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1  INTRODUÇÃO 

Confusos, assustados e indecisos. É assim que vários jovens se sentem 

quando chega a hora de escolher sua profissão.  O nível superior está cada vez 

mais sendo exigido no mercado de trabalho, fazendo com que as pessoas que 

possuem uma graduação dêem um passo a frente das que possuem somente o 

ensino médio. E por isso que muitos jovens têm essa dúvida sobre sua profissão, às 

vésperas das inscrições para os vestibulares, fazendo com que aquela certeza que 

tinha de criança do que queria ser, não ser mais tão certa, pois a uma variação 

enorme de alternativas de cursos superiores.  

Muitos têm opiniões incertas sobre qual carreira seguir. É comum encontrar 

arquitetos dedicando a área comercial, engenheiros trabalhando na área financeira, 

economistas cuidando de marketing, mas essas mudanças não significam fracasso 

e sim uma aceitação de desafios que a vida traz.  

O objetivo deste trabalho consiste em colocar em prática o projeto feito sobre 

o curso de Ciências Contábeis, para os alunos do Ensino Médio e outras pessoas 

que tenham interesse no curso. 
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2  REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Contabilidade 

 

Contabilidade é a ciência social que visa ao registro e ao controle dos atos e 
fatos econômicos, financeiros e administrativos das entidades. Trata-se de 
um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários 
com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e 
de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização. 
(PADOVEZE, 2008) 

 

A contabilidade constitui um dos conhecimentos mais antigos da humanidade, 

e surgiu em função da necessidade que o ser humano tem de controlar suas posses 

e riquezas, ou seja, o seu patrimônio. É tão antiga quanto à própria humanidade. Há 

inclusive, hipóteses de que a contabilidade tenha surgido antes mesmo da escrita e 

até que tenha sido base para o surgimento desta. (Ávila, 2006) 

Um dos principais objetivos da contabilidade é o de gerar informações para a 

tomada de decisões, conhecida como Contabilidade Gerencial (FABRETTI, 2008). 

Por isso, é fundamental a existência de ferramentas que possibilitem conhecer a real 

situação e atender a esta missão. Compete à Contabilidade registrar os atos e fatos 

administrativos e produzir informações que possibilitem ao administrador planejar e 

controlar suas ações, para traçar os objetivos da entidade. 

Se tornando desta forma indispensável para que a empresa realize negócios, 

como por exemplo, com órgãos governamentais (por meio de contratos e licitações), 

ou com os bancos, com fornecedores, etc. Além desta necessidade convencional, 

observa-se a expansão do mercado de ações no Brasil. E neste aspecto a 

Contabilidade se apresenta como o grande pilar na veracidade da informação e, 

conseqüentemente, na credibilidade da companhia perante seus investidores. 

Pode-se dizer que o campo de aplicação da contabilidade abrange todas as 

pessoas físicas e jurídicas, inclusive órgãos públicos e empresas sem finalidade 

lucrativa. Todos os responsáveis na gestão do patrimônio são potenciais 

interessados no aprendizado das técnicas contábeis, visando o registro, gestão e 

controle do patrimônio, de acordo com a legislação vigente. 

 

2.2 O ensino da Contabilidade no Brasil 

Para se falar da contabilidade no Brasil, temos que entender sua origem, e 

são fundamentadas em duas metodologias, a primeira na Escola Italiana, que 
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durante muitos anos foi de extrema expansão contábil no Brasil. Com a vinda de 

multinacionais americanas e inglesas para o Brasil, ouve o surgimento de um novo 

pensamento contábil, e foi criada a escola norte-americana. E junto com as vindas 

das multinacionais, indústrias vinham também, as empresas de auditoria, que foi a 

grande decisão para o surgimento da segunda metodologia americana de 

contabilidade. 

Reconhecendo a dificuldade de entendimento, dos profissionais formados na 

escola Italiana, a respeito dessas empresas, e em vista que estava inadequada, a 

escola Italiana cedeu espaço para a escola norte-americana. Considerado como a 

mais adequada pelos pesquisadores, utilizavam o método de ensinar e evidenciar a 

contabilidade. 

Considerando seus aspectos evolutivos, com o intuito de identificar a 

evolução do ensino contábil no Brasil, em 1945, o Decreto-Lei de 22/09, retificou o 

ensino da Contabilidade em dois níveis: 

 Nível médio – Técnicos de contabilidade e;  

 Nível superior - Bacharéis em Ciências Contábeis e Atuarias.  

Instituição de Ensino Superior (IES), de acordo com a Lei n. 9394/96, art. 52, “ 

as universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano”.  

Para Marion, a universidade (ou qualquer instituição de ensino superior) é o 

local adequado para a construção de conhecimento para a formação da 

competência humana. É preciso inovar, criar, criticar para atingir esta competência.  

Para se tornar um contador é necessário cumprir as seguintes exigências: 

a) diploma emitido por escola reconhecidamente idônea e eficiente;  

b) prova de estágio ou período de experiência prática;  

c) exame de suficiência; 

d) participação em atividades enquadradas como EPC.  

O que se tem notado, que empresas e pessoas físicas têm procurado cada 

vez mais, contratar um contador, responsável, com qualidade nos serviços 

prestados, fato que tem feito com que os contadores estejam sempre em busca a 

uma educação continuada, é preciso se manter atualizado, pois as exigências do 

mercado estão cada vez maiores, as transformações da sociedade, as mudanças 

nos meios de produção, estão cada vez mais exigentes. 
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A educação continuada é a solução para atender às necessidades de 

adaptações e transformações frente à globalização imposta pelo mercado.  

“Contabilidade é a ciência social que tem por objetivo medir, para poder 

Informar, os aspectos quantitativos e qualitativos do patrimônio de quaisquer 

entidades”. ( SZUSTER; CARDOSO, 2013,P.15). 

A contabilidade é uma ciência fundamentalmente útil. Seu produto é o que 

alimenta as informações para planejar e controlar, mostrando as devidas 

informações referentes à situação patrimonial, econômica e financeira de uma 

empresa. Promove a tomada de decisões, informações úteis para uma melhor 

atuação. 

 

3  O QUE INFLUENCIA A ESCOLHER UM CURSO SUPERIOR  

Hoje em dia a contabilidade está cada vez mais transparente, e devido à 

evolução das tecnologias o mercado exige um profissional dedicado, atento e com 

capacidade de formular estratégias para identificar as informações por meios dos 

dados das empresas expressos em números. O contador é o profissional 

responsável pela organização financeira das empresas, controla suas receitas, 

despesas e lucros, registra todas as atividades e elabora o Balanço Patrimonial. 

Com todas as informações coletadas da empresa o profissional contábil tem o poder 

de prever, a partir das informações contábeis, possibilidades reais de crescimento 

de um negócio ou se é preciso tomar medidas para evitar problemas financeiros. 

Para desempenhar essas atividades é importante para o perfil do profissional 

contábil ter afinidade com os números, ser organizado e disciplinado.  

 

3.1 Matérias cursadas em Contabilidade 

A graduação normalmente conta com um inicio introdutório de matérias 

básicas como Filosofia, Sociologia, Contabilidade Introdutória, Microeconomia, 

Macroeconomia, Direitos, Matemática, Estatística, Produção e Compreensão de 

Textos.  

Em seguida são as matérias voltadas para a formação técnica, como a 

Planejamento Gestão Governamental, Teoria da Contabilidade, Contabilidade Fiscal 

e Tributária, Sistemas Contábeis I e II, Contabilidade Intermediaria, Contabilidade 

Avançada, Psicologia, Contabilidade de Custos. 
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Chegando ao final da Graduação as matérias como Contabilidade de 

Instituições Financeiras, Previdências Privadas e seguradoras, Projeto e Pratica de 

Estágio, Controladoria em Agronegócios, Gestão de controladoria, Perícia contábil e 

arbitragem, Auditoria, Analise de custos, Contabilidade Governamental, Análise das 

demonstrações contábeis, visando preparar melhor o estudante para questões 

práticas da vida de um profissional de Contabilidade. 

E por fim, o Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC). 

 

4  CAMPOS DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE 

O profissional de Contabilidade possui uma grande variedade de áreas para 

poder atuar, pois esta profissão tem diversos tipos de alternativas para se 

especializar e seguir ao longo da vida.  

As principais áreas de atuação de um Contador estão descritas abaixo: 

 

4.1 Auditoria 

De acordo com Franco e Marra (2000, p. 26): 

 
A auditoria compreende o exame de documentos, livros e registros, 
inspeções e obtenção de informações e confirmações, interna e externa, 
relacionados com o controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão 
desses registros e das demonstrações contábeis deles decorrentes. Os 
exames são efetuados de acordo com normas de auditoria usualmente 
aceitas e incluem os procedimentos que os auditores acharem necessários, 
em cada circunstância, para obter elementos de convicção, com o objetivo 
de comprovar se os registros contábeis foram executados de acordo com 
princípios fundamentais e normas de contabilidade [...]. 

  

Portanto, a ela fiscaliza as contas de uma empresa, conferindo os registros 

nos livros e os dados de balanços. O processo de auditoria é um processo analítico 

que envolve tipicamente algumas combinações de atividades relacionadas com: 

determinação de objetivos, descoberta de fatos, definição de problemas ou de 

oportunidades, comunicação de resultados e, às vezes, implantação e 

acompanhamento posterior.  

 

4.2 Analista Financeiro  

O contador desempenha diferentes papéis na sociedade, e de acordo com 

esse entendimento de atuação é possível determinar a importância de onde estão 

inseridos no mercado. 
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Segundo pesquisas, as áreas mais reconhecidas são as que lidam 

diretamente com o controle de caixa, isso estimado para os próximos anos 

O Analista Financeiro, por ser o profissional responsável por executar o 

planejamento de toda a rotina financeira, e acompanhar os pagamentos e 

recebimentos efetuados, por analisar fluxo de caixa e elaborar o faturamento, a fim 

de identificar melhorias no desempenho econômico-financeiro de uma empresa. 

Características Essenciais: 

 ter uma vasta compreensão da contabilidade financeira; 

 saber ler as demonstrações financeiras a fim de visualizar as 

perspectivas de uma oportunidade de investimento; 

 ter habilidades de avaliação e modelagem financeira. 

 Características de um profissional 

 ter conhecimento para fortes habilidades analíticas; 

 ter uma comunicação clara, através de todos os canais, incluindo e-

mails, relatórios, apresentações, telefonemas, reuniões etc.; e 

 caso trabalhe no mercado financeiro, ter conhecimento sobre mercado 

de capitais e fluência em inglês são de extrema importância. 

 Como Ser Notado 

Profissional que buscam ter uma visão de maneira ampla da empresa, que 

buscam além de suas atividades cotidianas, que estão sempre em busca crescente 

de conhecimento só tem como contribuir cada vez mais para o funcionamento e 

crescimento da empresa onde trabalham, esses são os mais procurados. 

 O profissional que está nessa busca constante de crescimento pessoal e 

profissional não para, é um campo com uma abrangência grande no mercado, 

consultores de investimento, conselheiros, e etc. 

 

4.3 Controller  

A área de atuação do controller ou gestor de controladoria, e coordenar todo 

processo da gestão nos aspectos econômicos, financeiro e patrimonial. Este 

profissional é considerado uma peça fundamental para a gestão da empresa nas 

mais diversas etapas da vida organizacional, desde o momento da crise até a 

expansão da empresa. 
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“O controller tem o papel de consolidar as informações e análises que 

influenciam diretamente o direcionamento dos negócios da empresa”. 

Tarefas desenvolvidas: 

 Impacta das decisões estratégicas do patrimônio da empresa; 

 Ajuda nas projeções de novos investimentos; 

 Serve para planejar no longo prazo; 

 Analisa a saúde financeira; 

 Organiza o planejamento tributário; 

 Ajuda na estratégia de venda dos produtos e serviços; 

 Atendimento às normas de auditoria 

 Responsável pela publicação das demonstrações contábeis. 

Características importantes para o perfil de um controller: visão estratégica, 

sistêmica, capacidade analítica e de planejamento, habilidade de interface com 

diferentes áreas, busca de informações e postura de sigilo. 

 

4.4 Perito Contábil  

Segundo Sá (2000 p. 14): 

 

Perícia contábil é a verificação de fatos ligados ao patrimônio 
individualizado visando oferecer opinião, mediante questão proposta. 
Para tal opinião realizam-se exames, vistorias, indagações, 
investigações, avaliações, arbitramentos, em suma todo e qualquer 
procedimento necessário à opinião. 

 

A função do Perito Contábil é justificar as informações acionadas, trazendo a 

verdade dos fatos de forma neutra e verdadeira. É um dos ramos mais importantes 

da Contabilidade, pois é utilizada na produção de provas que venham esclarecer 

uma polemica judicial, gerando a decisão judicial. 

O Perito Contábil necessita de um constante aprimoramento e este vem 

atraindo cada vez mais a atenção dos profissionais de Contabilidade.  

A perícia contábil, a judicial, a extrajudicial e a arbitral, é de competência 

exclusiva de Contador registrado em Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

 

4.5 Consultor Contábil 

O Consultor Contábil é o profissional responsável por dar suporte as 

empresas em relação à administração dos seus recursos financeiros referente ao 
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recolhimento de impostos. Estão ligadas as áreas Contábil, Administrativa e 

Financeira de uma empresa. Tem a responsabilidade de programar melhorias que 

possam reduzir gastos, de forma que possa melhorar a administração financeira e 

treinando os colaboradores da empresa, para que façam o trabalho da forma 

correta. Está ligada a toda parte contábil da empresa, entre elas, com o objetivo de 

analisar as demonstrações contábeis, fazer levantamento das necessidades dos 

clientes, parametrizar o sistema contábil utilizado de acordo com a área de atuação 

da empresa no mercado, entre outras funções.  

Atualmente é uma profissão carente no mercado, pois o profissional além de 

ser graduado em Ciências Contábeis, o mesmo deve estar atento a todas as 

mudanças do mercado para continuar atualizando os seus conhecimentos. 

 

4.6 Contabilidade Pública 

A contabilidade pública é exigida para todas as organizações que recebem 

direta ou indiretamente recursos públicos, servindo como principal instrumento de 

defesa, controle e gestão de seu patrimônio, devido ao fato de que todas possuem 

receitas e despesas que devem ser adequadas à sua estrutura orçamentária 

(CALIXTO E VELÁSQUEZ, 2010). A contabilidade Pública no Brasil baseia-se 

principalmente na Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Ela registra a previsão da 

receita e a fixação da despesa estabelecida no Orçamento Público aprovado para o 

exercício, escritura a execução orçamentária, compara a previsão das receitas e a 

fixação das despesas. 

Sendo que de acordo com NBCT 16 o principal objetivo da contabilidade 

pública é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os 

aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da 

entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de 

decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a 

instrumentalização do controle social. 

 

5  CONTABILIDADE NO PRESENTE E NO FUTURO 

A Contabilidade é uma das carreiras mais valorizadas no mundo, pois 

proporciona varias oportunidades para o profissional. É uma ciência que colabora 

para o aperfeiçoamento da sociedade.  
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Ao longo de sua história a contabilidade passou por vários desafios, entre 

eles políticos e econômicos.  E a cada desafio a contabilidade se modificava. O 

Contador deve fazer um acompanhamento ousado e com comprometimento das 

modificações nas normas e leis.  

Futuramente, os processos devem ser cada vez ágeis e empreendedor, 

facilitando e gerando mais oportunidades. 

 

5.1 Perspectivas de trabalho 

A Contabilidade é uma área ampla de trabalho, onde o profissional pode 

trabalhar na área de perícia contábil, auditoria, gestão empresarial, gestão pública, 

entre outras que possuem salários atraentes. Por se tratar de uma grande fonte de 

registros, interpretação e apresentação dos dados das entidades, essa ciência social 

contribui para uma sociedade melhor, pois, as entidades geram grande parte da 

riqueza na economia para a sociedade, o que provém do objeto principal da 

contabilidade, o patrimônio. 

O presidente da França, Jaques Chirac afirmou em seu discurso na sessão 

plenária de encerramento do XV Congresso Mundial de Contadores, em 1997: 

 

A profissão contábil desempenha um papel fundamental na 
modernização e internacionalização de nossa economia. Isso porque 
vocês não se restringem a cuidar de contas. Vocês são conselheiros 
e, às vezes, confidentes das administrações de companhias, para 
que têm um importante papel a desempenhar, especialmente em 
assuntos sociais e tributários. Vocês orientam pequenas e médias 
empresas e sua administração, simplificando as alternativas, que 
ainda são demasiado complexas. Vocês desempenham, portanto, um 
papel no desenvolvimento das possibilidades de emprego, o que 
merece um especial registro de reconhecimento. 

 

Podemos então destacar que é uma área em constante mudança, e está cada 

vez mais sofisticada. As informações prestadas ao fisco e aos demais usuários 

estão com sistema de integração padronizado, fazendo com que as entidades sejam 

mais fiscalizadas, demonstrando a integridade nas informações apresentadas a 

todos os usuários. Por isso, os profissionais têm uma vasta área de trabalho e 

crescimento que podem trazer grande retorno financeiro, contribuindo para que 

tenhamos uma sociedade mais dinâmica, talvez deixando o Brasil melhor, sem 

corrupção. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve o objetivo de identificar e mostrar para todos o que é 

o curso de Ciências Contábeis, a profissão e o mercado de trabalho. 

Foi constatado que o principal fator que leva as pessoas a fazerem o curso é 

a busca por melhores oportunidades profissionais, esperando ter ganhos futuros e a 

diversidade de áreas que a profissão nos possibilita, com isso influenciando cada 

vez mais a escolha por este curso.  

Colocando o trabalho em prática vamos a algumas escolas de Ensino Médio 

apresentar um pouco sobre o curso, distribuir algumas cartilhas de demonstrações e 

fazer um questionário de satisfação para ver qual o interesse dos alunos em relação 

ao curso de Ciências Contábeis e ou outros cursos. 

 

 

 

 

 

  



14 
 

REFERENCIAS 

 

CALIXTO, G. E. e VELÁSQUEZ, M. D. P. Sistema de controle interno na 
administração pública federal. Revista Eletrônica de Contabilidade. Jul/2005. 
Disponível em: . Acesso em: 02 de janeiro de 2010 
 
KOHAMA, H. Contabilidade pública: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2006. 
ÁVILA, Carlos Alberto de. Gestão contábil para contadores e não contadores. 
Curitiba: Ibpex, 2006. 
 
IUDICIBUS, Sergio de, et al. Manual de Contabilidade Societária. 1 ed. 2010.São 
Paulo: Atlas,2010, 794 p.  
 
FABRETTI, Laudio. Contabilidade Tributaria E Societaria Para Advogados; 2 ed. 
2008. São Paulo: Atlas, 2008 328 p.  
 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica; 10 ed. 2009. São Paulo: Editora Atlas 
s.a,2009 NEVES, Silverio das; VICECONTI, Paulo Eduardo V. Contabilidade Bá- 
sica; 16. ed. 2013. São Paulo: SARAIVA, 2013 638 p.  
 
SZUSTER, Natan, et al. Contabilidade geral: introdução à Contabilidade 
Societária; 3. Ed. 2011. São Paulo: Atlas, 2011 522p.  
 
MARION, Jose Carlos. Contabilidade Empresarial; 16 ed. 2012. São Paulo: Atlas, 
2012. 
 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade 
introdutória e intermediária. 6 Ed. São Paulo : Atlas, 2008. 
 
InfoJobs. Consultor Contábil. Disponível em: 
<http://www.infojobs.com.br/artigos/Consultor_Cont%C3%A1bil__2175.aspx>. 
Acesso em: 22. Out. 2016. 
 
ZANLUCA, Júlio César. Contabilista – Profissão do presente e do futuro!. 
Disponível em: 
<http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/profissaocontabil.htm>.  Acesso 
em: 22. Out. 2016. 
 
FORES, José Carlos. Desafios e Perspectivas para a Profissão Contábil. 
Disponível em: <http://www.classecontabil.com.br/artigos/desafios-e-perspectivas-
para-a-profissao-contabil.>. Acesso em: 22. Out. 2016. 
 
SZUSTER, Natan; CARDOSO, Ricardo L.; SZUSTER, Fortunée R.; SZUSTER, 
Fernanda R.; SZUSTER, Flávia R. Contabilidade Geral: Introdução a 
Contabilidade Societária, 4ª ed., São Paulo: Atlas S.A. 2013. 
 
Disponível em: http://www.infojobs.com.br/artigos/Analista_Financeiro__2293.aspx> 
acesso em 23 out. 2016 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/profissaocontabil.htm
http://www.infojobs.com.br/artigos/Analista_Financeiro__2293.aspx


15 
 

KERR, Darrin. Informações da Revista Exame, Saiba o que faz um analista 
financeiro. Disponível em: <http://blog.aiec.br/saiba-o-que-faz-um-analista-
financeiro/ acesso em 23 out. 2016 

 
FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria contábil. Sao Paulo: Atlas, 2000 

 
SÁ, Antonio Lopes de. Perícia contábil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
 
 
 
 


