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 

3.1 - Expectativa dos profissionais de Ciências Contábeis na Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais da cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais: 

Abaixo, encontra-se discriminado o questionário aplicado aos alunos do curso: 

1ª.Questão: 

Qual é o seu Sexo: 

- Feminino;  

-  Masculino. 

2ª. Questão: 

Qual período em que você se encontra? 



 

 

- 1 ao 4(calouro) 

-5 ao 8(veterano) 

3ª. Questão: 

Quais motivos que o levou a optar pelo curso de Ciências Contábeis? 

-Pais/família 

-Gostar de matemática 

-Por gostar mesmo da área 

- Já trabalha na área  

4ª.Questão: 

Em que área pretende atuar após concluir o curso de Ciências Contábeis? 

-Controller 

-Auditoria  

-Tributário 

-Fiscal 

- Pública 

-Outros 

5ª.Questão: 

Após formar pretende fazer uma pós-graduação? 

-Sim 

-Não 

6ª.Questão: 



 

 

Se sim, em qual área: 

-MBA em Gestão Estratégica e Finanças 

-Gestão Fiscal e Tributário 

-MBA em Gestão Estratégica de Negócios 

-Outros 

7ª. Questão: 

Você já se interessou em estudar pelo menos uma língua estrangeira? 

-Sim 

-Não 

8ª.Questão: 

Vocês já trabalham em contabilidade ou estão fazendo estágio na área? 

-Sim 

-Não 

9ª. Questão: 

Se positivo, em qual setor da contabilidade? 

-Fiscal 

-Tributário 

-Financeiro 

- Contabilidade Pública 

-Auditoria  

-Outro 



 

 

10ª. Questão: 

Qual a sua opinião sobre o currículo ofertado por nossa Universidade no curso de Ciências 

Contábeis? 

-Bom 

-Ótimo 

-Regular 

-Ruim 

11ª. Questão: 

Suas expectativas quanto ao curso de Ciências Contábeis estão sendo realizadas? 

- Sim 

-Não 

12ª.Questão: 

Quais suas expectativas quanto ao curso de Ciências Contábeis? 

-ANÁLISE DADOS E RESULTADOS  

3.2 -  Características dos respondentes 

A amostra final deste estudo foi houve a participação de 30 estudantes do primeiro período 

ao oitavo período do curso de graduação em Ciências Contábeis da PUC Minas. Os 

questionários aplicados contem 12 quesitos, dentre elas uma questão aberta.  

As questões solicitadas permitem avaliar que os estudantes daquele curso estejam satisfeitos 

ou não com o que se esperava do curso de Ciências Contábeis no âmbito profissional e 

acadêmico  

Observou-se, ainda, que através dos resultados obtidos na pesquisa, a maioria dos 

participantes são veteranos do curso de Ciências Contábeis, correspondendo à 70% da 

amostra como esboçado na tabela abaixo: 



 

 

GRÁFICO I 

Perfil dos estudantes respondentes 

 
Fonte: Elaborada pela a autora  

- Análise de Dados  

Primeiramente buscou descobrir quais motivos levaram os estudantes de Ciências Contábeis 

da PUC Minas a ingressarem no curso, para saber se eles realmente optaram por iniciativa 

própria ou por influência de terceiros. Como mostra a TABELA II abaixo, que nela pode-se 

notar que 63,3% dos alunos optaram pelo curso de Ciências Contábeis por gostar da profissão 

e por ser rentável. Em segundo tem-se empatado com 13,3% os motivos da influência de pais 

e demais familiares e também por gostar da disciplina de matemática. 

GRÁFICO II 

MOTIVOS QUE LEVARAM OS RESPONDENTES A OPTAR PELO CURSO

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Em segundo, tem-se que áreas os entrevistados pretendem seguir após concluírem o curso de 

Ciências Contábeis, através do gráfico pode se concluir que 26,7% dos entrevistados 



 

 

pretendem seguir a carreira de Controller, já 23,3% pretendem seguir a carreira de Auditoria 

e Pública (pode considerar que fariam concurso público). 

GRÁFICO III 

ÁREAS A SEGUIR APÓS CONCLUSÃO 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Em quarto lugar foi perguntado aos entrevistados se eles pretendem fazer uma pós-graduação 

depois que formarem. Como mostra o gráfico, a maioria dos entrevistados pretende fazer uns 

pós, somando 90% dos entrevistados, somente 10% não tem interesse. 

 

GRÁFICO IV 

Os respondentes esperam ou não fazer uma pós graduação  

 

Fonte: Elaborada pela autora 



 

 

Dos entrevistados que disseram que iriam realizar uma pós-graduação, a maioria pretende 

fazer outra graduação, que não foi citada na referida pesquisa, representando 51,09%, em 

segundo lugar temos que 29,6% pretendem fazer pós em gestão fiscal e tributária.  

GRÁFICO V 

ÁREA DE PÓS GRADUAÇÃO 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Diante da pergunta se os entrevistados já procuraram estudar pelo menos uma língua 

estrangeira, tem-se que 96,7% buscaram fazer uma língua estrangeira, enquanto 3,3% não. 

Como mostra o gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO VI 

Os respondentes já pensaram em fazer sequer uma língua estrangeira  

 

Fonte: Elaborada pela autora 



 

 

Diante da questão que consta se os entrevistados trabalham/fazem estágio na área, foi apurado 

que 73,3% fazem estágio enquanto 26,7% não o fazem. 

GRÁFICO VII 

Os respondentes fazem estágio ou trabalham na área  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Dos 73,3% dos entrevistados que fazem estágio/ trabalham na área contábil ou correlata, tem-

se que 36,4% fazem estágio/trabalham na área fiscal, em segundo lugar a área financeira e 

em terceiro outra área correlata que não são as que foram citadas. 

 

GRÁFICO VIII 

Área de Trabalho/Estágio dos respondentes 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 



 

 

Em relação ao que os entrevistados acham do currículo da faculdade Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais campus Coração Eucarístico no que tange o curso de Ciências 

Contábeis, 53,3% acham o currículo bom, em segundo lugar tem-se que 30% o consideram 

ótimo. 

 

GRÁFICO IX 

Avaliação dos respondentes quanto ao Currículo da Faculdade 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Na penúltima questão os entrevistados apontam se suas expectativas quanto ao curso de 

Ciências Contábeis estão sendo realizadas, como mostra o gráfico 76,7% dos entrevistados 

apontam que suas expectativas estão sendo analisadas estão sendo realizadas. 

GRÁFICO X 

EXPECTATIVAS DOS RESPONDENTES ESTÃO SENDO REALIZADAS 

 

                Fonte: Elaborada pela autora 



 

 

Na última questão do questionário, trata-se de um questionamento aberto para identificar 

quais as expectativas dos estudantes entrevistados. Dentre os entrevistados foram registrados 

somente 14 respostas, que correspondem um pouco menos da metade dos entrevistados. Na 

questão aberta cada um dos entrevistados respondeu suas expectativas de forma diferente.  

Dentre as respostas dos entrevistados grande parte respondeu que sua expectativa quanto ao 

curso de Ciências Contábeis é de se tornar um bom profissional sendo ético e que realiza um 

bom trabalho, além de auxiliar na tomada de decisão esperando um bom retorno financeiro e 

também entender sobre as normas contábeis, entender sobre os conceitos na prática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 



 

 

O presente trabalho teve objetivo de analisar as expectativas dos profissionais de Ciências 

Contábeis quanto à formação profissional. Percebe-se que o perfil do profissional de 

contabilidade se modifica, ele passa de um simples guarda livros para um profissional de suma 

importância para as organizações. 

Além de identificar quais áreas o profissional de contabilidade pode trabalhar, sabendo-se que 

o mercado de trabalho busca um profissional diferenciado: ético, que entende do assunto, 

dedicado, ser criativo. 

As áreas para o profissional contábil é bastante abrange que vai de um Controller ao Auditor, 

dessa forma o profissional pode ampliar seus horizontes para encontrar qual área da 

contabilidade pretende seguir profissionalmente. 

Tem-se uma percepção de que a faculdade ainda auxilia para esse processo de captação do 

contador, ao oferecer um currículo com matérias importantes como Auditoria, Contabilidade de 

Agronegócios, Contabilidade de Custos, Contabilidade Básica. E de acordo com os 

entrevistados, o currículo da faculdade Puc Minas – Campus Coração Eucarístico é bom/ótimo. 

Cada um dos entrevistados pode responder individualmente suas expectativas perante o curso 

de Ciências Contábeis que vai de ganhar muito dinheiro a buscar ser um bom profissional ético, 

que entende do assunto e das leis que estão se modificando. 

Diante disso, conclui-se que o profissional excepcional para o mercado de trabalho é aquele 

que está ciente das leis que vai trabalhar, que é ético, criativo, sabe lidar com as pessoas, além 

de sempre buscar conhecimentos. 
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