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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil trata em seu Título VII, 

capítulo I, acerca da Ordem Econômica Financeira Nacional. Em seu art. 170, a Lei 

Maior de 1988 afirma que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social. 

A Ordem Econômica e Financeira Nacional está fundamentada em diversos 

princípios, tais como, a soberania nacional, a propriedade privada e sua função social, 

a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução 

das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego e o tratamento 

favorecido para empresas de pequeno porte. Nesse sentido: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  
 

Em relação ao presente trabalho, destaca-se o princípio da busca do pleno 

emprego, pelo qual se consagra a perspectiva de valorização do trabalho humano e 

se materializa, também, como princípio diretivo da economia.  

Todavia, para o exercício de determinadas funções, a Constituição Federal de 

1988 exige alguns pré-requisitos, pré-requisitos estes delegados à legislação 

infraconstitucional. 

Dentre as várias funções que exigem determinados pré-requisitos para serem 

exercitadas, encontra-se a função de contador, objeto do presente estudo. 

A profissão de contador está regulamentada pelo Decreto de nº 9.295 de 27 de 

maio de 1947. Por meio do art. 12 do referido Decreto, somente poderá exercer a 

profissão de contador a pessoa que concluir curso de Bacharelado em Ciências 
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Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, e que seja aprovada em Exame 

de Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

Cumpridos tais pré-requisitos, o profissional contador poderá exercer todas as 

funções exclusivas da categoria. 

Devido ao importante papel desenvolvido pelo profissional contabilista, 

algumas atividades, que serão objeto de discussão no próximo tópico, só podem ser 

exercidas por este profissional. 

Em decorrência disso, o mercado de trabalho para o profissional da 

contabilidade oferece uma teia de oportunidades. A complexidade cada vez mais 

avançada da sociedade moderna, o que faz com que tais profissionais sejam cada 

vez mais requisitados pelo mercado de trabalho. 

 

 

2. AS PRINCIPAIS FUNÇÕES PROCURADAS PELO MERCADO DE 

TRABALHO EM RELAÇÃO AO CONTADOR 

 

 

A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade de nº 560 de 28 de outubro 

de 1983, em seus artigos 2º e 3º, estabelece quais são as atividades exclusivas do 

profissional contabilista. A saber: 

 

Art. 2º O Contabilista pode exercer as suas atividades na condição de 
profissional liberal ou autônomo, de empregado regido pela CLT, de servidor 
público, de militar, de sócio de qualquer tipo de sociedade, de diretor ou de 
Conselheiro de quaisquer entidades, ou em qualquer outra situação jurídica 
pela legislação, exercendo qualquer tipo de função. Essas funções poderão 
ser as de: analista, assessor, assistente, auditor interno ou externo, 
conselheiro, consultor, controlador de arrecadação, "controller", educador, 
escritor ou articulista técnico, escriturador contábil ou fiscal, executador 
subordinado, fiscal de tributos, legislador, organizador, perito, pesquisador, 
planejador, professor ou conferencista, redator, revisor, Essas funções 
poderão ser exercidas em cargos como os de: chefe, subchefe, diretor, 
responsável, encarregado, supervisor, superintendente, gerente, subgerente, 
de todas as unidades administrativas onde se processem serviços contábeis.  

 

A Resolução do CFC apresenta um leque de opções para a atuação do 

contador que poderá atuar como: contador, contador de custos, contador 

departamental, contador de filial, contador fazendário, contador fiscal, contador geral, 

contador industrial, contador patrimonial, contador público, contador revisor, contador 

seccional ou setorial, contadoria, técnico em contabilidade, departamento, setor, ou 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
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outras semelhantes, expressando o seu trabalho através de: aulas, balancetes, 

balanços, cálculos e suas memórias, certificados, conferências, demonstrações, 

laudos periciais, judiciais, e extrajudiciais, levantamentos, livros ou teses científicas, 

livros ou folhas ou fichas escriturados, mapas ou planilhas preenchidas, papéis de 

trabalho, pareceres, planos de organização ou reorganização, com texto, 

organogramas, fluxogramas, cronogramas, e outros recursos técnicos semelhantes, 

prestação de conta, projetos, relatórios, e todas as demais formas de expressão, de 

acordo com as circunstâncias.  

A contabilidade é uma área que proporciona diversas oportunidades de 

trabalho. O campo de atuação do contador é amplo, podendo o profissional optar pela 

área que mais lhe interessa ou que lhe dê maior retorno financeiro e/ou profissional. 

O contador pode atuar em três macro áreas de serviços, sendo elas: trabalho na 

iniciativa privada na área de contabilidade em geral (análise financeira, de marcas, 

cargos administrativos, contador geral); na área de consultoria (consultoria fiscal 

tributária, consultoria contábil, auditores); e na área pública (cargos públicos, auditores 

fiscais, perito contábil) (PURIFICAÇÃO, BUESA, 2014). 

Marion, citado por Purificação e Buesa (2014), elenca uma vasta gama de 

atividades nas quais o contador pode se inserir, dentre as principais áreas, podemos 

destacar a contabilidade de custos, voltada mais para os cálculos e interpretação dos 

custos dos bens produzidos ou comercializados; a contabilidade gerencial, utilizada 

na tomada de decisões; a auditoria, que tem por objetivo inspecionar a empresa, 

averiguar os livros e registros contábeis, de forma a verificar se as informações 

prestadas guardam correspondência com o patrimônio da empresa auditada; a análise 

financeira, com a análise de créditos, desempenhos e investimentos; a contabilidade 

ambiental, que vem crescendo nos últimos anos com o aumento da conscientização 

e preservação ambiental, tem por objetivo mensurar as responsabilidades 

socioambiental das entidades através das suas demonstrações contábeis; a perícia 

contábil, muito utilizada na justiça como prova técnica; a consultoria, que dá suporte 

as empresas auxiliando-as na tomada de decisões; e o planejamento tributário, 

ferramenta lícita para redução da carga tributária empresarial. 

Purificação e Buesa (2014) realizaram uma pesquisa em formato de 

questionário com algumas empresas, de pequeno, médio e grande porte, a fim de 

definir qual o perfil e as áreas mais demandadas por elas. O resultado da pesquisa 

mostrou que os contadores gerenciais são os mais contratados (29%), seguido dos 
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profissionais capacitados para realizar o planejamento tributário da empresa (16%) e 

os contadores de custos (12%).  

As áreas contábeis destacadas acima, que se encontram em alta no mercado 

de trabalho, possuem em comum a característica de todas estarem relacionadas a 

tomada de decisões, demonstrando que a ideia de contabilidade tradicional, que 

apenas atendia as necessidades fiscais e legais, não são mais cabíveis na atualidade. 

Devemos destacar, contudo, que não basta existir um amplo campo de atuação 

do profissional em ciências contábeis. Durigon, citado por Caetano, Carrijo e Costa 

(2006, p.4), afirma que além dos papeis já desempenhados pelo contador, inerentes 

a sua profissão e área de atuação, é necessário que o profissional tenha “habilidade 

de negociação; flexibilidade; capacidade de inovar e criar; ética e conhecimento de 

sua área de atuação”.  

Portanto, em que pese o leque variado de opções e funções que o contador 

pode desempenhar, ele deve aliar o seu conhecimento ao perfil esperado pelas 

empresas, mantendo-se atualizado e flexível às exigências do mercado. 

 

 

3. REFLEXÃO SOBRE O NÍVEL DE EMPREGABILIDADE DOS RECÉM-

FORMADOS NO CURSO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

  

A globalização (e as consequentes mudanças socioeconômicas), o grande 

desenvolvimento tecnológico, as constantes alterações legislativas, além do 

crescente número de obrigações fiscais e contábeis impostas às empresas, vêm 

transformando o ambiente de atuação das empresas e, com isso, exige que do 

contador uma nova postura para que se adapte as exigências do mercado de trabalho: 

o profissional de contabilidade deve estar cada vez mais preparado e capacitado para 

realizar as suas funções e manter-se atualizado, não podendo, ainda, se ater apenas 

a sua profissão, devendo estar atento às outras áreas pertinentes a sua atividade, tais 

como Administração, Economia, Direito, ou seja, um profissional aberto para todas as 

áreas de informações.  

O recém-formado em ciências contábeis deve possuir uma formação com visão 

macro, compreendedora do meio social, político e cultural do qual faz parte. Márcia 

Covaciuc Kounrouzan (2014) afirma que não basta concluir o curso superior para a 
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imediata inserção no mercado de trabalho, é necessário que o contador seja um 

multiprofissional, que seja capaz de atender diversas demandas e que saiba analisar 

de forma eficaz e eficiente as informações extraídas dos relatórios contábeis.  

Segundo a autora, o jovem contador deve passar de uma posição passiva para 

uma pró-ativa, devendo mostrar interesse não somente pela sua área de atuação, 

mas todas as demais que possam influir em seu trabalho, devendo, ainda, atender a 

quatro expectativas do mercado de trabalho: “formação acadêmica, experiência 

prática, competências e habilidades e ética e responsabilidade”. 

Vergilino e Souza (2012) afirmam que  

 

[...] o contador moderno deve dominar todas as competências e habilidades 
que permeiam a profissão, porém, de forma contextualizada e com visão nas 
diversas relações com outras áreas de conhecimento; além disso, ele 
também deve ser visto como um comunicador de informações essenciais à 
tomada de decisões. 

 

Um estudo sobre as tendências educacionais para a profissão contábil 

realizada por Durigon e outros (2006), demonstra que no Brasil as Universidades 

passam por graves dificuldades para formar profissionais capacitados uma vez que 

a qualidade do ensino está em cada aluno. Quem deseja ser um bom profissional 

deve buscar conhecimento, procurando sempre estar atualizado, devendo investir 

em educação, em especializações, ter iniciativa, ser criativo, etc.  

O mercado de trabalho na área contábil é vasto e ele está em constante 

mudança, se reorganizando de forma a atender a demanda das empresas e as 

necessidades das normas de contabilidade. Aliado ao extenso mercado, a quantidade 

de profissionais existente obriga aqueles que estão entrando neste nicho que se 

destaque dos demais. A profissão contábil é uma das que exige do profissional uma 

maior adaptação às constantes mudanças econômicas, sociais e legislativas. Desta 

forma, os recém-formados são obrigados a se adequar, manter-se atualizados e 

procurar meios que os auxiliem e agilizem o seu trabalho para não serem excluídos 

do mercado de trabalho, o que vem ocorrendo atualmente.  

Em toda profissão, não somente a de um contador, se o profissional não 

se manter atualizado sobre ideias, mercado, economia, novas tecnologias etc., ele 

acaba sendo deixado para trás e, consequentemente perde seu emprego, ou em um 

caso de um recém-graduado, sequer consegue uma oportunidade.  
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Sendo a contabilidade de muita importância para a empresa, o Contador do 

Século XXI é obrigado a manter-se atualizado e se conscientizar cada vez mais de 

que o estudo constante e essencial para a formação de sua carreira e para se tornar 

um bom profissional e não ficar de fora do mercado de trabalho.  

É preciso estar antenado para as oportunidades que aparecem no meio 

profissional, para não perder as oportunidades, em decorrência do não 

acompanhamento da evolução do mercado e da falta de conhecimentos. 

O profissional deve conquistar o seu espaço e reconhecer a relevância da 

sua profissão, agindo com ética profissional. Analisar o desempenho, 

profissionalismo, transparência das informações e planejamento de investimentos são 

alguns conceitos gerenciais utilizados atualmente por empresas para a contratação 

de um bom profissional. 

Em um estudo realizado por Andreia Castiglia Fernandes (2013) na sua 

Dissertação para obtenção de título de Mestrado, sobre a “Profissão Contábil e o perfil 

do universitário de Ciências Contábeis”, no universo pesquisado, foi verificado que 

parte dos estudantes de contabilidade já trabalham na contabilização direta.  

Para tabular o estudo, foram feitas perguntas aos alunos como "dedica-se 

exclusivamente ao curso", "atua na área contábil", "estagia na área contábil", "atua em 

outras áreas que não a contábil" ou "não está trabalhando". Nas respostas dos alunos 

categorizados em grupos, observou-se que a faculdade particular possui o mais alto 

percentual de alunos que já trabalham em contabilidade, 62%. Em universidades 

particulares percebe-se que o maior índice foi o "atua em outras áreas que não a 

contábil" com 55,2%, uma taxa que também foi o maior entre os três grupos. A 

universidade pública apresentou o índice de dedicação mais exclusiva do curso, mas 

ainda um baixo percentual, apenas 3,6%, enquanto obteve o menor freqüência de 

operação, na área da contabilidade, este índice é compensada por estágios na área. 

Auristela Félix de Oliveira Teodoro e outros, em pesquisa realizada na cidade 

de Recife, sobre empregabilidade, verificou que 67,89% dos contadores entrevistados 

se inseriram no mercado de trabalho durante a graduação. Destes, 27,98% foram 

promovidos após a conclusão do curso, 20,18% foram efetivados e 13,3% não tiveram 

alteração na situação profissional. Apenas 26,61% não foram aproveitados após se 

formarem.  



9 
 

Os dados acima apontam que mesmo antes de concluir a graduação o 

estudante de ciências contábeis consegue se inserir no mercado de trabalho, 

garantindo, em grande parte das vezes, a sua manutenção após o término do curso. 

Como foi dito anteriormente, o mercado de trabalho está competitivo, e 

sabemos que é necessário buscar uma qualificação contínua do profissional além de 

ferramentas que facilitem e otimizem o trabalho do contador, e esse mecanismo é a 

informática.  

A informática tem um papel muito importante em uma empresa. É através dela 

que se realiza a maior coleta de dados necessários para uma formação continua do 

profissional, em relação às notícias, leituras e também programas que facilitam a 

execução do trabalho de cada um.  

Após o surgimento da informática, através dos seus altos níveis de 

comunicação, o profissional contábil é capaz de realizar tarefas econômicas e 

financeiras de uma empresa num intervalo de tempo muito pequeno, rápido e prático.  

Esses recursos da informática, que facilitaram muito a vida de todos, fazem 

com que o profissional deixe de fazer tarefas mecânicas, simples, e passem 

a fazer sua função, analisando e interpretando dados das informações obtidas.  

Mas, apesar de tanta praticidade e eficiência, o computador e a 

tecnologia precisam do comando de uma pessoa. O contador, no caso, deve saber 

em que momento deverá utilizar esses recursos, pois existem casos na profissão 

contábil que a interpretação, a inteligência e experiência do profissional serão mais 

necessárias e fundamentais que a simples execução do serviço pelo meio tecnológico. 

A tecnologia é muito importante, porém não substitui o papel de um profissional 

contábil, pois o papel dele é indispensável, só ele saberá executar sua profissão 

corretamente.  

A tecnologia veio para ajudar na formação e no trabalho do profissional, mas é 

de fundamental importância que o profissional saiba lidar com esta ferramenta e não 

a execute de forma mecânica e impensada.  

O papel do contador é fundamental, pois exige uma conduta pautada pela ética 

e pela exatidão no seu campo de conhecimento. 

Diante das considerações acima, percebe-se que o mercado de trabalho para 

o recém-formado em ciências contábeis não se encontra saturado, existindo uma 

grande demanda por este profissional. Contudo, o jovem contador não pode contar 

apenas com o conhecimento recém-adquirido da faculdade. Ele deve estar ciente de 
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que o seu papel nas organizações empresariais vai além da simples confecção de 

impostos e/ou análises fiscais e contábeis. Para sua inserção no mercado de trabalho 

ele deverá permanecer em constante atualização e auxiliar diretamente nas tomadas 

de decisões para que, assim, possa se destacar dos demais. 

 

 

4. NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM PROFISSIONAL DA ÁREA 

DE CONTABILIDADE, PARA AS EMPRESAS, EM TEMPOS DE CRISE 

FINANCEIRA: DESAFIOS À CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Em tempos de crise econômica, momento no qual os cidadãos possuem menos 

poder de compra, a consequência lógica e natural seria a diminuição da receita gerada 

pelas empresas. Isso ocorre pela natural diminuição da demanda no mercado, e ao 

afetar a receita das empresas, elas são obrigadas a diminuírem o custo geral da 

condução da empresa. Para a diminuição dos custos gerais, são necessárias várias 

soluções dentro da área de contabilidade, como planejamento tributário, controladoria 

de custos, controle interno, entre outros, que efetivamente diminuiriam os ônus das 

empresas, de forma lícita, tornando o profissional dessa área valioso no mercado de 

trabalho. 

A atual conjuntura econômica brasileira, que vive um momento delicado de 

crise e recessão, induz as empresas a procurem por um perfil específico de contador, 

que hodiernamente, são escassos e valiosos para o mercado de trabalho. Citando 

Camila Coelho da Purificação e Natasha Young Buesa, de 2014: 

 

É função do contador, efetuar os registros contábeis, acompanhar os dados, colocar 
a empresa no regime tributário de acordo com sua atividade, esclarecer ao cliente 
sobre o pagamento dos tributos devidos e sobre a divisão dos resultados entre os 
sócios. No contexto mundial atual as empresas precisam se diferenciar das demais, 
sendo assim essencial a presença de profissionais com essas habilidades. Então, 
o profissional formado em Ciências Contábeis necessita adaptar-se a essas 
exigências, ampliando constantemente seus conhecimentos, evoluindo juntamente 
com o mundo globalizado. (PURIFICAÇÃO, BUESA, 2014, P.8) 

 

O trecho supracitado, retirado do artigo científico “Perspectivas da profissão 

contábil e a escassez de profissionais preparados para a área de atuação”, 

exemplifica de forma simples e direta que além das funções já exercidas pelo 
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contador, as empresas necessitam que este profissional esteja em consonância com 

a atualidade e com as constantes alterações legislativas, de forma a se diferenciarem 

das demais empresas. Daí a importância deste tipo de profissional. 

Empresas que não reconhecem a importância do contador perdem a 

possibilidade de ter ao seu lado uma pessoa que irá auxiliá-las no desenvolvimento 

da entidade, já que, mediante dados e relatórios contábeis, ele pode apresentar 

opções ou soluções para eventuais problemas e ajudar nas tomadas de decisão da 

empresa (PURIFICAÇÃO, BUESA, 2014). 

Conforme destacado em capítulos anteriores, Buesa e Purificação (2014) 

realizaram uma pesquisa a fim de definir qual o perfil do contador mais buscado pelas 

empresas. O resultado da pesquisa mostrou que grande parte das empresas 

pesquisadas tem dificuldade em encontrar um profissional com o perfil procurado por 

elas. O perfil mais solicitado, segundo a pesquisa, revela a procura por um profissional 

com curso superior em andamento, ou finalizado; em algumas situações, profissional 

com especializações e pós-graduações na área de atuação; além de conhecimento 

técnico de informática e de softwares de contabilidade que são usados pelas 

empresas. 

Outro ponto bastante valorizado pelas empresas é a ética do funcionário e o 

seu controle emocional, o que garante a tranquilidade do ambiente de trabalho e 

permite que o funcionário trabalhe melhor em equipe, ponto extremamente importante 

para as empresas. A vestimenta formal do trabalhador também é uma das exigências 

da empresa, de forma a mostrar funcionários aparentemente bem profissionais 

(PURIFICAÇÃO, BUESA, 2014). 

Podemos perceber que mesmo em tempos de crise o profissional contábil 

continua requisitado pelas empresas, sendo que as vagas de trabalho para o perfil 

descrito acima somente não são preenchidas, ou demoram a serem ocupadas, por 

ausência de profissional capacitado.  

Além do perfil já mencionado, algumas áreas merecem destaque em situações 

econômicas conturbadas, como a atual. Uma dessas áreas é a do planejamento 

tributário. De acordo com o artigo “A importância do planejamento tributário para as 

empresas”, de Rodrigo Rios Faria de Oliveira e Marina Gonçalves (2013), essa área 

atua no estudo, dentro das leis, de diminuir os encargos referentes a impostos, de 

forma preventiva, comparando os prováveis resultados da empresa e escolhendo a 

com o menor custo. Sua importância em tempos de crise se dá pela possibilidade de 



12 
 

diminuir custos da empresa, majorando assim o lucro da operação, e toda atividade 

que diminuí o ônus da empresa é importante quando a economia geral está baixa. 

No Brasil, pelo fato da legislação tributária ser muito complexa, com novas leis 

e alterações que ocorrem constantemente, esse profissional se torna necessário para 

auxiliar os administradores a interpretarem a legislação vigente, com o objetivo de 

ajuda-los na tomada de decisão e de encontrarem meios lícitos de diminuírem as 

obrigações tributárias da empresa (OLIVEIRA, GONÇALVES, 2013). 

A atuação do contador nessa área seria uma ferramenta indispensável para 

execução e elaboração de um plano tributário, desde as microempresas até as 

grandes multinacionais, pois ele “comanda uma série de operações internas da 

empresa, e é responsável por múltiplos controles, conciliações e apurações de 

impostos” (OLIVEIRA, GONÇALVES, 2013, p.41).  

O trecho acima mostra que pelo fato do profissional contábil estar estritamente 

ligado com as operações referentes ao recolhimento de impostos, ele deve estar em 

constante atualização com a legislação tributária e deve acompanhar de perto o 

planejamento tributário para que ele esteja ocorrendo conforme o plano proposto. 

Outra importante área de atuação do contador é a controladoria interna da 

empresa, de forma a identificar deficiências de operações errôneas e, a partir dessa 

identificação, auxiliar a empresa na tomada de decisões a fim de minimizar riscos. Ela 

também é importante para identificar ineficiências, abusos de poder e até mesmo 

fraudes. Se houvesse um controle interno efetivo nas instituições financeiras dos 

Estados Unidos da América na década passada, a crise global de 2008, causada pelos 

subprimes, poderia ter sido evitada, com a controladoria identificando o erro de 

classificar, por exemplo, hipotecas e créditos concedidos a cidadãos sem capacidade 

financeira de arcar com os juros impostos, como um investimento do tipo AAA, que 

criaram a bolha imobiliária dos EUA e causaram a crise global da década passada 

(SILVA, 2014) 

Assim como o planejamento tributário, a controladoria interna tem como 

objetivo principal minimizar os custos das empresas, o primeiro diminuindo os 

encargos tributários e o segundo minimizando a possibilidade de prejuízos futuros. 

Percebe-se que, independente da forma em que a economia do ambiente se encontra, 

existe uma demanda no mercado de trabalho para os profissionais da área de 

contabilidade, com vagas que demoram ser preenchidas. E quando o ambiente está 



13 
 

em crise, as oportunidades para o contador aumentam, devido a necessidade das 

empresas em diminuírem seus gastos, visto a diminuição de suas receitas. 

Em conclusão, o profissional contábil sempre é um indivíduo requisitado e 

valioso pelo mercado de trabalho, uma vez que ele possibilita o auxílio de análise 

financeira e de tomada de decisão para os administradores de empresas, além de 

apresentar soluções de diminuição de gastos empresariais, aumentando assim o lucro 

e a eficiência do exercício da entidade, sendo uma profissão procurada até mesmo 

em tempos de crise. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A área de ciências contábeis possui um vasto campo de atuação, podendo ser 

amplamente explorada pelo contador. As empresas vêm reconhecendo a importância 

do profissional contábil no dia-a-dia seja para análises gerenciais, de custos, 

financeiras, ou até mesmo de forma pontual, através da consultoria, perícia, auditoria 

ou controladoria.  

O contador é de fundamental importância para qualquer empresa, uma vez que 

possui papel importante na tomada de decisões, redução de custos, aumento de 

investimentos, dentre outros. Aliado a isso, as constantes alterações legislativas, além 

das inúmeras obrigações que as empresas precisam cumprir perante o fisco, 

corroboram com o aumento da demanda por este profissional no mercado de trabalho.  

Conforme analisado, mesmo no atual cenário político e econômico, o mercado 

de trabalho para o profissional da área contábil não se encontra em retração, pelo 

contrário, a crise econômica é capaz de aumentar a demanda deste profissional uma 

vez que as empresas precisam se reorganizar de forma a não serem (tão) afetadas 

ou, o sendo, para minimizar os prejuízos causados pela queda das receitas. 

Áreas focadas na auditoria, consultoria, controladoria e planejamento tributário 

encontram-se em destaque por auxiliar de forma mais direta na tomada de decisões 

com qualidade. 

A vastidão das áreas de atuação do contador aliada à necessidade do mercado 

pode induzir, erroneamente, a conclusão de que o ingresso no mercado de trabalho é 

fácil. Segundo os dados apresentados as vagas demoram a ser preenchidas em razão 
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dos profissionais não se encaixarem no perfil pretendido pelas empresas, não 

possuindo qualificação necessária ou sem o controle emocional e/ou dinâmica de 

grupo esperado. 

O profissional de ciências contábeis deve buscar o seu constante 

aprimoramento, através de cursos, palestras, especializações, para que possa se 

destacar dos demais. Além do conhecimento específico da área ele deve ser pró-ativo, 

dinâmico, ter um conhecimento multidisciplinar de áreas afins a contabilidade, 

entender de tecnologia, trabalhar com ética, controle emocional e ter uma boa postura 

profissional. 

Portanto, o mercado para o profissional de ciências contábeis encontra-se em 

alta para aqueles que conseguem se destacar em sua profissão. O contador, que 

outrora era necessário apenas para a contagem de bens e verificação de perdas e 

ganhos, com a globalização, e as consequentes mudanças socioeconômicas, deve se 

adaptar às necessidades atuais e agregar ao seu conhecimento novas habilidades de 

forma a conseguir se inserir e, principalmente, garantir a sua manutenção no mercado 

de trabalho. 
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