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RESUMO 

 

 

Neste trabalho apresenta-se um estudo cujo objetivo baseou-se em analisar a atuação 

profissional de egressos do curso de Ciências Contábeis da Escola Superior Madre Celeste – 

ESMAC, com enfoque nos fatores relevantes a esta atuação no mercado contábil, antes, 

durante e após a graduação. Para a composição do estudo abordou-se sobre temas pertinentes 

a realidade desta problemática, onde faz - se um breve histórico sobre a origem e evolução da 

contabilidade, mercado de trabalho contábil, ensino superior no Brasil e ensino superior do 

curso de Ciências Contábeis da Escola Superior Madre Celeste - ESMAC. A metodologia 

utilizada foi fundamentada em pesquisa de campo, quanto aos objetivos realizou-se pesquisa 

descritiva e exploratória, sendo utilizados dados qualitativos e quantitativos. A população 

deste estudo foi composta por 20 (vinte) egressos, sendo que, os resultados obtidos 

corresponderam á amostra de 19 (dezenove) egressos, equivalente a 95% do total. Os 

resultados coletados através da aplicação de questionários á egressos do curso de Ciências 

Contábeis 2011.2/Noturno da ESMAC, apontaram  em sua análise,  que o mercado de 

trabalho foi o fator mais influenciador pela escolha do curso, e que uma concentração de 

egressos encontram-se atuando no mercado contábil satisfatoriamente, bem como estão 

satisfeitos com a contribuição da ESMAC ao longo da trajetória acadêmica, em relação à 

preparação para atuação no mercado de trabalho contábil. Observa-se então, que um número 

considerável de egressos deste estudo foi satisfatoriamente atendido quanto as suas 

expectativas em relação à atuação no mercado de trabalho contábil. 

 

Palavras-chave: Egressos. Escola Superior Madre Celeste - ESMAC. Mercado de Trabalho 

Contábil. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents us a study whose aim was based on analyzing the 

professional performance of graduate who graduated in Accounting from Escola Superior 

Madre Celeste - ESMAC, focusing on relevant factors to their performance in the accounting 

market, before, during and after graduation. Relevant issues to the reality of that set of 

problems were approached for the composition of the study, which a brief history was told 

about the origin and evolution of accounting, accounting labor market, high education in 

Brazil, and high education in the Accounting course of Escola Superior Madre Celeste - 

ESMAC. The methodology used in this paper was based on field research, as the aims, 

descriptive and exploratory research was done, and qualitative and quantitative datas were 

used. The population of the study was composed by twenty (20) graduates, and the results 

concern of a sample of 19 (nineteen) graduates, equivalent to 95% of the total. The results 

collected through the questionnaires from students who graduated in Accounting in 

2011.2/Night - School ESMAC, pointed out in their analysis, that the labor market was the 

main influencing factor that made students to choose the course, and that a group of graduates 

are acting satisfactorily on the labor market and are also satisfied with the contribution of 

ESMAC along their academic career, in relation to their preparation for performing in the 

labor market. It was observed that a great number of formers of this study was successfully 

assisted as their expectations in relation to the performance of the accounting labor market. 

 

Key words: Graduates, Escola Superior Madre Celeste ESMAC, Performance in the 

Accounting Labor Work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar de reconhecida a importância do profissional da contabilidade para o registro e 

desenvolvimento de informações para tomada de decisão nas empresas, fomentadas pelas 

novidades tecnológicas e principalmente pelas mudanças propostas pelo fisco e órgãos de 

classe no que tange modelos de demonstrativos e formas de registro. Associado a isto, nos 

últimos anos observa-se ainda que as diversas mudanças ocorridas no cenário econômico, 

social e tecnológico, aumentaram a exigência sobre as empresas em desenvolverem aptidão e 

ferramentas para concorrerem em mercados competitivos, tornando-se um dos fatores 

responsáveis pelo progresso da atuação do profissional contábil. Portanto, com as exigências 

de um mercado cada vez mais globalizado esses profissionais necessitam aprimorar seus 

conhecimentos em virtude da acirrada competitividade. 

A contabilidade vem modificando e aprimorando os seus métodos, pois há algum 

tempo, as atividades que eram realizadas manualmente e principalmente voltadas ao registro 

para o governo, das atividades das empresas, atualmente são desenvolvidas com auxílio da 

informática e este mudança, transformou o cenário da contabilidade, possibilitando agilidade 

nos processos e garantindo ainda mais precisão e segurança, sendo atribuído assim, aos 

avanços tecnológicos, principalmente dos programas desenvolvidos para atuação profissional 

do Contador. 

Conforme conceito de Iudicibus, Marion e Faria (2009, p. 24): “A contabilidade é uma 

das áreas que mais proporcionam oportunidades para o profissional. O estudante que optou 

por um curso superior de contabilidade terá inúmeras alternativas [...]”. A partir desta opinião 

identifica-se que optar pela graduação no curso de Ciências Contábeis pode ser o primeiro 

passo a fim de alcançar um sucesso profissional, dada às diversas áreas de atuação oferecidas 

no mercado contábil. 

Assim, pretendeu-se com este trabalho, verificar a percepção dos graduados em 

ciências contábeis, face às exigências do mercado e a contribuição que o conhecimento 

absorvido no curso proporcionou para sua inserção, bem como se foi determinante, levando 

em consideração seu aproveitamento e as competências necessárias para o profissional da 

contabilidade. 

Diante deste fator é imprescindível que os profissionais da contabilidade percebam 

que o sucesso depende das ações desempenhadas desde sua trajetória acadêmica, até seu 

ingresso no mercado de trabalho, valorizando todas as propostas educacionais oferecidas pela 

instituição. Sendo assim, ao final do curso de graduação os conhecimentos absorvidos, 



16 

servirão como base para um profissional qualificado e pronto a atender as exigências impostas 

pelo mercado. 

Neste sentido o desenvolvimento deste trabalho se dará através de algumas questões 

relevantes em torno da percepção dos egressos de contabilidade da Escola Superior Madre 

Celeste – ESMAC em relação a sua atuação no mercado de trabalho contábil. 
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1.1. Problema 

 

Esta pesquisa aborda um tema de grande relevância no que diz respeito à formação 

profissional de egressos para atuarem no mercado de trabalho contábil, verificando de que 

forma esta atuação está ocorrendo. Deste modo, a qualidade do ensino de graduação ofertada 

pelas faculdades pode ser uma das ferramentas imprescindível para que seus discentes se 

tornem egressos capacitados e consigam superar os desafios do mercado de trabalho contábil. 

Portanto, é necessário que os mesmos não se prendam somente aos ensinamentos 

repassados ao longo da graduação, pois é necessária a busca incessante por fontes de 

conhecimentos externos a instituição para assim tornarem-se profissionais prontos a atender 

as exigências impostas por esse mercado. 

A fim de contextualizar a visão dos profissionais egressos do curso de ciências 

contábeis, o presente estudo chegou à seguinte problemática: Qual a percepção quanto as 

competências necessárias aos egressos do curso de Ciências Contábeis? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar a percepção dos profissionais egressos do curso de graduação em ciências 

contábeis em relação às competências para atuação no mercado de trabalho. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 
 Identificar os fatores que levaram os egressos à escolha pelo curso de Ciências 

Contábeis; 

 Identificar a participação da instituição de ensino superior, em relação à atuação 

profissional dos egressos, no mercado de trabalho contábil; 

 Identificar o compromisso dos egressos no decorrer do curso como quesito a 

formação das competências necessárias ao seu desempenho profissional. 
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1.3. Delimitação do Estudo 

 

O estudo se delimita a identificar a percepção dos egressos do curso de Ciências 

Contábeis da Escola Superior Madre Celeste - ESMAC, do ano de 2011.2/Noturno, em 

relação a sua atuação profissional no mercado de trabalho contábil, por meio da aplicação de 

questionários, onde se levantou questões que pudessem responder aos questionamentos 

apresentados por este estudo. Os dados referentes aos egressos estudados neste período foram 

fornecidos pela Secretaria Acadêmica da ESMAC. 

 

1.4. Relevância do Estudo 

 

São vários os fatores que contribuem para o sucesso de um profissional no mercado de 

trabalho, como, a qualidade do ensino oferecido pela instituição educacional; a insegurança 

do discente pela escolha do curso e principalmente o compromisso deste na absorção e 

aplicação eficaz e correta dos ensinamentos teóricos e práticos. 

Percebe-se, então, que alguns alunos ao optarem por um curso superior, não estão 

totalmente certos em sua aptidão, e essa falta de conhecimento prévio pode fazer com que 

tenham dificuldades em associar os ensinamentos de sala de aula ao mercado de trabalho 

altamente globalizado. 

Mediante esta conjuntura é que surge a preocupação de se analisar quais os suportes 

curriculares e extras curriculares que o curso de Ciências Contábeis da Escola Superior Madre 

Celeste - ESMAC oferece aos seus discentes e se estes recursos estão atendendo as 

perspectivas da evolução da profissão contábil. 

Espera-se que os resultados obtidos neste estudo possam contribuir para ESMAC, no 

que tange o fortalecimento da grade curricular do curso de Ciências Contábeis, uma vez que 

estes resultados possam ser utilizados por esta instituição como termômetro para detectar de 

que forma está ocorrendo à trajetória acadêmica de seus discentes em relação à preparação 

para o mercado de trabalho contábil. 

Portanto, espera-se também, que os resultados desta pesquisa se utilizados pela 

ESMAC, possam contribuir no aperfeiçoamento dos métodos educacionais repassados aos 

discentes do curso de Ciências Contábeis, para que a formação destes profissionais possa 

atender as suas expectativas em relação ao curso e a profissão contábil, o que poderá 

fortalecer a classe contábil, a partir do momento que receberá egressos aptos a desenvolver 
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suas atividades, podendo assim contribuir também para o crescimento social, econômico e 

financeiro da sociedade onde atuam. 

 

1.5. Organização do Trabalho 

 

A pesquisa estrutura-se em cinco capítulos. No primeiro, apresenta-se à 

problematização, os objetivos, a delimitação, a relevância e a própria organização do trabalho. 

No segundo, discute-se, de forma teórica sobre temas relacionados à realidade desta 

problemática, onde faz - se um breve histórico sobre a origem e evolução da contabilidade, 

mercado de trabalho contábil, ensino superior no Brasil e ensino superior do curso de Ciências 

Contábeis da Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, sendo que, esses são tópicos 

principais compostos por tópicos secundários que em conjunto darão maior enfoque ao 

objetivo proposto. 

No terceiro capítulo verifica-se o método de pesquisa adotado juntamente com a 

população e os instrumentos e a análise de dados adotados. 

No quarto capítulo, analisam-se os resultados obtidos por meio da aplicação de 

questionários aos egressos do curso de Ciências Contábeis 2011.2/Noturno da Escola Superior 

Madre Celeste – ESMAC. 

No quinto e último capítulo, a partir dos resultados obtidos na pesquisa, apresentam-se 

as considerações finais, respondendo a problemática, temática e objetivos estabelecidos. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A Origem e Evolução da Contabilidade 

 

Antes de adentrar-se na origem da contabilidade é necessário primeiramente conhecê-

la. Para Iudicibus, Marion e Faria (2009, p. 10): “A contabilidade não é uma ciência exata. Ela 

é uma ciência social aplicada, pois é a ação humana que gera e modifica o fenômeno 

patrimonial”. 

Então, a partir de seu conceito, é que se pode admitir que o surgimento da 

contabilidade deu-se a partir da necessidade do homem em mensurar e evidenciar as 

movimentações ocorridas em seu patrimônio. Pois mesmo sem ter consciência, o homem 

primitivo praticava de maneira simples a contabilidade. 

Segundo Iudicibus (2010, p. 15): 

 

Alguns historiadores fazem remontar os primeiros sinais objetivos da 
existência de contas aproximadamente 2000 a.C. Entretanto, antes 
disso, o homem primitivo, ao inventariar o número de instrumento de 
caça e pesca disponíveis ao contar seus rebanhos, ao contar suas 
ânforas de bebidas, já estava praticando uma forma rudimentar de 
contabilidade. 
 

Foram diversas as formas que o homem utilizou na tentativa de poder avaliar o 

crescimento de seu negócio. E como as ferramentas disposta pela contabilidade naquela época 

podem ser consideradas escassas, o homem acabava criando técnicas rudimentares de 

contagem.  

Na antiguidade quando os negociantes praticavam o escambo comercial, registravam 

suas transações de maneira bem simples, ou seja, apenas anotavam as obrigações, direitos e os 

bens diante terceiros. Entretanto, essas anotações comparavam-se a um simples inventário 

físico, não dando suporte necessário a uma avaliação monetária. (IUDICIBUS, 2010). 

Na medida em que a riqueza patrimonial do homem crescia, sua busca por técnicas 

que registrassem de maneira eficiente todas as informações de suas movimentações 

econômicas e financeiras também cresciam na mesma proporção, o que pode ter sido um dos 

pontos que impulsionaram o surgimento da contabilidade. 

Com o intuito de acompanhar a evolução de sua riqueza o homem criou diversos 

meios que lhe auxiliassem na contagem de suas movimentações comerciais. Pois, como 

menciona Iudicibus, Marion e Faria (2009, p. 04): 
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Como contar o rebanho e avaliar seu crescimento se não existiam 
números (da forma que sabemos hoje), nem escrita e, muito menos, 
moeda? Na monotonia do inverno, entre os balidos ininterruptos das 
ovelhas, o homem tem uma ideia. Havendo um pequeno monte de 
pedrinhas ao seu lado, o homem separa uma pedrinha para cada 
cabeça de ovelha, executando assim o que o contabilista chamaria 
hoje de inventário.  
 

Diante do pensamento dos referidos autores, nota-se o quanto era difícil para o homem 

primitivo contabilizar suas movimentações comerciais. Portanto na maioria das vezes era 

necessário utilizar-se de pedras como recurso de controle de contagem, uma vez que ainda 

não existiam os números. 

A origem da Contabilidade está relacionada a atender a necessidade do comerciante e 

a partir do surgimento da escrita esta ciência contábil alavancou seus métodos contábeis. 

Conforme Iudicibus, Marion e Faria (2009, p. 10), “[...] não se pode falar em contabilidade, 

mesmo que rudimentar sem a invenção da escrita, e dentro dela da habilidade de contar [...]”.  

Com a invenção da escrita, desenvolver-se-ia, ainda mais o sistema de registro, 

segundo estudiosos da questão, foi à escrita contábil que deu origem a escrita comum e não o 

contrário.  

Em sequencia ao pensamento dos referidos autores, quanto à evolução da 

contabilidade, citam que: 

 

Outro fator que impulsionou enormemente o progresso das formas 
rudimentares da contabilidade (que, até o aparecimento da partida 
dobrada, nada mais era do que uma espécie de inventário de bens, 
direitos e obrigações) é o aparecimento da moeda (em forma de 
moeda mesmo), como base de troca [...]. (IUDICIBUS; MARION; 
FARIA, 2009, p. 10) 
 

Nota-se que, a soma de diversos fatores podem ter contribuído para o crescimento da 

contabilidade. Pois tanto o surgimento da escrita, quanto da moeda, ajudaram no processo de 

escrituração contábil.  

Para Basso (2005, p. 20): “Muito provavelmente, segundo os historiadores, a escrita 

contábil, primeira registrou elementos pessoais e familiares do homem; mais tarde registrou 

fatos coletivos [...]”. 
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Assim, acredita-se que, ao longo dos anos as técnicas contábeis foram aperfeiçoando-

se, de maneira que conseguiam cada vez mais auxiliar os comerciantes no processo de 

gerenciamento de seus negócios.  

Além do surgimento da escrita, dos números, da moeda, entre outros, não se pode 

deixar de citar as Escolas Europeias e Americana, que tanto contribuíram para o 

fortalecimento da Contabilidade Brasileira, como cita Basso (2005, p. 20): 

 
Até o inicio do século XX predomina no cenário mundial da 
contabilidade a Escola Europeia, especialmente a Italiana, berço da 
Contabilidade Moderna. A Escola Americana se destaca mais tarde, 
especialmente quanto aos aspectos da aplicação da Contabilidade no 
campo operacional na era da Cibernética, o que tem marcado muito 
especialmente a Contabilidade no Brasil.  
 

No entanto verifica-se que, conforme cita Sá (2008, p. 25): “Os registros e operações 

comerciais, industriais e públicas caminharam para uma sistematização ampla a partir da 

Idade Média”. 

Portanto, nota-se que, justamente nesta época, o homem não conformado em apenas 

ter dados numéricos, associado à necessidade de visualizar igualitariamente suas transações e 

ter noção de suas perdas e ganhos, começa a utiliza-se de aspectos contábeis que lhe 

proporcionassem esse embasamento.  

E mediante esta conjuntura é que se acredita no surgimento do débito e crédito e 

conseqüentemente da partida dobrada, pois como conceitua Sá (2008, p. 26): 

 
A partida dobrada se apoia, pois, no principio da equação, não há 
dúvida, mas, logicamente, ela representa a explicação de origem e de 
efeito do fenômeno patrimonial, uma igualdade de valor em causa e 
efeito de um fenômeno ou acontecimento havido com a riqueza 
patrimonial. 
 

Portanto, diante da ideia do autor, pode-se notar que, por mais que não se tenha 

conhecimento do inventor, e seja incerto afirmar o período de sua origem, o que se constata é 

que o referido processo das partidas dobradas foi criado e conservar-se até a atualidade fiel 

em sua essência (SÁ, 2008). 

É possível que a preocupação do homem em querer agregar uma forma organizacional 

para poder conseguir a obtenção de maiores informações, tenha feito com que a evolução da 

contabilidade fosse bem-sucedida com o passar dos anos. De acordo com Sá (2008, p. 26): 
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“Os registros simples foram tornando-se insuficientes diante da complexidade dos registros 

derivados das muitas e complicadas transações empresarias [...]”. 

Sendo assim, acredita-se que, com o passar dos anos a contabilidade direciona seu 

foco para processos que lhe embasassem com maior amplitude e perfeição os resultados 

financeiros e operacionais das transações, o que pode ter levado os métodos a se 

desenvolverem respaldados em regulamentos específicos da profissão. 

Para Basso (2005, p. 19): 

 
Na metade do século XIX os estudiosos da Contabilidade encontram o 
seu verdadeiro objeto de estudo, ou seja, o “patrimônio”. Os estudos 
deixam de enfocar as “formas” de escrituração para dar ênfase à 
“essência” dos fatos, buscando a explicação deles e criando uma 
ciência que estabelece as leis, princípios e normas gerais para 
registrar, controlar, observar e estudar a evolução da riqueza do 
homem, ou seja, o patrimônio das entidades em geral.  
 

Nota-se que, em um processo de amadurecimento, o objetivo da contabilidade passa a 

ser focado no patrimônio, ou seja, em um conjunto de bens e direitos, identificando-se a real 

importância da contabilidade no cenário organizacional. Constata-se, portanto, que a 

finalidade da contabilidade e suas funções dão ênfase nas informações que ela irá 

proporcionar para seus usuários internos e externos. 

Acredita-se que a procura constante pelo aperfeiçoamento dos métodos contábeis não 

somente no Brasil, mas também no exterior, possam ter sido responsáveis em fazer com que 

órgãos competentes da área contábil buscassem alternativas que contribuíssem para a 

padronização das normas contábeis.  

Conforme Assaf Neto (2010, p.62): 

 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – O Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) instituiu, em 2005, o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis com o objetivo de emitir 
pronunciamentos contábeis técnicos, de maneira a subsidiar a emissão 
de normas contábeis brasileiras. Estes pronunciamentos devem 
considerar o processo de convergência da Contabilidade brasileira aos 
padrões internacionais.  
 

Conforme conceituação de autores citados observa-se que as progressões dos métodos 

contábeis foram evoluindo em função da necessidade de simplificar e unificar transações tão 

complexas. Para Assaf Neto (2010, p. 63): “A internacionalização das Normas Contábeis 

Brasileiras permite uma melhor comparabilidade das demonstrações contábeis de nossas 

empresas com aquelas elaboradas em outros países, e que adotem o mesmo procedimento”.  
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Nota-se que, no cenário atual, com a globalização e a necessidade de informações 

rápidas e concisas, a contabilidade vive momentos de constantes evoluções, pois com a 

harmonização das Normas Internacionais de Contabilidade esta ciência poderá ter 

oportunidades de crescimentos e de avanços significativos em relação à economia do país. 

 

2.2. Cenário Atual da Contabilidade 

 

Percebe-se que na atualidade o mercado de trabalho tem criado novas oportunidades 

para o profissional contábil do século XXI, pois ele passou a ser o fornecedor das veracidades 

das informações contábeis e financeiras das empresas se tornando uma peça de suma 

importância para a tomada de decisão dentro das organizações. 

Nota-se também, que o contador durante muito tempo teve sua profissão 

menosprezada pela sociedade, pois sempre foi tratado indiretamente como um simples 

prestador de informações ao fisco por apenas se importar com cálculos de impostos e 

preenchimento de guias, deixando de lado outros assuntos nos quais ele é de fundamental 

importância. 

Mas atualmente, a contabilidade brasileira, mais precisamente nos últimos dez anos, 

vem ganhando notoriedade perante o poder público, sociedade e entre os profissionais de todo 

mundo (SANTOS, 2010). Desse modo todo o trabalho que envolve a sustentabilidade 

financeira de uma empresa depende do trabalho de um profissional contábil. 

Portanto, caberá ao contador o papel de transmitir ao usuário qualidade e segurança 

nas informações, investindo em serviços, criando seu diferencial, para que ele possa realmente 

ser visto pela sociedade como uma das peças principais na tomada de decisão. 

Isso representa uma mudança na forma de pensamento dos contadores e dos gestores. 

Como cita Girotto (2010, p.15): “Esse movimento vai permitir a manutenção das informações 

orçamentárias e agregar a visão patrimonial.” O que representa visão gestora e uma nova 

postura das empresas frente à concorrência no mercado. 

O papel do contador neste novo cenário poderá ser o de solucionar problemas, levantar 

informações de dados que possam interessar na melhor forma de tomar uma decisão e assim 

demonstrar qual melhor caminho o administrador deve seguir. O contador deverá ser o 

principal fornecedor das informações e deverá sempre está atualizado, exercer sua profissão 

com zelo, competência, ética, na intenção de fornecer informações confiáveis para o usuário. 

A profissão contábil além de ter uma enorme importância para as empresas, como já 

foi dito, também é importante para as pessoas físicas, pois cada vez mais este profissional 
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vem ganhando mercado e se tornando indispensável para a sociedade, visto que, a classe 

empresarial está cobrando mais do que cobrava anteriormente, e quem passou a se destacar foi 

o profissional contábil. 

Como conceitua Girotto (2010, p.13): 

 

De setor operacional para área estratégica dentro das empresas, a 
contabilidade mudou de status no mercado de trabalho graças a uma 
serie de fatores, como desenvolvimento da economia brasileira, o 
processo de globalização econômica das nações, o aprimoramento da 
tecnologia da informação e a internacionalização das normas 
contábeis, entre outros. 
 

Atualmente os profissionais de contabilidade vivem as recentes mudanças de leis das 

quais, deve estar sempre a par, pois todas as informações contábeis precisam ser repassadas 

aos gestores de forma mais coerente e observar essas alterações são essências para isso. 

Olhando para esse novo “status” da contabilidade, não se pode deixar de citar alguns 

temas atuais em que a profissão cresce a cada dia e ganha mais espaço. Entendendo a sua 

relevância para a sociedade como um todo, ou seja, tanto para os usuários internos quanto 

para os usuários externos encontramos cenários que exigem a aplicação da contabilidade de 

forma ainda mais incessante. 

  

Com a globalização e a necessidade de informações rápidas a contabilidade brasileira 

passa por um momento de grandes transformações, principalmente a partir das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.638/2007 e 11.941/2009 que estão afetando de forma significativa a 

elaboração e divulgação dos demonstrativos contábeis da sociedade de grande porte. 

Por conta disso, mais recentemente a contabilidade vem passando pelo processo de 

internacionalização o chamado IFRS ou Normas Internacionais de Contabilidade. Através 

dessa internacionalização o usuário da informação contábil poderá contar com uma maior 

certeza, pois os demonstrativos contábeis se tornarão mais padronizados e, portanto mais 

confiáveis e transparentes.  

As demonstrações contábeis em IFRS ajudarão quanto à posição financeira das 

empresas, a partir disso todas as empresas começarão a participar do mercado internacional 

com uma economia interna sólida. (BORGERTH, 2010). 

Conforme conceito dos autores supracitados, as oportunidades para inserção no 

mercado e um dos fatores que acarretaram esse cenário pode ter sido às novas regras 

internacionais, que vem crescendo gradativamente exigindo do profissional contábil maior 
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qualificação não apenas técnica como também o domínio da língua inglesa para que assim 

possam se inserir no mercado de trabalho. 

 

2.3. Mercado de Trabalho Contábil 

 

Observa-se que a velocidade com que ocorrem as mudanças no mercado de trabalho, 

acaba por exigir que os profissionais desempenhem suas funções com a mesma agilidade, a 

fim de que consigam atender as exigências deste mercado. 

A mesma observação faz-se aos profissionais da área contábil, que ao utilizarem das 

ferramentas contábeis auxiliam a administração das organizações no processo de tomada de 

decisão, visando sempre o sucesso do negócio.  

De acordo com Iudicibus, Marion e Faria (2009, p. 22): 

 

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a Alta 
Administração a tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados 
econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e 
sumarizando-os em forma de relatórios, que contribuem sobremaneira 
para tomada de decisões.  
 

É necessário que os profissionais da área contábil percebam que a busca pela alta 

afirmação no mercado de trabalho não decorre somente da conclusão de curso superior, mas 

sim também de irem a busca pelo aperfeiçoamento continuo de sua qualificação, que pode 

dar-se por meio de uma pós-graduação, mestrado, doutorado, entre outros. (LIMEIRA, 2012) 

Em continuação ao pensamento Limeira (2012, p. 01): “Como o ‘novo’ contador 

passou a ser mais cobrado, ter somente a graduação deixou de ser suficiente para ter destaque 

no mercado de trabalho”. 

Porém, uma atuação ética, responsável e competente do profissional contábil no 

mercado de trabalho, não depende unicamente das instituições educacionais, e sim também do 

interesse deste profissional em buscar por recursos que agreguem valor em seu desempenho, 

pois o aumento das exigências de mercado refletirão na necessidade de novos conhecimentos 

e o posicionamento de mercado depende diretamente da busca por estes conhecimentos. 

A cada dia que se passa, torna-se mais necessário para o mercado de trabalho contábil, 

a atuação de profissionais cada vez mais capacitados, que consigam assimilar e aliar 

conhecimentos da área de atuação a aspectos legais das demais áreas afins para que assim os 

resultados obtidos não causem impactos negativos para sociedade. (BUGARIM, 2006). 
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Percebe-se que, são vários os fatores que contribuíram para o desenvolvimento do 

mercado de trabalho, como por exemplo, a introdução da informática na década de 1980, que 

surgiu como uma ferramenta para facilitar o registro das operações e a emissão de relatórios, 

porém, somente a partir da referida década uma verdadeira revolução ocorreu no mercado de 

trabalho.  

Esta revolução decorre da ligação entre a informática e as comunicações, que 

alteraram o papel da informática dentro das empresas e por consequência afetaram 

diretamente a atividade contábil, contribuindo assim, para seu aprimoramento.  

Publicado na revista Exame (2002, p. 94): 

 
Na segunda metade da década de 80, a informática começa a superar 
sua função original de agilizar tarefas operacionais para transforma-se 
em recurso na busca de vantagens competitivas. A computação e a 
telefonia começam a se fundir, abrindo a estrada para a tecnologia da 
informação tal qual a conhecemos hoje. Essa evolução prepararia o 
solo para a integração de sistemas que elevaram os computadores a 
um papel estratégico dentro das empresas. 

A revolução da era digital aliada à competência profissional do contador, ainda são 

requisitos básicos, para atender a grande demanda do mercado contábil, visto que, o mesmo 

encontra-se necessitado de profissionais que consigam acompanhar as constantes mudanças 

no mercado, e não apenas de profissional que realizem tarefas puramente operacionais. 

O mercado da contabilidade encontra-se superaquecido, estimando-se a média de 40 

empresas para cada profissional com a possibilidade de ampliação com as demandas 

governamentais e não governamentais do terceiro setor, ou seja, há perspectiva de 

crescimento das oportunidades para novos profissionais no mercado de trabalho contábil. O 

lado negativo é justamente a exigência por novas competências e a possibilidade de não 

estarem qualificados o suficiente para suprirem as exigências do mercado de trabalho. 

(LIMEIRA, 2012) 

Assim, nota-se que dentre tantas profissões ofertadas no mercado de trabalho, a 

escolha pela área contábil pode ser bastante acertada, visto que, a mesma oferece um número 

considerável de oportunidades, o que a faz bastante promissora. Mas, no entanto é 

imprescindível que os profissionais que se enveredem por esse campo de atuação, ou seja, os 

profissionais contábeis busquem todos os recursos possíveis para que consigam firmassem no 

mercado, fortalecendo a classe e contribuindo para o desenvolvimento econômico e financeiro 

do mercado onde atuam. 
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2.3.1. A Profissão Contábil 

 

Observa-se que, as constantes mudanças ocorridas no cenário econômico mundial têm 

feito com que diversas profissões destaquem-se no mercado de trabalho, uma vez que 

algumas destas contribuem significativamente para que os acontecimentos de uma rotina de 

trabalho aconteçam de maneira organizada e satisfatória aos seus gestores. 

Então, a partir da necessidade da existência de um profissional dentro da organização, 

que seja capaz de perceber questões que possam levar um gestor ao crescimento da entidade, 

é que surge o profissional contábil. Pois segundo Iudicibus, Marion e Faria (2009, p. 23), “[...] 

podemos dizer que a tarefa básica do Contador é produzir e/ou gerenciar informações úteis 

aos usuários da contabilidade [...]”.  

A profissão contábil é regida por um código de ética, aprovado pela Resolução CFC 

Nº 803/1996, que estabelece a forma com que estes profissionais devem conduzir suas 

atividades, bem como os deveres, proibições e penalidades a que estão sujeitos. O referido 

código vem justamente nortear e assegurar que os serviços prestados pelos profissionais 

contábeis, sejam realizados de forma ética e responsável.  

Conforme menciona o referido Código de Ética, em seu “Artº. 2º. São deveres do 

profissional da Contabilidade: I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e 

capacidade técnica, observada toda a legislação vigente [...]”. 

Ao passar dos tempos à profissão contábil evolui consideravelmente, pois as funções 

deste profissional eram baseadas em tarefas simplesmente de ordem operacionais.  

Segundo Iudicibus, Marion e Farias (2009, p. 09): 

 

No Brasil, até a década de 60, este profissional era chamado “guarda-
livros”, a nosso ver, título pejorativo e pouco indicador. Toda via, com 
o milagre econômico na década de 70, esta expressão desapareceu e 
observou-se um excelente e valorizado mercado de trabalho para os 
contabilistas.     

 

A profissão contábil tem se destacado cada vez mais no mercado de trabalho, 

tornando-se de suma importância para o crescimento social, econômico e financeiro de uma 

região. Atualmente todas as empresas necessitam dos serviços de um profissional contábil, 

conforme estabelecido no Novo Código Civil Brasileiro nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

que em seu art. 1.179, menciona que: 
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Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a 
seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na 
escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a 
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico.  
§ 1º Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros 
ficam a critério dos interessados. 
§ 2º É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a 
que se refere o art. 970. 

 

Assim, verifica-se que antigamente as tarefas de um profissional formado em ciências 

contábeis baseavam-se especificamente na realização dos registros contábeis de uma 

organização. Mas a partir de 2008, este profissional passa a ser fundamental para o gestor no 

processo de tomada de decisão. (LIMEIRA, 2012).  

Em decorrência do surgimento de Leis, Decretos, Resoluções, Princípios e Normas 

que norteiam a profissão contábil, torna-se imprescindível que o profissional contábil 

aprimore seus conhecimentos de forma que consiga acompanhar as evoluções ocorridas nesta 

profissão.  

Assim o que se nota é que a implantação de normativos em geral que respaldam as 

práticas contábeis, contribuem para o fortalecimento da contabilidade, por consequência da 

classe contábil, fazendo com que o perfil do profissional contábil seja o mais adequado 

possível para sociedade.  

Do surgimento da profissão contábil até os dias atuais, nota-se uma crescente 

mudança, diga-se positiva, na forma de atuação deste profissional, onde a maneira como este 

atua no mercado, defini de fato o seu perfil. Para Limeira (2012, p. 01), “A partir de 2008, o 

Brasil passou a seguir os normativos internacionais de contabilidade, o que mudou o perfil do 

profissional e sua visibilidade [...]”. 

Como já se constatou, a profissão contábil está em crescente evolução, deixando de ser 

apenas operacional para figurar dentro das organizações, como uma peça de apoio á tomada 

de decisão aos gestores. Segundo o presidente do CRC Juarez Domingues Carneiro (2010, p. 

08): “Na próxima década, a contabilidade deverá ser a profissão mais demandada do Brasil”.  

A classe contábil é composta por técnicos e bacharéis em Ciências Contábeis, e 

obrigatoriamente estes profissionais deverão submeter-se ao exame de suficiência como 

requisito para obtenção de registro profissional, para que então possam ser responsáveis pelos 

trabalhos relacionados aos demonstrativos contábeis, obrigatoriedade esta, instituída pelo 

Conselho Federal de Contabilidade - CFC a partir de 2011. 
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O Exame de Suficiência é aplicado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 

como pré-requisito para que os Técnicos e Bacharéis em Ciências Contábeis possam adquirir 

o registro profissional da sua área. O referido exame foi instituído pela Resolução CFC nº 853 

de 28 de junho de 1999: “Art. 1º Instituir o Exame de Suficiência como um dos requisitos 

para a obtenção de registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade”. 

No ano de 2005, o exame de suficiência foi suspenso em todo o território nacional, por 

meio de Ação Popular contra o CFC, que apresentou pedido de liminar, na Seção Judiciária 

do Distrito Federal. A referida ação fundamentou-se de que a obrigatoriedade instituída pela 

Resolução do CFC, somente poderia dar-se validade por meio da criação de lei. (ACCOUNT, 

2010).  

Como o pedido de liminar contra o CFC foi aceito, determinando então a suspensão do 

exame, criou-se tempos depois, a Lei nº 12.249 de 11 de junho de 2010, que alterou o 

Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, estabelecendo definitivamente a 

obrigatoriedade da aplicação do Exame de Suficiência para a classe contábil, como menciona 

seu artigo 12 da referida lei: 

 

Art. 12. Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente 
poderão exercer a profissão após a regular conclusão do curso de 
Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, aprovação em Exame de Suficiência e registro no Conselho 
Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. 
§1º e 2º - Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho 
Regional de Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1º de junho 
de 2015 têm assegurado o seu direito ao exercício da profissão. 

 

Após apresentação do breve histórico do exame de suficiência, nota-se uma enorme 

preocupação dos órgãos reguladores da classe contábil em criar meios fiscalizadores 

preventivos às ações dos profissionais, de forma que tais ações não resultem em um 

despreparo, o que acarretaria prejuízo aos usuários. 

Em decorrência da aplicação do exame de suficiência, se aposta na redução do número 

de notificações expedidas pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, quanto à forma de 

atuação dos profissionais no mercado de trabalho.  De acordo com a Revista Brasileira de 

Contabilidade, Girotto (2010, p. 09): “A vedação do registro dos técnicos em contabilidade, a 

partir de 2015, é outro motivo que vai contribuir para a diminuição das ocorrências 

notificadas pelos CRS’s”. 
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Percebe-se, portanto que, tal afirmativa, decorre da observação de um crescente 

aumento da oferta de cursos de qualificação técnica contábil, que não estão tão preocupados 

com esta qualificação, e que dependendo de como este profissional será qualificado, poderá 

ocasionar frustração quanto as suas expectativas em relação ao seu desempenho profissional.  

Em pesquisas realizadas a cerca da primeira edição do exame de suficiência aplicados 

até 2003, constatou-se que dos 106. 449 inscritos, 57.606 eram Bacharéis e 48.843 eram 

Técnicos em Contabilidade o que apresentou 33. 801 aprovados em Bacharéis, e 21.338 

aprovados em Técnicos em Ciências Contábeis, ou seja, o índice de aprovação apresentado foi 

62,39% e 47,46%, respectivamente. (CRC, 2003). 

Na edição do exame de suficiência realizado em março de 2011, houve 16.608 

inscrições, resultando em uma aprovação de 30,86% para Bacharéis em Ciências Contábeis e 

24,93% para Técnicos em Contabilidade.  Enquanto que no exame aplicado no segundo 

semestre do mesmo ano, o número de inscritos foi de 23.830, sendo que o índice de aprovação 

para Bacharéis em Ciências Contábeis foi de 58,23% e Técnicos em Contabilidade 37,83%. 

No primeiro exame de suficiência de 2012, inscreveram-se 30.720 pessoas, o que 

resultou em um índice de aprovação de 47,19% para Bacharéis em Ciências Contábeis e 

35,4% para Técnicos em Contabilidade. No segundo semestre do ano corrente, houve 37.643 

candidatos inscritos, entretanto até o fechamento deste trabalho os resultados dos índices de 

aprovação ainda não estavam disponíveis.  

Assim, diante das estimativas apresentadas, verificou-se um aumento gradativo no 

número de inscritos no período de 2011 a 2012, enquanto que os índices de aprovação tanto 

para bacharéis quanto para técnicos, revelaram uma oscilação. No entanto o maior número de 

aprovados apresentados para ambas às categorias, ocorreram no segundo exame de 2011.  

A obrigatoriedade do Exame de Suficiência traz consigo diversas vantagens para o 

profissional, para a classe, para o mercado e principalmente para as Instituições de Ensino 

Superior - IES, que poderão utilizar-se dos resultados dos exames, como um termômetro na 

avaliação de seus métodos disciplinares, ou seja, a partir dos resultados as IES, poderão 

constatar de fato a realidade que se encontra nos cursos superiores de Ciências Contábeis.  

Assim, para Bugarim (2010, p. 11): “Se uma IES não está cumprindo com a sua 

finalidade, ou seja, não estão qualificando adequadamente os seus estudantes, é necessário 

que reveja a sua atuação, porque o Exame irá comprovar isso em seus resultados”.  

Portanto, constata-se que a exigência da aplicação do Exame de Suficiência poderá 

fazer com que o profissional contábil independente de sua área de atuação, atue de forma mais 
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responsável e busque aprofundar o conhecimento já adquirindo, visto que, sem o devido 

registro este profissional não poderá atuar plenamente em suas funções. 

 

2.3.2. Área de Atuação do Profissional Contábil 

 

No ano de 1946 foi criado o Decreto-Lei 9.295, que instituiu o Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC, que veio regulamentar e definir as atribuições do contador e técnico em 

contabilidade, ao qual determina que somente possam atuar no mercado contábil aqueles 

profissionais devidamente registrados nos órgãos competentes respectivos a profissão, 

conforme Capitulo II, Art. 12, do referido Decreto. 

Diante de todas as áreas de atuação disponíveis no mercado de trabalho para o 

profissional contábil, este precisa está devidamente capacitado e seguro da opção que irá 

fazer, para que suas atividades sejam desenvolvidas de maneira eficaz, atendendo as 

necessidades do mercado.  

Conforme Resolução CFC nº 560/83, que dispõe sobre as prerrogativas profissionais 

de que trata das atribuições privativas dos contabilistas, preceitua que: 

 
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 definida pela legislação, exercendo qualquer 
tipo de função. 
  

Para desempenhar sua profissão, depois de graduado, o contador disponibilizará de 

muitas opções para exercer sua profissão, conforme destacado no quadro abaixo, onde 

demonstra as diversas áreas ao qual esse profissional poderá desenvolver suas atividades, e 

que se destacam em quatro setores: Na Empresa, como Autônomo, no Ensino e no Órgão 

Público. 

O quadro 01, sobre a visão geral da profissão contábil, irá consolidar as áreas de 

atuação do profissional contábil expostas abaixo: 
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Quadro 01: Visão Geral da Profissão Contábil 

Contador Geral
Área Finame: Com. Exterior, CIO(Chef Information Officer), 

Executivo, Logística.

Contador de Custo
Contro ladoria, Contabilidade Internacional, Cont.Ambiental, Cont. 

EstrContro ladoria Estratégica, Balanço Social, Accountability.

Contador Gerencial Contador que se especiabiliza em legislação Internacional: IFRS.

No Ensino

Órgão 

Público

Contador 

Internacional

Indepedente 

(Autônomo)

Na Empresa

Consultor

CONTADOR

Analista Financeiro

Planejador Tributário

Orientador dos Processos Tributários/ICM S/IR/e outros, bem 

comoo Especialista nas Fusões, Incorporações e Cisões.

Analista de: Crédito , Desempenho, M ercado de Capitais, 

Investimentos, Custos.

Poderá especializar-se em Contabilidade: Rural, Hospitalar, Fiscal, 

Imobiliária, Hoteleira, Industrial, Securitária, de Condomínio , 

comercial, de Empresas Transportadoras, Bancária, Pública, de 

Empresas sem Fins Lucrativos, de Empresas de Turismo, de 

Empresas M ineradoras, Cooperativas.

Especialização em Sistemas, Tributos, Custos.

Custos de Empresa Prestadora de Serviços, Custos Industriais, 

Análise de Custos, Orçamentos, Custos do Serviço Público.

Perito Contábil

Auditor Independente

Auditor Interno

Empresário  Contábil

Investig. de Fraude

Expertem Avaliação de Empresas, Tributos, Comércio  Exterior, 

Informática, Sistemas, Custos, Contro ladoria, Qualidade Total, 

P lanejamento Estratégico, Orçamento.

Escritó rio de Contabilidade, "Despachante" (Serviços Fiscais, 

Departamento  Pessoal....), Centro  de Treinamento.

Perícia Contábil,Judicial, Fiscal, Extrajudicial.

Detecta o lado "podre" da empresa. Empresas na Europa e EUA 

contratam às vezes até semestralmente esses serviços.

Diversos Concursos 

Públicos

Contro lador de Arrecadação, Contador do M inistério  Público  da 

União, Fiscal dAnalista de Finançaso M inistério  do Trabalho, Banco 

Central, Analista de Finanças e Contro le...

Tribunal de Contas
Contro ladoria, Fiscalização, Parecerista, Analista Contábil, 

Auditoria Pública, Contabilidade Orçamentária.

Há revistas/bo letins que remuneram os escassos escrito res 

contábeis. Livros didáticos e técnicos. Articulistas Contábil / 

Financeiro  / Tributário  para jo rnais, revisão de livros.

Oficial Contador
Policial militar, exército, contador e auditor com patente de general 

de divisão.

Contador Público Gerenciar as finanças dos órgãos públicos.

Agente Fiscal de 

Renda
Agente Fiscal de M unicípios, Estado e União.

Parecerista

Docente e Pesquisador com currículo  notável. Parecer sobre: laudo 

perícial, causa judicial envo lvendo empresas, avaliação de 

empresas, questões contábeis.

Conferencista Palestra em Universidades, Empresas, Convenções, Congressos.

Professor
Cursos Técnicos, Cursos Especiais (In Company, Concursos 

Públicos.....), Carreira Acadêmica (M estre, Doutor....)

Pesquisador

Pesquisa Autônoma(Recursos FAPESP, CNPq, Empresas...), 

Fundação de \pesquisa (Fipecafi, FIA, FIPE...), Pesquisas para 

Sindicatos, Instituições de Ensino, Órgãos de Classe.

Escrito r

 

Fonte: Marion (2009, p. 37)  

 

Sendo assim, conforme quadro a cima, cada um desses setores possui espaço para 

especialização das atividades do contador, o que pode significar que esta profissão oferece um 

leque de oportunidades quanto a atuação profissional, o que se observará a seguir, destacando-

se as áreas de atuação e forma de atuar em cada uma delas. 

 

Na empresa, desenvolvendo atividades internas. 

Na área empresarial o profissional contábil poderá desenvolver suas atividades, como: 

a) Analista Financeiro – Uma informação contábil dá aos interessados nesta, uma 

avaliação e um melhor acompanhamento da situação econômica e financeira de uma 

determinada entidade. 
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Faz-se necessário ressaltar que esta é uma função única e exclusiva da contabilidade, 

sendo que, muitas das vezes pode ser exercida por pessoas capacitadas de outras áreas afins, 

com o intuito de contribuir no planejamento financeiro e contábil de uma instituição. 

Conforme Marion (2009, p.25) conclui-se que o analista financeiro: “Analisa a 

situação econômico-financeira da empresa por meio de relatórios fornecidos pela 

Contabilidade. A análise pode ter os mais diversos fins: avaliação de desempenho, concessão 

de crédito, investimento etc.”. 

b) Auditor Interno – Exerce a função de análise dos controles internos da empresa 

em que trabalha, sendo que pode avaliar os mais diversos setores, sem envolvimento com os 

demais funcionários, para que o processo de auditoria não seja passível de manipulação. De 

acordo com Marion (2009, p. 30): “Auditor que é empregado (ou dependente econômico), da 

empresa em que faz o exame da Contabilidade e cuida do controle interno da empresa.” 

c) Cargos Administrativos – De posse das informações contábeis e fazendo a sua 

devida análise, o contador é quem melhor pode desempenhar a função de administrador, pois 

está inserido na base da empresa que são seus elementos contábeis e estes por sua vez 

possibilitam uma visão ampla da situação econômico-financeira da mesma. Como menciona 

Marion (2009, p.31): “O contador é um elemento gabaritado para tais cargos, pois, no 

exercício de sua profissão, entra em contato com todos os setores da empresa”.  

d) Contador de Custos – O contador de custos é responsável pelo desenvolvimento 

dos cálculos e a interpretação dos mesmos, sendo eles dos bens fabricados ou 

comercializados, ou até mesmos dos serviços prestados dentro de uma instituição, pois como 

preceitua Marion (2009, p.29), a cerca da contabilidade de custo ela está voltada para: “[...] o 

cálculo e a interpretação dos custos dos bens fabricados ou comercializados, ou dos serviços 

prestados pela empresa”. 

e) Contador Geral – A contabilidade geral faz-se necessária a todas as entidades, 

fornecendo assim informações básicas e fundamentais aos seus usuários. Conforme conceitua 

Marion (2009, p.29): “A contabilidade geral, é necessária a todas as empresas. Fornece 

informações básicas a seus usuários e é obrigatória para fins fiscais”. 

f) Contador Gerencial – Esta é uma contabilidade destinada para setores internos, 

que procuram obter maior quantidade de informações possíveis para manter os gestores 

preparados na tomada de decisão. A contabilidade gerencial é definida por Bonatto (apud 

ADELEGAN, 2001): “Como processo de identificação, mensuração, acumulação, análise, 

preparação, interpretação e comunicação de informação para a tomada de decisão dos gestores 

[...]”. 
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h) Contador Internacional – Para Marion (2009, p. 37), este profissional é aquele 

que: “Contador que se especializa em Legislação Internacional: IFRS". Está voltado para 

equiparação entre a contabilidade brasileira e a contabilidade internacional, para que se tenha 

uma única linguagem contábil e assim um único entendimento nos mais diversos lugares onde 

essa informação possa chegar. 

i) Planejador Tributário – O profissional de contabilidade desta área poderá atuar na 

investigação de fraudes fiscais e tributárias, de forma que leve a diminuição dos impostos sem 

a utilização dos métodos infratores de fraudes fiscais. Segundo Assaf Neto (2010, p.27): 

 

Com base nesse conhecimento, o estado deve explorar os potencias da 
ciência para atender as suas necessidades (cobrar e fiscalizar tributos), 
porém, evitando onerar demasiadamente o custo da contabilidade nas 
empresas para que esse objetivo seja atingido.  

 

Como Autônomo, desenvolvendo atividades terceirizadas nas empresas. 

Nesta área o profissional contábil exercerá suas atividades, sem ter vinculo 

empregatícia a empresa que está prestando serviço, apenas se formalizará contrato a cerca do 

tempo previsto para se executar o proposto, sendo assim, este profissional poderá atuar como: 

 
a) Auditor Independente – No que concerne este profissional, Marion (2009, p. 30), 

conceitua que: “é o profissional que não é empregado da empresa em que está realizando o 

trabalho de Auditoria [...].”. O contador pode realizar auditorias externas, através do seu 

trabalho procura incorrer sobre as possíveis falhas que levam a distorções contábeis, 

utilizando-se de métodos como a amostragem e analisando as diversas situações pelas quais a 

empresa passou. 

b) Consultor – A consultoria está em constante desenvolvimento em nosso país, 

observamos que não se restringe mais a contábil e financeira, mas também, a outras áreas 

especificas. (MARION, 2009) 

c) Empresário Contábil – O empresário contábil está à frente de seu tempo, pois 

busca inovar e desenvolver situações em que ele possa ter vez e ser um profissional detentor 

das mais diversas informações. No início da contabilidade os profissionais eram os chamados 

guarda- livros. Conforme Matoso (1999, p. 01): 

 
Este tipo de profissional no dia de hoje foi substituído pelo 
“empresário contábil”, àquele que se dedica, não só em ensinar, mas 
também em aprender a preparar equipes de trabalhos que podem, 
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perfeitamente, assumir o controle de um grande escritório, ou o 
departamento contábil de uma grande empresa. 
 

d) Investigador de Fraude – Atuando não somente como um mero contador, o 

investigador de fraudes vai além, utilizando-se de seus conhecimentos como forma de 

visualizar as fraudes que venham a ocorrer em uma empresa, ou seja, estando um passo a 

frente para evitar os processos penais decorrentes desses atos. Conforme menciona Kátia 

(2009, p. 02) em seu artigo sobre a melhor profissão:  

 
O atual contexto determina que este profissional agregue 
conhecimentos à sua formação com o objetivo de pensar em novos 
rumos para prevenção de fraudes contra as empresas. Isto irá exigir 
conhecimento das Leis e Códigos Processuais, de Criminologia, de 
Sociologia, de Psicologia e, principalmente, do constante aprendizado 
das ferramentas de Auditoria e Perícia Contábil. 

 
e) Perito Contábil – Este profissional deverá preparar e providenciar informações 

necessárias sobre matéria contábil relativa ao patrimônio de pessoas e sociedades, como 

também atender uma classe especial de tomadores de decisões, para poder auxiliar nos seus 

processos decisórios. De acordo com Peleias (2010, p.22): 

 

A perícia contábil é uma função privativa dos contadores. É a forma 
de demonstrar, por meio de trabalho especializado, materializando em 
relatórios periciais contábeis (laudo ou parecer), a verdade dos fatos. 

 

Desenvolvendo atividades no ensino. 

O profissional contábil ao desenvolver suas atividades no ensino, precisará 

compreender o que é apreender, buscar por metodologias educacionais que tornem o 

entendimento amplo e claro para os estudantes. Podendo este profissional desenvolver suas 

atividades como:  

a) Escritor – O profissional desta área poderá desempenhar suas funções em diversos 

setores relacionados ao aprendizado didático, assim como menciona Marion (2009, p. 37): 

“Há revistas/boletins, que remuneram os escassos escritores contábeis. Livros didáticos e 

técnicos. Articulista Contábil/Financeiro/Tributário para jornais, revisão de livros”.  

b) Conferencista – Este contador poderá realizar palestras em universidades e 

participar em apresentação dentro de empresas, convenções e em congressos. (MARION, 

2009) 
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c) Parecerista – É um profissional acadêmico que dá pareceres sobre circunstâncias 

empresariais, seja na área de negócios, como também em âmbito judicial. De acordo com 

Marion (2009, p.37) este profissional poderá ser: “Docente, pesquisador com currículo 

notável”.  

d) Pesquisador – O profissional pesquisador contábil pode se inserir no mercado de 

trabalho como um escritor dedicando-se em período total, trabalhando no desenvolvimento de 

pesquisas Contábeis. Conforme citado em artigo sobre Espaço Contábil e  Áreas  de  Atuação,     

Vieira     (2008, n.p.), afirma-se que: “[...] um pesquisador contábil pode estabelecer-se como 

um escritor de tempo integral, e deixando um nobre legado de pesquisas e conhecimentos 

[...]”. 

e) Professor – Este profissional desenvolverá suas atividades objetivando difundir o 

conhecimento educacional de forma a atender seu público alvo, que se dará nas diversas 

situações, ou seja, a metodologia repassada por um professor tem que ser baseada na 

necessidade dos alunos que a irão receber. A cerca do conceito da docência em contabilidade 

Laffin (2010, p. 42) afirma que: “A compreensão que o professor de contabilidade 

implementa nas práticas de ensino possibilita uma consequente aprendizagem para os 

estudantes que pode corresponder a processos de desenvolvimento  cognitivo e sociocultural.” 

 

Desenvolvendo atividades nos Órgão Públicos. 

Percebeu-se que nesta área o contador pode atuar tanto como prestador de serviço sem 

vinculo empregatício, como também como profissional estável, através da aprovação em 

concurso público.  

 

a) Agente Fiscal de Renda – Estes profissionais atuam na área dos tributos, impostos, 

taxas. Ocupando cargos de fiscal, o contador poderá atuar em várias esferas. De acordo com 

Mendes (2012, n.p):  

Hoje, numa sociedade moderna, o agente fiscal deve ser encarado 
como um instrumento da democracia, pois ele zela para que os 
tributos sejam recolhidos, proporcionalmente, das elites e das camadas 
populares para reverterem em benefício da própria sociedade. 
 

 

b) Contador Público – Este profissional é responsável pela contabilidade de 

entidades de direito público, e devem estar sempre atentos quanto ao Sistema Orçamentário, 

Financeiro, Patrimonial e de Compensação da Fazenda Pública.  
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De acordo com Machado (2010, p.14):  

 

O contador público não exerce sua função apenas em demonstrar 
cálculos, números, relatórios, mas se baseia nos mesmos para 
interpretar, analisar e administrar as informações, passando para os 
gestores se estão sendo executadas as despesas e receitas conforme as 
metas previstas pela gestão pública. 

 

c) Diversos Concursos Públicos – Esta é uma área contábil que proporciona ao 

profissional estabilidade financeira, para ingressar na carreira pública o mesmo deverá passar 

em um concurso público. Conforme menciona Machado (2010, p.14) esta é: “Uma área que 

proporciona muitas oportunidades para o profissional. Desta forma, o acadêmico que optou 

pelo curso superior de Ciências Contábeis, terá inúmeras alternativas, como ser contador de 

um órgão público”.  

d) Oficial Contador – Percebe-se que a contabilidade é uma área bastante promissora, 

oferecendo um leque de oportunidades profissionais, onde os contadores podem estar se 

destacando no mercado de trabalho. As oportunidades de atuação no mercado de trabalho são 

inúmeras, porém diferencial sustentável está em cada um, quando das vocações e expectativas 

de cada profissional. 

 

2.3.3. Tópicos Contemporâneos da Contabilidade 

 

Olhando para esse novo “status” da contabilidade, não se pode deixar de citar alguns 

temas atuais em que a profissão cresce a cada dia e ganha mais espaço. Entendendo a sua 

relevância para a sociedade como um todo, ou seja, tanto para os usuários internos quanto 

para os usuários externos encontramos cenários que exigem a aplicação da contabilidade de 

forma ainda mais incessante. 

Um desses cenários é a contabilidade social que envolve informações do tipo social, 

ética, ecológica e busca não somente abranger índices numéricos, mas também os recursos 

humanos, ou seja, o que o ser humano tem necessidade de satisfazer. Assim a chamada 

contabilidade social está atrelada à responsabilidade social que uma entidade econômica tem 

de assumir. Para Brandão (2010, p. 80): 

 

As empresas começaram a despertar para as obrigações sociais e 
ambientais. A sociedade civil está exigindo e divulgando as condutas 
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empresariais que depredam a natureza, incentivando o consumidor 
final a boicotar os seus produtos. 
 

Outro ponto muito discutido atualmente é a contabilidade ambiental, que se enquadra 

não apenas como sendo uma nova contabilidade, mas também como um conjunto de 

procedimentos utilizados para registrar a forma como uma empresa está procedendo quanto 

ao aspecto ambiental. Desse modo quando um contador se depara com uma empresa que 

poderá causar danos ao meio ambiente é importante analisar de que maneira ela poderá 

amenizar ou até mesmo evitar essa prática agressiva ao meio ambiente. 

É com esse objetivo que a contabilidade ambiental vem para conscientizar o contador 

sobre as melhores formas de se aplicar gastos relacionados à proteção do meio ambiente.  

Além desses dois ramos, vê-se a partir da revolução Industrial também a revolução do 

conhecimento e da informação, hoje a utilização dos meios técnicos como o uso do 

computador e da internet, por exemplo, possibilitam em curto espaço de tempo a tomada de 

decisões importantes e que acarretam um bom planejamento para o futuro. 

 

Conforme Araújo (2004, n.p): 

 

Muitos são os benefícios trazidos pela tecnologia da informação, o 
contador tem em mãos informações confiáveis, em pouco tempo, 
mudanças positivas e com isso evita tomadas de decisões prejudiciais 
ao desenvolvimento organizacional. 

 

Desse modo as funções tradicionais da contabilidade como escrituração, elaboração, 

divulgação, análise e controle dos dados contábeis foi afetado. Hoje para alcançar esses 

objetivos o contador procede de maneira diferente, tudo por conta da comunicação virtual, 

surgindo assim à chamada contabilidade tecnológica. 

No entanto, o profissional precisa estar aberto a essas mudanças, pois necessita de 

ousadia para conhecer os novos caminhos que a contabilidade segue. 

Outro ponto importante é a contabilidade nos fundos de pensão, com um vasto 

conhecimento referente à legislação o contador pode contribuir para o estudo do segmento da 

previdência complementar. Esse profissional pode passar pelo mercado de capitais, atuária, 

orçamento, planejamento e que tenha participado principalmente de trabalhos em equipe, pois 

assim reunirá as habilidades para um bom trabalho nesse setor em que a contabilidade está se 

inserindo. 

De acordo com Girotto (2010, p.25): 
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Tal afirmativa poderá ser perfeitamente comprovada por meio das 
significativas, reformulações implantadas no sistema a partir do 
exercício 2009, apresentando como destaque a inclusão da 
contabilidade previdenciária nas Normas Brasileiras de contabilidade 
(NBCT-11). 

 

Por isso o estudo da contabilidade nas universidades e faculdades brasileiras vem 

inserindo essas novas áreas. Para que o estudante enquanto profissional possa participar deste 

novo quadro em que a profissão vem alcançando mais espaço. 

Outro ponto importante está ganhando espaço dentro da contabilidade financeira, o 

mercado gostaria de receber, para atuação na área da Contabilidade Financeira, um 

profissional polivalente, com sólidos conhecimentos da Ciência contábil e, especificamente, 

das normas internacionais da contabilidade - IFRS. (Assaf Neto, 2010).  

Sabendo-se que esta destinada a cuidar da elaboração e divulgação dos conhecimentos 

contábeis de uma instituição que está ligada aos usuários externos, que podem ser pessoas 

físicas ou pessoas jurídicas. Pode-se usar como exemplos de usuários externos os acionistas, o 

governo, o fisco, bancos, investidores e credores. 

Uma informação contábil dá aos interessados nesta uma avaliação um melhor 

acompanhamento da situação econômica e financeira de uma determinada entidade. E com as 

Normas Internacionais essas informações tomarão uma linguagem única e que será acessível a 

todos os usuários de qualquer lugar.   

 

2.4. O Ensino Superior em Ciências Contábeis no Brasil. 

 

O processo de formação do ensino superior no Brasil surgiu algum tempo atrás com a 

vinda da corte portuguesa, e somente anos depois é que os governos e as iniciativas privadas 

dedicaram uma atenção especial ao ensino superior, e assim iniciou-se a expansão desse 

ensino, conforme Silva (2008, n.p):  

 

O início do ensino superior no Brasil deu-se em 1808 com a chegada 
da família real portuguesa ao país. Contudo, a iniciativa privada e a 
"expansão" do ensino superior somente aconteceram muito tempo 
depois com a Constituição da República de 1891 que descentralizou a 
oferta de ensino superior, permitindo que os governos estaduais e a 
iniciativa privada criassem seus próprios estabelecimentos.  
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Percebe-se que foi este um dos primeiros passos para que as grandes universidades de 

ensino superior no Brasil surgissem, fazendo com que a educação fosse cada vez mais 

reforçada, incentivando os alunos concluintes do Ensino Médio a prosseguirem seus estudos 

ingressando em um Curso Superior. 

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento econômico, financeiro e social de 

um país, e dentre estes a questão social precisa cada vez mais ser fortalecida com políticas 

governamentais voltadas à melhoria na qualidade do ensino fundamental, médio e superior. 

Assim, com a criação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a educação 

brasileira ganhou mais força, pois a mesma veio tratar das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que estabelece obrigatoriedades quanto à educação no Brasil, que em seu Titulo I, 

quanto a Educação, menciona que: 

 

 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a 
prática social.   

 

As obrigatoriedades estabelecidas pela referida lei, contribuem de forma significativa 

e positiva para que a educação seja um direito assegurado de todo e qualquer cidadão. 

O ensino da educação superior é próprio das Instituições de Ensino Superior - IES, que 

devem ministra-lo com o objetivam a formação de profissionais nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Assim, a formação superior é um estudo específico de área sob determinada 

linha de pesquisa, para busca da construção crítica ao conhecimento produzido 

academicamente e aplicado em âmbito profissional e na construção da sociedade. Pimenta e 

Anastasiou (2008) 

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente dada à velocidade com que 

ocorrem as mudanças. Neste sentido este mercado tem necessitado que as IES preocupem-se 

não somente em formar profissionais, mais sim, em prepará-los para que consigam 

acompanhar com a mesma velocidade tais mudanças. Conforme, Augusta (2008, p. 01): 

 

À universidade resta o compromisso de gerar o saber, o qual está 
interligado a verdade, justiça e igualdade. Entretanto a quantidade de 
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ofertas no ensino superior não reflete, necessariamente, qualidade. 
Observa-se que os formandos deixam suas cadeiras e partem rumo à 
vida profissional, carentes de o verdadeiro saber. 

 

O ensino superior do curso de Ciências de Contábeis e Atuarias foi instituído pelo 

Decreto-lei nº 7.988 de 22 de setembro 1945, ao qual concedia o título de bacharel em 

Ciências Contábeis  aos seus concluintes. Este acontecimento também deu origem à 

implantação da primeira disciplina em contabilidade, que passou a funcionar na 1º série, e foi 

denominada como contabilidade geral. 

 

Conforme estabelecido no referido Decreto-Lei, Capitulo III:  

Art. 3º O curso de ciências contábeis e atuariais será de quatro anos, e 
terá a seguinte seriação de disciplinas: 
 Primeira série  
1. Análise matemática. 
2. Estatística geral e aplicada. 
3. Contabilidade Geral. 
4. Ciência da administração. 
5. Economia política. 

 

Em sequencia aos parâmetros da mesma lei, verificou-se que foi através do Decreto nº 

15.601, de 26 de janeiro de 1946, que se concedeu autorização para o funcionamento da 

Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas – FCEA, na Universidade de São Paulo, 

e que em função do mesmo normativo instituiu-se neste instituto de educação, o primeiro 

Centro de Pesquisa em Contabilidade do país, fato este que pode ter contribuído para a 

evolução da contabilidade.  

De acordo com a Lei 1.401, somente em 31 de julho 1951, é que os cursos de Ciências 

Contábeis e Atuarias se tornaram independentes, e diplomaram separadamente seus 

concluintes. Portanto a única obrigatoriedade para a titulação era que os formandos em 

Ciências Contábeis teriam que cumprir no mínimo as 15 disciplinas e para os formandos em 

Ciências Atuarias 13 disciplinas.  

Em pesquisa realizada por Costa (2003, p. 99), onde apresenta um estudo exploratório 

sobre a proposta curricular para o curso de Ciências Contábeis de uma instituição, constata 

que: “Durante a década de 60, ocorreram profundas modificações no Ensino Superior 

Brasileiro que repercutiram nos cursos de Ciências Contábeis”.  Essa afirmativa decorre da 

criação de Leis, Resoluções e Pareceres que vieram instituir Bases e Diretrizes para o curso de 

Graduação em Ciências contábeis.  
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Conforme estabelecido na Resolução CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro de 2004, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis, bacharelado, a serem seguidos pelas Instituições de Ensino Superior, define em um 

de seus artigos que:  

Art. 5º Os cursos de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, 
deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua 
organização curricular, conteúdos que revelem conhecimento do 
cenário econômico e financeiro, nacional e internacional, de forma a 
proporcionar a harmonização das normas e padrões internacionais de 
contabilidade, em conformidade com a formação exigida pela 
Organização Mundial do Comércio e pelas peculiaridades das 
organizações governamentais observadas o perfil definido para o 
formando [...].  
 

Observou-se no desenvolver do estudo que, as instituições de ensino superior 

passaram a aprimorar seus métodos educacionais, baseados nas constantes modificações que o 

cenário econômico exigia dos profissionais, modificações estas que se davam mediante as 

complexidades das operações empresariais bem como das alterações de legislações 

especificas da área.  

E quando se aborda o ensino superior no curso de Ciências Contábeis, não é diferente, 

pois as instituições do referido curso precisam atentar-se na formação destes profissionais, 

uma vez que esta não seja limitada aos normativos. Pois conforme Sontag  et  al (2006, p. 05): 

“Então, além do ensino de uma profissão, caberia também à universidade a transmissão de 

cultura, a investigação cientifica e educação como ciência”. 

 

2.4.1. O Ensino Superior: Curso de Ciências Contábeis da ESMAC 

 

No ano de 2001 foi criada no municipio de Ananindeua-Pará a instituição de ensino 

superior: Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, credenciada pela portaria do MEC Nº 

2.928 de 2001, instituida por seu regimento e pela legislação do ensino superior, que objetiva 

promover o conhecimento e formar diplomados em várias áreas do conhecimento, ou seja, 

preparar cidadões para o mercado de trabalho. 

A instalação da Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, no municipio de 

Ananindeua contribui para seu desenvolvimento econômico, financeiro e social, visto que a 

mesma tem a Missão: 
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Promover a construção do conhecimento a partir das dimensões 

ensino-pesquisa-extensão, com responsabilidade social, contribuindo 

com o desenvolvimento regional e em respeito a diversidade étnico-

cultural. (ESMAC, 2013, n.p.). 

 

Diante desta missão percebe-se que a Escola Superior Madre Celeste – ESMAC 

preocupa-se em capacitar seus discentes de forma que os mesmos consigam suprir suas 

expectativas quanto ao mercado de trabalho, bem como, atender a sociedade de maneira ética 

e competente. 

Após pesquisas realizadas pela ESMAC, constatou-se um mercado promissor para os 

profissionais da aréa contabil, o que a levou a decisão pela inclusão do curso de Ciências 

Contábeis em sua Matriz Curricular. 

A afirmativa supracitada tem base no projeto pedagógico do curso que fundamenta a 

criação do referido curso, da seguinte forma: “A isto se associa o fato de que o mercado na 

área de Ciências Contábeis é bastante amplo e atrativo, uma vez que todas as empresas são 

obrigadas por lei a ter uma escrituração contábil regular”. 

Deste modo, a Escola Superior Madre Celeste - ESMAC passou a ofecerer dentre os 

vários cursos de Graduação, o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis ao qual foi 

autorizado pela Secretaria de Educação Superior. 

O referido curso teve seu reconhecimento pela Portaria/MEC de nº 571 – 22/08/2008 - 

Secretaria de Educação Superior, estabelecendo que: “Art. 1º Reconhecer o curso de Ciências 

Contábeis, bacharelado, com 100 (cem) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, 

ministrado pela Faculdade de Castanhal [...]”.  

O primeiro processo seletivo para o preenchimento das vagas do curso de Ciências 

Contábeis e demais cursos deu-se por meio do Edital nº 1, de 2 de fevereiro de 2003, 

estabelecendo que: 

 

A direção da Sociedade Civil Integrada Madre Celeste Ltda, 
mantenedora da Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, no uso de 
suas atribuições e com base na Lei nº. 9394, de 20/12/96, no Parecer 
nº 98/99 de 06/07/99 e na Portaria MEC nº. 391 de 07/02/02 comunica 
a realização de processo seletivo a matrícula no 1º semestre letivo de 
2003, para preenchimento das vagas nos Cursos/Formação/Turno de 
Graduação Presencial: Administração - Bacharelado, 100 vagas no 
vespertino e 100 vagas no noturno; Ciências Contábeis - Bacharelado, 
100 vagas no vespertino e 100 vagas no noturno. 
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A Coordenação da Sociedade Civil Integrada Madre Celeste, no uso de suas 

atribuições, lança seu segundo processo seletivo, que se deu apartir do Ed. nº 3, de 18 de julho 

de 2003, onde publica que, “[...] com base na Lei Nº. 9394, de 20/12/96, no Parecer nº 98/99 

de 06/07/99 e na portaria MEC Nº. 391 de 07/02/02 comunica a realização de Processo 

Seletivo à matrícula no 2º semestre letivo de 2003 [...]”. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis – PPC, estabele que a formação 

das turmas compreendam o número de 50 alunos, e o regime de matricula de-se 

semestramalmente,  com a duração de 3.600 h/a,  integralizadas no mínima em oito semestres. 

O curso de Ciências Contábeis da Escola Superior Madre Celeste - ESMAC foi criado 

com o objetivo de contribuir no desempenho de profissionais. Pois, de acordo com a 

instituição: “O curso trabalha o aprendizado interdisciplinar com o objetivo de fortalecer as 

bases de atuação do profissional nas diversas situações da carreira profissional [...]”. 

(ESMAC, 2003, n.p.) 

O reconhecimento da portaria do curso de Ciências Contábeis confirma o 

compromisso da instituição para com seus dicentes auxiliando-os nas suas atuações 

profissionais, bem como, para com a sociedade, contribuindo no seu processo de 

desenvolvimento. 

Neste sentido o papel da Escola Superior Madre Celeste - ESMAC é de extrema 

significância, pois ajuda na formação de profissionais contábeis competentes e devidamente 

hábeis para atuarem no mercado. 

Com o intuito de estimular seus discentes, a ESMAC disponibiliza várias opções para 

o enriquecimento cultural e operacionoal desses alunos. Criaram-se dentro da instuição várias 

metodologias inter e extras curriculares disponiveis aos alunos, como por exemplo: ESMAC 

Júnior, laboratório de prática contábil, biblioteca, eventos acadêmicos diversificados, apoio 

psicopedagógico, iniciação científica, entre outros. 

Nota-se que, a ESMAC procura a cada dia aprimorar seus métodos para melhor 

preparar os egressos para o mercado de trabalho contábil, pois conforme citado anteriormente, 

constata-se que a implantação de diversas metodologias vem cada vez mais contribuindo, para 

o enriquecimento do currículo do curso de Ciências contábeis da ESMAC. 

 

Currículo do Curso de Ciências Contábeis da ESMAC. 
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De acordo com a Matriz Curricular do curso de Ciências Contábeis, a mesma foi 

desenvolvida com o intuito de atender às Diretrizes Curriculares Nacionais, buscando à 

interação entre os componentes curriculares, e com conteúdos que estimulem as reflexões 

necessárias ao atendimento da necessidade de cada  região. 

Como preceitua a Resolução nº 10 do CNE/CES de dezembro de 2004: 

 

Os cursos de graduação em Ciências Contábeis devem contemplar nos 
projetos pedagógicos e organização curricular, conteúdos que revelem 
conhecimento do cenário econômico e financeiro, nacional e 
internacional, de forma a proporcionar a harmonização das normas e 
padrões internacionais de contabilidade, o que demonstra uma 
preocupação com a formação de profissionais cada vez mais 
preparados e com conhecimentos atualizados. 

 

Pecebeu-se que, no momento da elaboração da matriz curricular, a ESMAC 

considerou a necessidade de cada semestre e assim construiu-a de forma que abrangesse e 

suprisse as exigências de formação profissional.  De acordo com PPC do curso de Ciências 

Contábeis (2003, p.56): “As disciplinas do eixo de formação profissional foram organizadas e 

selecionadas de forma a fornecer um referencial mínimo que permita a formação básica do 

bacharel em Ciências Contábeis [...]”. 

Apresenta-se no quadro abaixo a Matriz Curricular com suas respectivas disciplinas, 

carga horárias, cargas horárias semanais e pré-requisitos de acordo com o PPC (2006) da 

ESMAC: 

 

Quadro 02 – Matriz Curricular do Curso de Ciências contábeis. 

Componentes Curriculares 
Carga Horária 

Teórica Prática Semestral 

1º Semestre 

Comunicação e Expressão Empresarial 80 - 80 

Administração 80 - 80 

Introdução ao Direito 80 - 80 

Matemática I 80 - 80 

Contabilidade Básica 80 - 80 
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TOTAL 
400 - 400 

2º Semestre 

Contabilidade Comercial 80 - 80 

Economia 80 - 80 

Direito Comercial e Societário 80 - 80 

Informática Aplicada à Contabilidade 20 60 80 

Matemática Financeira 80 - 80 

TOTAL 
340 60 400 

3º Semestre 

Estatística 40 40 80 

Contabilidade de Custo 80 - 80 

Contabilidade Intermediária 80 - 80 

Psicologia Organizacional 80 - 80 

Metodologia da Pesquisa e do Trabalho 
Científico 

80 - 80 

TOTAL 
360 40 400 

4º Semestre 

Direito Tributário 80 - 80 

Empreendedorismo 80 - 80 

Análise de Custos 80 - 80 

Sociologia Organizacional 80 - 80 

Teoria da Contabilidade 80 - 80 

TOTAL 
400 - 400 

5º Semestre 

Auditoria 80 - 80 

Contabilidade Gerencial 80 - 80 

Planejamento Financeiro e Orçamentário 40 40 80 
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Contabilidade Avançada 80 - 80 

Gestão Financeira 80 - 80 

TOTAL 
360 40 400 

6º Semestre 

Controladoria 80 - 80 

Legislação Social, Trabalhista e 
Previdenciária 

80 - 80 

Sistemas de Informações Contábeis 20 20 40 

Métodos Quantitativos Aplicados à 
Contabilidade 

20 20 40 

Análise das Demonstrações Contábeis 80 - 80 

Perícia Contábil 80  80 

Estágio Supervisionado I 
- 100 100 

TOTAL 
360 140 500 

7º Semestre 

Auditoria de Sistemas Computadorizados 40 40 80 

Marketing Contábil 40 - 40 

Controle Estratégico de Gestão 40 - 40 

Contabilidade Agropecuária 50 30 80 

Contabilidade Pública 80 - 80 

Optativa I 
40 - 40 

Monografia I 
40 - 40 

Estágio Supervisionado II 
- 100 100 

TOTAL 
330 170 500 

8º Semestre 

Contabilidade Internacional 80 - 80 

Contabilidade Social 80  80 
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Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 40  40 

Optativa II 
40 - 40 

Monografia II 
60 - 60 

Estágio Supervisionado III 
- 100 100 

TOTAL 
300 100 400 

Atividades Complementares 
- 200 200 

 

Componentes Curriculares Optativos 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 40 - 40 

Contencioso Administrativo 40 - 40 

Fundamentos da Contabilidade Exterior 40 - 40 

Elaboração e Análise de Projetos 
40 - 40 

Instituições Financeiras e Mercado de Capitais 40 - 40 

Gestão de Pessoas 
40 - 40 

Administração e Meio Ambiente 40 - 40 

Logística Integrada 
40 - 40 

Inglês Instrumental 
40 - 40 

 

QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA EM 
HORA AULA 

CARGA HORÁRIA 
EM HORA 
RELÓGIO 

Componentes Curriculares Teórico-Práticos 3100 2583 

Estágio Supervisionado 300 250 

Atividades Complementares 200 167 

Carga Horária Total do Curso 3600 3000 

Fonte: PPC de Ciências Contábeis – ESMAC, (2004). 
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Observou-se que foi no 6º e 8º semestres que a Escola Superior Madre Celeste - 

ESMAC implantou as disciplinas optativas, ao quais estas são apresentadas aos discentes e 

estes tem livre escolha para opnar qual cursar. Outro diferencial surge no 7º e 8º semestre 

onde são desenvolvidas atividades de Práticas em Laborátorios Contábeis, momento este em 

que se consolidará o aprendizado teórico ao prático. 

Portanto, verificou-se que na composição da Matriz Curricular da ESMAC as 

disciplinas obrigatórias constituem 2.800 h/a, as displinas optativas 80 h/a, as Praticas em 

Laboratorios Contábeis 200 h/a, as Atividades Complementares 180 h/a e o Trabalho de 

Conclusão do Curso 120 h/a o que soma 3.600 horas aulas. 

 

Atividades Acadêmicas Adicionais 

 

Após pesquisa a cerca das atividades acadêmicas adicionais, constatou-se que se trata 

daquelas ao qual o discente desenvolve no ambiente interno ou externo da instituição, e 

poderá ser desenvolvida até mesmo no período de férias escolares. São componentes 

curriculares obrigatórios e terão que ser desenvolvidas ao longo da trajetória acadêmica do 

aluno, que terá que integralizar 180 h/a em atividades. 

A estruturação e operacionalização de atividades complementares do curso de 

Ciências Contábeis da ESMAC, é regido por seu Regulamento, e tem como responsável por 

sua formulação: a Coordenação do Curso e a Assessoria de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

AESPE: 

 
De acordo com o PPC do curso de Ciências Contábeis (2003, p.98): 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares 
obrigatórios, enriquecedores e implementadores do próprio perfil do 
formando. Possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 
habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive 
adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e 
atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do 
trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 
 

Os desenvolvimentos dessas atividades dão-se mediante o Programa Institucional de 

Extensão, e ao desenvolvê-las os discentes deverão considerar as linhas de pesquisas do curso 

de Ciências Contábeis. Conforme mencionado no Regulamento das Atividades 
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Complementares em seu Parágrafo Único: “As atividades Acadêmicas foram distribuídas em 

três grupos, ao qual o discente para regulamentar o registro da carga horária cursada, terá que 

aplicar-se em pelo menos dois deles.” Esses grupos foram classificados da seguinte forma: 1. 

Ensino, 2. Pesquisa e 3. Extensão. 

Como conceitua o PPC de Ciências Contábeis em seu Capítulo III que trata da carga 

horária a ser integralizada (2003, p.98), “Art. 8º. A integralização da carga horária das 

atividades complementares é feita de acordo com os seguintes critérios”: 

 

Quadro 03: Distribuição de Grupos para Regulamentar Registro de Carga Horária. 

 
Grupos 

 
Atividades Complementares 

Limite Máx. p/ 
Cômputo da Carga 

Horária 

Grupo 1: 
Ensino 

Frequência e o aproveitamento em disciplina de 
outros cursos da ESMAC, em áreas afins; ou em 
outra IES, na área de formação ou em áreas afins. 

 
Até 80 h/a 

Cursos de Línguas, de Informática, etc. Até 80 h/a 

Exercício efetivo de monitoria na ESMAC. Até 80 h/a 

Grupo 2: 
Pesquisa 

Participação em projetos de pesquisa  
reconhecidos pela ESMAC. 

 
Até 120 h/a 

Publicação de documentos de autoria própria do 
aluno. 

 
Até 80 h/a 

Assistência a defesas de trabalhos de 
conclusão de cursos de graduação, dissertações de 
mestrado ou teses de doutorado. 

 
Até 80 h/a 

Grupo 3: 
Extensão 

Participação em projetos de extensão 
reconhecidos pela ESMAC. 

Até 120 h/a 

Comparecimento a eventos diversos, na área de 
formação ou em áreas afins, tais como: palestras, 
seminários, simpósios, exp., debates, exibição e 
discussão de filmes e vídeos, lanç. de livros, etc. 

Até 80 h/a 

Fonte: PPC de Ciências Contábeis da ESMAC, (2003). 

 

Consequentemente, como se observou que o cumprimento da carga horária pelos 

alunos é fator condicionante a sua formação, constatou-se então que o resultado do 

descumprimento desta obrigatoriedade dependerá da decisão do colegiado da instituição, 

conforme citado no PPC (2003) em um de seus artigos: “Art. 13. Os casos omissos serão 

decididos pelo Colegiado do Curso de Ciências Contábeis”. 

 

Estágio Supervisionado 
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Em consonância ao seu Regulamento, observa-se que, o Estágio Supervisionado é 

obrigatório e faz parte das disciplinas do curso de Ciências Contábeis, e se dão no 7º e 8º 

semestre, e que em sua primeira e segunda etapa somam o total de 200 horas de trabalho 

efetivo. 

Como quesito para conclusão do curso de graduação o aluno deverá cumprir no 

mínimo 75% das aulas práticas, além de obter nota de aproveitamento igual ou superior a 

média da ESMAC, que é de 16 (dezesseis) pontos nas duas avaliações bimenstrais ou 15 

pontos se aprovado mediante exame final de avaliação, sendo que, somente poderá cumprir o 

estágio  supervisionado II e III,  o estagiário que cumprir todas as etapas do estágio 

supervisionado I. 

Conforme Regulamento de Estágio Supervisionado da ESMAC, Capítulo IV – Da 

Prática das Atividades do Estágio Supervisionado: 

 
Art. 7º. A prática de estágio supervisionado abrange o exercício 
prático das atividades contábeis e será desenvolvida na comunidade 
externa à IES, por meio de estabelecimentos de convênios com 
entidades, organizações públicas ou privadas da área contábil sob a 
responsabilidade do Núcleo de Iniciação Profissional - NIP. 
 

A coordenação do curso, coordenação de Estágio/NIP, como também o professor 

orientador do estágio, são quem idealização, coordenam executão e julgam as atividades 

relacionadas ao estágio supervisionado, portanto a competência e funcionamento desses 

departamentos, no que diz respeito ao estágio, se desenvolvem embasados em seu 

Regulamento, bem como, no Regulamento Geral da ESMAC. 

Nas etapas de desenvolvimento desta disciplina, é de responsabilidade do estagiário 

entregar documento mensal que comprove as atividades executadas, juntamente com cópia de 

frequência, corretamente rubricados pelo supervisor direto da entidade onde se desenvolve o 

estágio. Portanto somente no final do semestre é que o docente orientador publicará as notas 

distintas a cada etapa, concernentes ao desempenho do estagiário. 

De acordo com o Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de Ciências 

Contábeis da ESMAC, ao qual, cita em um de seus artigos que Art. 20 as Disciplinas Estágio 

Supervisionado I e II serão avaliadas sob três aspectos: 

 

Quadro 04 - Aspectos Avaliativos das Disciplinas I e II do Estágio Supervisionado 

Aspectos Avaliativos das Disciplinas do Estágio Supervisionado 
1. Processo Etapa em que o estagiário é avaliado quanto ao seu 
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comprometimento, atuação, forma de empreender, frequência e 
competência técnica no decorrer do desenvolvimento da 
atividade profissional a que lhe foi atribuído.    

2. Produto 

Este aspecto caracteriza-se pelos resultados alcançados, levando-
se em consideração a importância deste processo para o 
conhecimento científico, e verificando-se o grau de relação entre 
todos os procedimentos utilizados para se chegar ao que foi 
proposto.  

3. Apresentação de 
Relatório do Estágio 
Supervisionado 

Nesta fase o documento do Estágio Supervisionado se configura 
em relatório de experiência, ao qual, é imprescindível utiliza-se 
de procedimento com fundamentação teórico-conceitual, ou seja, 
o conteúdo apresentado necessita ser baseado em referencial 
teórico e se desenvolver-se de acordo com as normas da ABNT, 
no que concernem os trabalhos acadêmicos. 

Fonte: Adaptado do Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de Ciências 

Contábeis, Bacharelado.  

 
O Regulamento de Estágio Supervisionado da ESMAC foi aprovado pelo Colegiado 

do Curso de Ciências Contábeis – CONSUL, órgão responsável por decidir pelos casos 

omissos. 
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3. MÉTODO 

 

Para Cervo, Bervian e Silva (2010, p. 30): “O método concretiza-se como o conjunto 

das diversas etapas ou passos que devem ser seguidos para a realização da pesquisa e que 

configuram as técnicas”. 

 

3.1. Tipo de Pesquisa 

 

A cada tipo de pesquisa realizada, deve-se utilizar de técnicas distintas inerentes a sua 

particularidade, a fim de os resultados obtidos sejam satisfatórios. Pois de acordo com Cervo, 

Bervian e Silva (2010, p. 60): “Cada abordagem ou busca admite níveis diferentes de 

aprofundamento e enfoques específicos conforme o objeto de estudo, os objetivos visados e a 

qualificação do pesquisador”. Então é preciso que o pesquisador conheça cada tipo de 

pesquisa para que possa classificá-la de acordo com a sua pesquisa. 

 

3.1.2. Quanto aos Objetivos 

 

Nesta estudo foi utilizada como metodologia a pesquisa do tipo descritiva, pois as 

informações serão obtidas por meio das respostas de um determinado grupo de egressos que 

bem como conceitua Gil (2010, p. 27): “[...] as pesquisas descritivas tem como objetivo a 

descrição das características de determinada população”. 

A pesquisa caracteriza-se também como exploratória, pois a mesma buscou verificar 

informações sobre a atuação de egressos de maneira mais detalhada a fim de obter mais 

conhecimento sobre o assunto estudado. Segundo conceito de Cervo, Bervian e Silva (2010, 

p. 63): “A pesquisa exploratória não requer a elaboração de hipóteses a serem testadas no 

trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais informações sobre determinado 

assunto estudado”. 

 

3.1.3. Quanto à Abordagem 

 

Em relação ao esboço da pesquisa, ela foi classificada como pesquisa de campo, pois 

se coletou informações precisas a cerca de um determinado grupo de egressos, onde tais 

informações foram relevantes ao ponto de responderam aos questionamentos levantados neste 

estudo. Na concepção de Lakatos e Marconi (2009, p.169), pesquisa de campo tem como 
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objetivo maior: “[...] conseguir informações e/ou conhecimento acerca de um problema, para 

o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queria comprovar, ou ainda, de 

descobrir fenômenos ou as relações entre eles”. 

Esta pesquisa caracteriza-se ainda do tipo quantitativa e qualitativa. Do tipo 

quantitativa porque objetivou a transformação dos dados colhidos da pesquisa, em números 

para assim chegar-se a obtenção de resultado estatístico. De acordo com Matias-Pereira 

(2010, p. 71): “Sob este enfoque tudo pode ser mensurado numericamente, ou seja, pode ser 

traduzido em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”. 

E do tipo qualitativo, visto que a mesma buscou analisar informações de maneira 

indutiva, a partir da interpretação de seus elementos. Para Neves (1996,p.2): “[...] os métodos 

qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de procedimentos 

de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a melhor compreensão dos 

fenômenos.” 

 

3.1.4. Quanto à População e Amostra 

 

A população deste estudo é composta por 20 (vinte) egressos, sendo que, os resultados 

obtidos corresponderam à amostra de 19 (dezenove) egressos, equivalente a 95% do total. 

Percentual este que aproximar-se do conceituado. 

 

3.1.5. Quanto à Coleta de Dados 

Para coleta de dados foram utilizados de instrumento padronizado do tipo 

questionário, uma vez que este possibilita coletar os dados desejados com mais precisão.  

 

De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2010, p. 53) a aplicação de questionário: 

“Possui a vantagem de os respondentes se sentirem mais confiantes, dado o anonimato, o que 

possibilita coletar informações e respostas mais reais (o que pode não acontecer na 

entrevista)”. 

O questionário foi aplicado á 19 (dezenove) egressos do curso de Ciências Contábeis 

da Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, composto por 16 (dezesseis) indagações de 

múltiplas escolhas, utilizando-se como base para elaboração deste, o estudo de Freitas (2010), 

que abordou o perfil profissional de egressos do curso de Ciências Contábeis de duas 

Universidades de Santa Catarina como também, o referencial teórico deste estudo. 
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As perguntas apresentadas no questionário abordaram questões a cerca de como os 

egressos do curso de Ciências Contábeis da Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, estão 

atuando no mercado trabalho contábil, tentado identificar a satisfação destes em relação a 

instituição de ensino superior estudada, bem como o desempenho destes egressos em relação 

a sua atuação profissional. 

A aplicação dos questionários deu-se a partir de abordagem pessoal e via e-mail, ou 

seja, o que representou respectivamente 63% e 37%. 

 

3.1.6. Quanto à Forma e Tratamento de Dados 

 

Para estratificação dos dados, utilizou-se das ferramentas do programa Excel, onde se 

fundamentou um banco de dados e daí iniciou-se a apuração. Pois, dar-se necessário à 

utilização de elementos estatísticos, a partir do volume de informações a serem trabalhados 

neste estudo, pois como mesmo citaram Cervo, Bervian e Silva (2010, p. 36): “Tendo em 

consideração as pesquisas que manipulam grande quantidade de dados e informações e que, 

para a sua melhor análise precisam de uma base quantitativa de dados [...]”, ou seja, a partir 

da transformação dos dados em elementos estatísticos é que se puderam apurar os dados deste 

estudo de forma racional. 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo são demonstrados os resultados da pesquisa, alcançados através de 

questionários aplicados aos egressos do curso de Ciências Contábeis da Escola Superior 

Madre Celeste – ESMAC, a cerca do perfil profissional, destacando-se elementos relevantes 

antes, durante e após a graduação. 

 

Gráfico 01 – Sexo dos Entrevistados 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Conforme gráfico 01, dentro de uma escala de classificação somatória total que 

concretizou em resultados percentuais, detectou-se que os resultados obtidos demonstram que 

53% dos egressos são do sexo feminino e 47% masculino.  

Em pesquisa realizada onde se abordou o perfil profissional de egressos de duas 

universidades, verificou-se que, em relação ao sexo de seus egressos, a amostra obtida na 

UFSC, revelou um equilíbrio, apontando que, 51% são do sexo masculino e 49% feminino. 

Enquanto que os resultados da UNISUL mostram um percentual um pouco maior ao sexo 

feminino, apresentando 59% versus 41% ao masculino. Os resultados demonstram que houve 

um equilíbrio de ambos os sexos nas duas instituições, ou seja, não há preferência exclusiva 

de um dos sexos pelo curso de ciências contábeis (FREITAS, 2010).  

Constatou-se por meio deste estudo que o sexo feminino obteve um maior percentual 

em relação ao masculino, e por mais que o índice de diferença seja apenas de 6% entre os 

gêneros, nota-se que na atualidade o número de mulheres atuando no mercado de trabalho 
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contábil, vem evoluindo. O que se confirma, conforme comentário do Presidente do CFC, 

Juarez Domingues Carneiro: ”[...] hoje as mulheres já representam mais de 50% dos 

profissionais em alguns estados brasileiros.“. Desta forma, a pesquisa realizada aproxima-se 

da tendência do mercado conforme destacado pelo presidente do CFC. 

 
Gráfico 02 – Faixa Etária 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Após análise do gráfico 02, coletou-se que dentre as faixas etárias de 17 a 29 anos, o 

total dos índices somam 43%, enquanto que as demais demonstraram 57%. De acordo com o 

estudo de Freitas (2010, p. 48), verifica-se que: 

 

Pode-se verificar que há uma predominância em ambas as instituições 
da faixa etária de 20 a 30 anos, equivalendo a 73% do total da 
amostra. No entanto, nesta mesma faixa etária, os egressos da UFSC 
superam os da UNISUL em 23%. Pode-se dizer então, que os egressos 
da UFSC são mais jovens dos que os da UNISUL. 
 

Evidencia-se que houve maior participação nesta pesquisa de egressos que se 

encontram entre a faixa etária de 30 a 34 anos, portanto notou-se que o fator idade não é 

impeditivo para o ingresso em um curso de Ciências Contábeis, visto que, o estudo apontou 

que em quase todas as faixas etárias há participação de egressos.  

 

Conforme Marion (2009, p. 35): “[...] o contador experiente cada vez mais é 

solicitado, independente de sua idade”. Tal afirmativa vai ao encontro deste estudo, quando se 

constata que para se inserir na profissão contábil não há uma faixa etária definida, ou seja, o 

mercado contábil não tem preconceito com idade. 
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Gráfico 03 - Remuneração Salarial Inicial Justa para o Contador 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

De acordo com a percepção dos egressos, o salário inicial justo para um contador é de 

2 a 4 salários mínimos, ao qual representa 74%, enquanto que 16% destes egressos apontaram 

que o justo seria de 1 a 2 salários mínimos, e 10% desconsideraram as alternativas salariais e 

apontaram a remuneração justa conforme tabela 01. 

 

Tabela 01 – Outras Faixas Salariais  

Faixa Salarial 10% 

Outras Faixas Salários 
Apontadas pelo Egresso 

Nº de Respostas (%) 

6 salários mínimos 1 33,33% 

8 salários mínimos 1 33,33% 

9 salários mínimos 1 33,33% 

Total 3 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Em pesquisa realizada por Pugues (2003, p.09), a cerca do perfil profissional de 

egressos dos cursos de Ciências Contábeis no Rio Grande do Sul, apurou-se que: 

 

Os egressos foram questionados sobre o seu nível salarial mensal, 
tendo as respostas indicado que a maior parte se situa na faixa de 3 a 
10 salários mínimos (61,6%) e apenas 1,8% recebem mais de 30 
salários mínimos mensalmente; cerca de 35% dos egressos recebem 
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entre 11 e 30 salários mínimos, o que significa que um bom número 
de profissionais está sendo bem remunerado. 
 

Detectou-se que na análise dos indices mais representativos coletados por este estudo e 

pela pesquisa de Pugues (2003), percebe-se uma considerável oscilação, fato este que pode ser 

justificado por diversos fatores como por exemplo a região em que se atua.  

O resultado de pesquisa realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (2009,p. 

20) a cerca de faixa de renda mensal, obteve-se que: “[...] a renda dos profissionais, nas 

diversas unidades federadas, acompanham a média geral, com predomínio de rendimentos na 

faixa de R$ 2.100,00 a R$ 4.200,00, com exceção dos Estados de Goiás, Santa Catarina e São 

Paulo”. Assim sendo, o resultado da comparação deste estudo com o de Pugues (2003), 

aproximam-se do demonstrado na pesquisa do CFC, ou seja, também demonstram oscilação, 

considerando-se que as pesquisas deram-se em regiões distintas.  

 
Gráfico 04 - Influências da Escolha pelo Curso de Ciências Contábeis 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

O gráfico 04, demonstrou que o índice de 95% representa o conjunto de fatores que 

mais influenciaram os egressos pela escolha do curso, que foram respectivamente, mercado de 

trabalho, vocação profissional, Influência familiar e “outros”, e neste os egressos apontaram 

diferentes influências, conforme tabela 02. Enquanto que 5% foram influenciados somente 

pela obtenção de nível superior.  
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Tabela 02: Outras Influências pela Escolha do Curso 

Outros 16% 

Outras Influências 
Nº de Respostas 

(%) 

Indicação de Amigos 1 25% 

Influência Profissional 1 25% 

Pouca Opção de Curso 2 50% 

Total 4 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Com referência a estudo realizado por Nunes, Scher e Alberton (2004, p. 06), em uma 

instituição, a cerca de comparação de perfil profissional de egressos de três cursos distintos, 

afirma-se que:  

 
A contabilidade apresentou o seguinte quadro: 45,45% entraram por 
vocação; com quantidades iguais de respostas, “interferência de 
familiares”, “preparação para concursos” e “trabalhava na área” 
representam 12,12% cada qual; “para ter um diploma” e “outros” 
representam 9,09% cada qual. Como “outros” foram citados: “ótimo 
mercado de trabalho; iniciei matemática e vi que não tinha muito 
campo de trabalho; simpatia com a profissão”. Cabe ressaltar que 
opção “fácil de entrar” não foi representada [...].  

 

Observou-se que em relação à influência pelo curso de Ciências Contábeis, este estudo 

mostrou que o mercado de trabalho foi fator imperativo para a escolha deste curso, pois os 

dados da tabela 03 demonstram que uma parcela considerável atuava no mercado contábil 

antes de ingressar na graduação. Percebendo assim que esta atuação proporcionou aos 

egressos uma percepção positiva deste mercado. De acordo com estudo de Freitas (2010, 55), 

a escolha dos egressos em se influenciar estudar Ciências Contábeis pelo mercado de 

trabalho: “[...] provém de um mercado de trabalho altamente aquecido e apto à absorção de 

profissionais nesta área, o que na realidade brasileira, difere muito do que acontece em outras 

profissões”. O pensamento de Freitas coincide com o coletado nesta pesquisa em função de 

que os egressos da ESMAC também visualizam este mercado altamente promissor. 

 

Gráfico 5 - Exercício de Atividade Profissional Antes do Curso. 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Demonstrou-se no gráfico 05, que 84% dos egressos estavam inseridos no mercado de 

trabalho antes da graduação, e destes uma parcela atuava na área contábil conforme tabela 03, 

enquanto que 16% não exerciam nenhuma atividade profissional antes do curso. Segue a 

descrição das atividades exercidas pelos egressos antes de ingressar no curso. 

 

Tabela 03 - Exercício de Atividade Profissional antes do Curso. 

Sim 84% 

Atividades Exercidas Antes 
do Curso Nº de Respostas 

 (%) 

Prestação de Serviço 1 7% 

Técnica de Enfermagem 1 7% 

Contábil 4 29% 

Autônomo 1 7% 

Setor Administrativo 1 7% 

Atendente 1 7% 

Projetista  Mecanico 1 7% 

Recursos Humanos  3 22% 

Setor Público 1 7% 

Total 14 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

Em pesquisa realizada por Freitas (2010, p.55), apurou-se que: 

 

Nota-se que 65% dos egressos exerciam alguma atividade 
profissional, antes de ingressar no curso. A maior representatividade 
encontra-se na amostra dos egressos da UNISUL, o que poderia ser 
explicado pela necessidade de pagar a mensalidade da referida 
universidade. 
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Evidenciou-se que a partir de uma comparação entre este estudo e o estudo Freitas, a 

maioria dos entrevistados em ambos os estudos desempenhava alguma atividade profissional 

no mercado de trabalho antes da graduação.  A partir desta constatação, o perfil do egresso 

contábil, pode ser interpretado de acordo com Moribe et, al (2008, p. 11): “O conjunto destas 

respostas realçam o perfil de estudante que frequenta o curso, retratado em sua grande maioria 

como ‘trabalhadores que estudam’ e não de ‘estudantes que trabalham’ ” . Portanto, os dados 

coletados por essa pesquisa e de Freitas, vão ao encontro ao conceituado em pesquisa de 

Moribe (2008) e de Freitas (2010), a cerca do perfil de estudantes que cursam Ciências 

Contábeis. 

 

Gráfico 06 - Momento da Inserção no Mercado Contábil. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Os egressos que iniciaram suas atividades na área contábil antes da graduação 

representam 21%, enquanto que aqueles que se inseriram neste mercado durante e após a 

graduação demonstram um índice total de 47%, e 32% demonstram aqueles que não estão 

inseridos no mercado contábil.  

Segundo pesquisa realizada por Pugues (2003, p.08):  

 

Praticamente a mesma quantidade de respondentes iniciou suas 
atividades na área contábil antes de ingressar no curso (33,7%) e 
durante o curso (33,3%), sendo que 20,5% o fizeram após a sua 
conclusão. A opção “não trabalho na área” foi apontada por 12,5% 
dos respondentes.  
A quantidade de profissionais que começaram a trabalhar antes de 
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ingressar no curso e durante é significativa, o que indica uma 
identificação com a área contábil [...]”.  
 

Verificou-se que, o percentual de 47% deste estudo pode demonstrar que os 

entrevistados ao se inserirem no curso, estavam convictos de sua escolha, visto que, o gráfico 

04, aponta que do total destes a maioria ao escolher o curso de Ciências Contábeis foi 

influenciado pelo mercado de trabalho, ou seja, buscaram a inserção, mediante as suas 

perspectivas positivas sobre este mercado. Verificou-se ainda que a inserção de alguns desses 

egressos no mercado contábil antes do curso, pode ter sido motivada pela vocação 

profissional, visto que, as alternativas “vocação profissional” (gráfico 4) e “antes da 

graduação” (gráfico 5) apontaram igualmente 21%. 

Observa-se ainda neste estudo que 32% dos egressos não atuam na profissão contábil, 

fato este que pode ser justificado pela insatisfação salarial inicial, conforme gráfico 13, que 

demonstra essa opção com uma predominância de 53%. No entanto em pesquisa de Pretto 

(2011, p. 14), sobre o perfil do profissional contábil do século XXI e suas adaptações a IFRS, 

constatou-se que: “[...] a remuneração tem que estar compatível à trajetória de cada pessoa, 

para que a mesma possa continuar injetando recursos a cursos e qualificação profissional e 

ainda projetar sua carreira ao longo do tempo.” O estudo dos egressos da ESMAC, aproxima-

se ao constatado na referida pesquisa, pois a maioria desses egressos está cursando uma 

especialização (gráfico 11) como também conseguiram aprovação no exame de suficiência 

(gráfico 12), o que se constata, portanto é que esses egressos estão aperfeiçoando-se mais, 

para ao inserirem-se neste mercado terem uma remuneração compatível a sua qualificação. 

 

Gráfico 07 - Atual Área de Trabalho Contábil 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012). 
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Na análise geral, entre as áreas contábeis apresentadas neste estudo, somente em duas 

os egressos encontram-se atuando, ou seja, contabilidade empresarial e independente, portanto 

desenvolvem suas atividades profissionais de acordo com o apresentado na tabela 04, sendo 

que o conjunto destas totaliza um percentual de 68%. A alternativa “não se aplica” 

demonstrou que 32% ainda não estão trabalhando neste mercado.  

 

Tabela 04: Atual Área de Trabalho Contábil 

Contabilidade 
Empresarial  

52% 

Atividades Profissionais 
Desempenhadas 

Nº de 
Respostas  (%) 

Planejador Tributário 1 10% 

Analista Financeiro 1 10% 

Contador Geral 4 40% 

Cargo Administrativo 2 20% 

Contador Financeiro 1 10% 

Contador Fiscal 1 10% 

Total 10 100% 

Contabilidade 
Independente  

16% 

Atividades Profissionais 
Desempenhadas 

Nº de 
Respostas  (%) 

Empresário Contábil 3 100% 

Total  3 100% 

Total Geral 68% - 13 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Verifica-se a partir dos resultados deste estudo, que há uma concentração de egressos 

atuando na área contábil, e que esta concentração dar-se na contabilidade empresarial como 

contador geral representando 40% dos que se encontram desenvolvendo atividades na área 

contábil, conforme tabela á cima.  Após conclusão de pesquisa realizada por Freitas (2010, p. 

64), evidenciou-se que: 

 

Verifica-se a predominância de egressos trabalhando em escritórios de 
contabilidade, representando 35% da amostra. Constata-se também 
que há um grande número de egressos da UFSC trabalhando na área 
pública, ao contrário que ocorre como os egressos da UNISUL, que 
não trabalham nessa área. Por esta razão, como resultado obtido na 
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questão “Opinião sobre as áreas que deveriam ser aprofundadas”, a 
área Pública ficou em último lugar no nível de relevância apontado 
pelos egressos da UNISUL. Outro fato é que do total da amostra da 
UFSC, 97% dos egressos exercem atividade profissional, contra 82% 
da UNISUL. 
 

Percebeu-se ainda que dos egressos que são empresários contábeis, alguns atuavam 

nesta posição antes mesmo da graduação como técnicos em contabilidade, como mostra o 

gráfico 12. Evidencia-se, portanto que a inserção em um curso superior pode ter possibilitado 

a estabilidade de alguns dos egressos nesta área contábil, visto que, o gráfico 06, demonstra 

que a soma do percentual dos que se inseriram antes, durante e após a graduação representa 

68%, percentual este que vai ao encontro do  gerado neste gráfico em relação aos que 

continuam trabalhando nesta área. Para firma-se no mercado, o estudo de Oliveira (2008, 

p.11), a cerca das conquistas profissionais do contador, observa que: “[...] é necessário está 

cada vez mais qualificado, sempre em busca de novos aperfeiçoamentos, não só na área de 

sua atuação, como em todas as áreas que estão relacionadas com a sua escolha [...]”. Assim 

pode-se definir que os resultados deste estudo alcançam o conceituado por Oliveira (2008). 
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Gráfico 08 - Alcance do Curso em Relação as Expectativas para o Mercado de Trabalho. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

No gráfico 08, observou-se que das opções apresentadas, apenas duas tiveram 

relevância em relação as expectativas dos egressos quanto ao curso,  o que somou um 

percentual de 90% referente a “Satisfeito ” e “Muito Satisfeito”, e com 10% a opção “Não se 

Aplica”.  

Conforme estudo realizado por Nunes e Pfitscher, (2008, p.08), sobre o perfil 

profissional de egressos de três cursos superiores de uma instituição, verifica-se que: 

 

No curso de ciências contábeis, 62,50% avaliaram que o curso atendeu 
razoavelmente suas expectativas; 21,88%, que atendeu plenamente, 
enquanto 12,50%, que atendeu em parte as expectativas. Houve uma 
manifestação de que o curso não atingiu as expectativas, o que 
corresponde a 3,13% da amostra. Não houve a sinalização da opção 
“pouco” na amostra.  

 

Evidenciou-se então que o estudo desenvolvido, em comparação ao de Nunes (2008), 

expressam um equilibrio nos resultados, onde a percepção dos egressos da ESMAC em sua 

alto avaliação representado por 90%, aponta que estes, estão satisfeito e muito satisfeito com 

o curso de Ciências Contábeis, que atingiu sim as suas  expectativas em relação ao mercado 

de trabalho. O que reforça-se, quando apresentada  a opção “insastifeito”, ao qual obtiveram 

resultados nulos. 

Como conceitua Moribe et, al,( 2008, p. 05), a respeito do objetivo do  curso de 

contabilidade, em estudo com egressos da instituição UEM: “[...] além de obter 

conhecimentos técnicos, o curso de bacharelado busca  desenvolver uma personalidade 
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coerente com a profissão, além de ajudar a descobrir o papel que ele quer desempenhar, no 

contexto do mercado”. Logo os resultados coletados da comparação entre esse estudo e estudo 

de Nunes (2008), manifestaram uma aproximação ao definido em pesquisa de Moribe (2008), 

visto que, os cursos de Ciências Contábeis de ambas as instituições tem atingido de maneira 

positiva as expectativas de seus egressos. 

 

Gráfico 09 - Satisfação Atribuida a ESMAC, quanto a Preparação para o Mercado de 

Trabalho. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

De acordo com a percepção dos egressos em sua alto avaliação, 100% destes estão 

satisfeitos e muito satisfeitos, com a  contribuição da ESMAC quanto a sua preparação para 

atuarem no mercado de trabalho.De acordo com estudo realizado por Moribe et al (2008, p. 

04), relata-se que: 

 

O curso de Ciencias Contabeis da UEM, segundo os graduados, 
também contribui significativamente com a formação pessoal e 
profissional, onde é possivel observar que: 30% dos entrevistados 
responderam que o curso transmitiu conhecimentos úteis à vida 
profissional: 29% respondeu que o curso ampliou seus conhecimentos 
gerais e 14% dos entrevistados desenvolveram a capacidade de 
coordenar grupos de trabalho além de melhorar o relacionamento 
interpessoal. 
 

Observa-se apartir do índice de 100%, que de acordo com os egressos,  a Escola 

Superior Madre Celeste - ESMAC, contribuiu sim, em sua preparação para atuarem no 
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mercado de trabalho, visto que, este percentual representa o total dos entrevistados,  ao qual 

demonstram que estão satisfeitos e muitos satisfeitos.  

Verificou-se no entanto que aqueles que estão muito satisfeito equivalem a 21%, o que 

nos remete a ideia de que as IES precisam estar em constantes evoluções, buscando cada vez 

mais aprofundar e melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem. Segundo estudo de Lousada 

e Martins (2005, p. 75): “[...] as universidades são depositárias das esperanças sociais de 

grande parte da população, que espera e cobra resultados, beneficios sociais e culturais 

efetivos das IES”. Sendo assim, este estudo aproxima-se  ao enfatizado por Lousada e Martins 

(2005). 

 

Gráfico 10 – Alto Avaliação dos Egressos, quanto a Satisfação de  Desempenho no Decorrer 

do Curso. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Ao se alto avaliarem os egressos demonstraram que 95% estão satisfeito e muito 

satisfeito com a atuação que desenvolveram no decorrer do curso, e que apenas 5% estão 

insatisfeitos.  

Pode-se verificar que os resultados deste gráfico analisados em conjunto com o gráfico 

09, demonstram que os egressos encontram-se satisfeitos tanto com a atuação que eles 

próprios desenvolveram, como também com a atuação da ESMAC ao longo da trajetória 

acadêmica.  

Portanto na amostra dos distintos gráficos, verificou-se uma oscilação de percentual 

dos que se encontram muito satisfeitos, com uma relevância maior para o gráfico 09. 
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Verificou-se ainda que, em relação a sua alto avaliação  alguns egressos estão insatisfeitos,  

em quanto que ao avaliarem  a ESMAC não há insatisfação neste contexto.  

De acordo com estudo realizado por Trombetta e Cornachione Júnior (2004, p. 01), 

detectou-se que: 

 

Percepção coletada em um exame de larga escala realizado no Brasil 
em 2002, constatou que dos 22.694 alunos egressos do curso de 
contabilidade pesquisados, apenas 9,9% perceberam que a habilidade 
melhor desenvolvida no curso de graduação foi a habilidade de 
comunicação, atrás de habilidades como: raciocinar logicamente e 
analisar criticamente; resolver problemas e tomar decisões; e trabalhar 
em equipe. 
 

Como exposto por Gil (2008, p. 14): “Assim, à medida que o aluno sente necessidade 

de aprender, tende a buscar fontes capazes de satisfaze-las, tais como leituras, aulas e 

discusões”. Deste modo, constata-se neste estudo, uma aproximação ao conceituado por Gil 

(2008), visto que, os resultados deste estudo demonstram que uma concentração de egressos 

buscaram por fontes alternativas dispostas pela ESMAC, e conseguiram absorver o que esta 

instituição se propôs para o enriquecimento das bases teóricas e práticas de seus alunos.  

 

Gráfico 11 – Educação Continuadade Após a Graduação. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Após coleta de resultados deste gráfico, apurou-se que do total dos entrevistados, a 

concentração de 53% dos egressos estão realizando curso de pós- graduação, portanto esta 

especialização se dar em áreas dirversificadas conforme tabela abaixo.  
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Tabela 05 – Educação Continuada Após a Graduação. 

Especializações Após a Graduação Nº De 
Respostas 

 (%) 

Sim 53% Especialização 

Planejamento Tributário 7 70% 

Contabilidade Pública 1 10% 
MBA Controladoria, Auditoria e 

Gestão Financeira 
1 10% 

Pericia 1 10% 

Total Geral 10 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Apurou-se ainda que, os egressos que não estão inseridos em uma pós- graduação, 

representão um indice de 47%, e dentre este índice, 78% justicaram-se pela não inserção a 

falta de tempo e 22,22% recursos financeiros. 

Com referência a estudo de Moribe (2008, p. 54):  

 

Quanto a pós graduação, pode ser observado que 46% priorizam a 
área Fiscal e Tributária, em função do resultado das alterações 
contínua na legislação, o que demonstra a preocupação com essa área. 
Além disso, mais de 25% dos respondentes, demonstram  interesse na 
area de controladoria e gerência e outros 22% manisfestaram interesse 
na área de auditoria e perícia. Também foram mencionados áreas de 
cooperativos, contabilidde pública, custos, contabilidade financeira, 
gestão tributária, logística, construção civil, além de mestrados.  
 

Nota-se que os resultados obtidos do grafico 11, identificam que a maioria dos 

egressos, representados por 53% da amostra, logo após concluirem  a graduação se inseriram 

em uma especialização, o que mostra a satisfação desses egressos pela escolha do curso e da 

preocupação em se enserir em programa de eduação continuada. 

Aos que não cursam pós-graduação é interessante a justificativa apontada, pois 

somente a  falta de tempo e recursos financeiros não os levaram a cursar uma especialização. 

Como cita o Conselho Federal de Contabilidade - CFC (2009, n.p.): “[...] a formação 

continuada acadêmica é requisito fundamental para a educação integral do profissional da 

Contabilidade”. Fato este que vai ao encontro do coletado neste estudo, quando observado que 

do total de egressos, há uma concentração cursando uma especialização. 

 

Gráfico 12 - Registro no Conselho Regional de Contabilidade 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Após coleta de dados do gráfico 12 , verificou-se que dos dezenove egressos, o 

percentual de 89% representa aqueles que ainda não tem registro no Consenho Regional de 

Contabildade - CRC, e que apenas 11% representam aqueles que possuem o registro. Deve-se 

observar portanto que nas  alternativas “sim” e “não, estes egressos justificaram suas 

respontas conforme tabela 05. 

 

Tabela 06 – Registro no Conselho Regional de Contabilidade  

Opções (%) Registro 
Nº 

Alunos 
Alteração de Registro  Nº de 

Respostas 
 (%) 

Sim 11% 

Como 
Técnico 2 

 Realizou Exame para 
Bacharel? (Sim) 2 100% 

Como 
Bacharel - - - - 

Total de Egressos com Registro 2 100% 

Não 42% 

Exame de 
Sufic. - - 7 87% 

Recursos 
Financeiros - - 0 - 
Não Quis 

Tentar - - 1 13% 

Total de Egressos sem Registro 8 100% 

Outros 47% Aprovação Exame Suficiência Sem Registro 9 100% 

Total de Outras Opções 9 100% 

Total Geral 19 100% 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Segundo resultado de estudo de Freitas (2010, p. 68) explica que: 
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Verifica-se que 51% dos egressos da UFSC possuem o registro no 
respectivo conselho de classe, enquanto que 49% não o possuem. 
Sobre os egressos da UNISUL, 64% possuem o registro no conselho 
de classe, enquanto que 36% não possuem. 
Na analise geral, 54% dos egressos possuem o registro no conselho 
regional (CRC), podendo significar que os mesmos necessitem do 
respectivo registro para a realização de suas atividades profissionais.  

 

Notou-se que, apesar de apenas 11% dos egressos possuírem registro no Conselho da 

Classe como técnicos em contabilidade, evidenciou-se que no pouco tempo de conclusão da 

graduação, há uma concentração de egressos preocupados em atuar no mercado de trabalho 

com o consentimento da classe, ou seja, com o registro profissional. Esta afirmativa decorre 

do percentual de 47% da opção “outros” ao qual, os egressos apontaram que ainda não 

possuem registro no CRC, mas, no entanto conseguiram aprovação no exame de suficiência, 

bem como, dos 42% que apesar de ainda não possuírem o registro, devido a não aprovação no 

exame, estão buscando incessantemente alcançar este objetivo, com exceção de apenas um 

egresso que ainda não quis prestar o referido exame. 

A afirmativa acima também cabe aos que opinaram pelo “sim” que apesar de 

possuírem registro como técnicos em contabilidade estão buscando mudar desta categoria 

para bacharel em Ciências Contábeis, por meio da realização do exame de suficiência, 

enfatizando assim a sua importância. Para Juarez Domingues Carneiro, em mensagem aos 

estudantes, diz que: “[...] considero que não há momento que traga maior felicidade do que 

entrar no mercado de trabalho, com o aval da categoria, do seu Conselho, e também com a 

comprovação de que realmente está apto”. Assim, o resultado desta pesquisa segue a 

tendência do pensamento do Presidente do CFC, pois as analises mostram que os egressos 

estão buscando a aprovação no exame de suficiência uma vez que este é fator condicionante 

para obtenção do registro do Conselho Federal de Contabilidade.  

 

Gráfico 13 - Dificuldades para Ingressar no Mercado Contábil 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Este gráfico tem por objetivo mostrar possíveis dificuldades encontradas pelos 

entrevistados ao tentarem inserir-se no mercado contábil, o que demonstrou uma concentração 

de egressos, com 53%, apontando a “Insatisfação Salarial Inicial” como fator de maior 

dificuldade para referida inserção, 26% apontou o “Pouco Domínio Prático” e 11% a “Teoria 

Reduzida”. 

A alternativa “Nenhuma dificuldade” apresentou índice de 5%, e por fim a opção 

“Outros” revelou 5%, atribuindo-se este as “Constantes modificações Vividas na Profissão 

Contábil”. Por meio de estudo realizado por Moribe et al (2008, p.11) confirma que:  

 

A resposta a esta questão retrata um dos principais pontos no processo 
de ensino de aprendizagem onde sempre foi tênue a falta de prática 
durante a graduação. Outras dificuldades relevantes apontadas nas 
respostas foram à conciliação entre a teoria e prática, falta de 
experiência e baixo salário e a dificuldade de entender os 
lançamentos, finalização do balanço e geração de guias.  
 

Notou-se, que os dados obtidos por meio do gráfico 6, indicam que a maioria dos 

egressos encontram-se insatisfeitos com a remuneração inicial oferecida pelo mercado, sendo 

este apontado como fator que mais dificulta o ingresso no mercado contábil, o que leva-se ao 

pensamento de que tal insatisfação decorre de uma maior conscientização desses 

profissionais, uma vez que estão valorizando-se cada vez mais. 

Verificou-se também, que uma considerável população dos egressos apontou que a 

pouca prática e a teoria reduzida relacionada à contabilidade, dificultaram o ingresso no 

mercado contábil, o que demonstra que estes egressos, ainda necessitam aprofundar seus 
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conhecimentos concernentes à área contábil. Pois como constatado por Carneiro (2010, p. 08): 

“Na próxima década, a contabilidade deverá ser a profissão mais demandada do Brasil”. O 

que se constata, portanto, é que, apesar da remuneração inicial ainda não ser a mais desejável, 

é preciso atentar para o fato de que a profissão contábil está em crescente evolução, tornando-

a bastante promissora. 

 

Gráfico 14 - Áreas que Deveriam ser Aprimoradas 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

O gráfico 14, apresenta questões apontadas pelos discentes, que poderiam ser 

aprimorados pela Escola Superior Madre Celeste, em prol de fortalecer a metodologia 

educacional. Assim os resultados colhidos demonstram que “Laboratório contábil” obteve 

46%, “Estágio Supervisionado” 29%, “ESMAC Júnior” 13% e as opções “Biblioteca”, 

“Eventos acadêmicos”, obtiveram cada uma 4%. 

A alternativa “Outros” representando também 4%, expressou a opinião da necessidade 

de “Maior Participação e Interesse do Coordenador do Curso com Parcerias em Empresas e 

Software para Inserção na Profissão Contábil”. E por fim, a opção “Apoio Psicopedagógico 

ao Discente”, apresentou índice igual a 0%. 

De acordo com estudo realizado por Moribe et al (2008, p.12), menciona-se que: 

 

A principal resposta obtida nesta questão retrata a necessidade do 
curso “se tornar mais prático, se adequar ao mercado de trabalho” o 
que foi reforçado pela opção da necessidade de criação da disciplina 
prática contábil, bem como, a importância de reabrir o escritório 
modelo. 
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Constata-se em analise que os egressos ao longo do curso de graduação, perceberam 

que a ESMAC poderia aprofundar-se mais nas questões metodológicas que lhes 

possibilitassem maior proximidade com as tarefas operacionais e práticas vivenciadas pela 

contabilidade, como demonstrado pelo soma de 88%, correspondendo a laboratório de aulas 

práticas, estágio supervisionado e ESMAC Júnior. Conforme pesquisa de Nogueira, (2010, 

p.76): “[...] seria de extrema importância formular protocolos entre empresas e universidades 

que possibilitem aos estudantes o equilíbrio da teoria e prática, não só no final das suas 

carreiras universitárias, mas também ao longo delas.” Sendo assim este estudo acompanha o 

conceituado por Nogueira, pois como apontado por seus egressos, seria importante o 

aprofundamento das aulas práticas. 

 

Gráfico 15 - Satisfação quanto a Remuneração da Profissão Contábil 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

A cerca da satisfação quanto ao retorno financeiro da profissão contábil, o gráfico 15, 

demonstra que o maior percentual dos egressos com 58% estão “satisfeito” e “muito 

satisfeito” e as opções “insastifeitos” e “não se aplica” obtiveram igual percentual de 21% 

cada. 

Em estudo realizado por Freitas (2010, p. 67), a cerca da questão profissional e 

financeira, 

 

Constata-se que a maioria dos egressos da UFSC afirma que o curso 
realizado os ajudou profissional e financeiramente, representando 81% 
da amostra, enquanto outros 19% afirmaram que não. 
Na analise dos egressos da UNISUL, ao contrário do resultado obtido 
na UFSC, verifica-se que a maioria dos egressos afirma que o curso 
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realizado não os ajudou profissional e fianceiramente, representando 
55% da amostra, enquanto outros 45% afirmam que sim.  
 

Constatou-se mediante análise do gráfico 15, que uma concentração de egressos 

encontram-se supridos em relação as suas expectativas quanto ao retorno financeiro da 

profissão contábil, o que nos remete a ideia de que estes profissionais contábeis tem 

conseguido atender as necessidades das organizações e do mercado. Ao contrário daqueles 

que representam os 21%, demonstrando insatisfação salarial, o que pode decorrer de ainda 

não terem conseguindo atender com sucesso tais necessidades. Pugues (apud Silva 2002) 

afirma que: “[...] os empresários, na sua grande maioria, estariam dispostos a aumentar a 

remuneração desses profissionais, desde que agissem como fornecedores de informações que 

contribuíssem de forma significativa [...]”. Portanto, os resultados deste estudo vão ao 

encontro do citado por Pugues (2002), visto que,  o retorno financeiro deve ser proporcional 

ao desempenho profissional. 

 

Gráfico 16 – Satisfação quanto á Escolha da Profissão 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 
De acordo com o gráfico 16, obsersou-se que em maior relevância destacou-se a opção 

“Satisfeito” com 63%, ocupando a segunda posição, a opção “Muito Satisfeito” com 37%, e 

com menor percentual a opção “Insatisfeito” com 0%. 

Em pesquisa realizada por Pugues (2003, p. 8), comenta-se que: 

 

As respostas revelam que pouco mais de 87% dos profissionais 
contábeis que representam a amostra do estudo estão satisfeitos ou 
plenamente satisfeitos com a atuação na área. Os insatisfeitos 
representam em torno de 13%. Esta situação é melhor do que a 
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observada na pesquisa realizada pelo CFC (1996), em que 74% dos 
questionados revelaram estar satisfeitos ou plenamente satisfeitos em 
atuar na área contábil, enquanto 26% se manifestaram insatisfeitos. 

 

Nota-se apartir da análise dos indices que dos entrevistados 100% destes encontram-se 

atendidos quanto as suas expectativas pela escolha da profissão contábil, pois de acordo com 

Pinto Junior (2012, n.p.): “A contabilidade como profissão do Futuro, em tempos de 

mudanças na economia mundial e nacional, a profissão se torna ainda mais valorizada, todas 

as empresas desde o momento de sua constituição precisam de um contador [...]”. Então, 

verifica-se uma coerência entre este estudo e comentário  do referido artigo, pois ambos  

vizualizam a profissão contábil como meio de realização profissional e financeira. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma questão que tem merecido atenção no cenário atual do mercado contábil é quanto 

á forma de atuação dos profissionais recém-formados que estão se inserindo neste mercado. 

Esta preocupação advém da importância que o contador representa para o crescimento social, 

econômico e financeiro de uma região, visto que, o desempenho deste profissional poderá 

acarretar em consequências positivas ou negativas, dependendo da maneira como será 

conduzida a sua atuação profissional. 

A busca incessante pela lapidação e enriquecimento do conhecimento adquirido pelos 

egressos ao longo da vida acadêmica, deve ser visto por este egresso como fator primordial 

para que a sua atuação profissional corresponda tanto as suas expectativas, quanto as do 

mercado, que anseia por profissionais capazes de acompanhar as constantes modificações 

vividas na contabilidade. 

A problemática abordada neste estudo buscou verificar a atuação profissional de 

egressos do curso de Ciências Contábeis da Escola Superior Madre Celeste - ESMAC. Esta 

analise deu-se a partir da aplicação de questionários aos egressos 2011.2/Noturno da ESMAC, 

e os resultados obtidos correspondem 95% do total da amostra, apontando que 68% dos 

egressos estão atuando na profissão contábil.  

Neste sentido, mostrou-se na análise, que apesar de algumas dificuldades, a maioria 

dos egressos conseguiu colocar-se no mercado de trabalho contábil, e que os mesmos estão 

visualizando a necessidade de se buscar o aprimoramento do conhecimento adquirido na 

faculdade, por meio da educação continuada. 

Quanto aos objetivos, que consistem analisar os fatores que influenciaram os egressos 

a cursar Ciências Contábeis, identificando a participação da Escola Superior Madre Celeste e 

desses egressos no decorrer do curso, em relação a sua atuação no mercado de trabalho, pode-

se afirmar a partir dos resultados deste estudo, que os mesmos foram respondidos, pois o 

mercado contábil com 42% foi apontado como fator influenciador, mais relevante á escolha 

dos egressos pelo curso de Ciências Contábeis, e que tanto a ESMAC, quanto esses egressos 

contribuíram na sua atuação profissional. 

Após a pesquisa entende-se que as Instituições de Ensino Superior podem atuar como 

parceiras de um mercado, a partir do momento que contribuem na formação de profissionais 

para atuarem neste mercado. Então, a partir das respostas levantadas por este estudo, conclui-

se que um número considerável de egressos representado por 53% estão satisfeitos com o 

curso de Ciências Contábeis, uma vez o curso atendeu suas expectativas em relação ao 
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mercado de trabalho, e constatou-se também uma concentração de egressos com o mesmo 

percentual a cima, satisfeitos com o retorno financeiro proporcionado pela profissão contábil, 

o que poderá ter levado ao índice de 63% de satisfação com a escolha desta profissão. 

Portanto, se os egressos do curso de Ciências Contábeis, tomarem para si, a 

responsabilidade de que a sua atuação profissional dependerá muito de como se dará seu 

desempenho no decorrer da graduação, e que também, se as IES, atentarem para o fato de que 

necessitam preparar profissionais aptos a acompanharem as movimentações da profissão 

contábil, a classe contábil e o mercado da região onde estejam atuando, poderão cada vez 

mais ser fortalecidos. 

Espera-se que este estudo possa servir de base e de inspiração para futuros trabalhos, 

acerca da atuação profissional de discentes e egressos do curso de Ciências Contábeis, 

podendo ser mais aprofundado, por meio do levantamento de outras questões, como a 

investigação do impacto da educação continuada sobre a remuneração salarial dos 

profissionais contábeis, na medida em que possam somar aos resultados obtidos neste estudo. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 
CURSO MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINSITRAÇÃO 

ORIENTADOR: PROF. DR. JORGE LEAL JAMIL 

 
Este questionário é parte integrante de uma pesquisa científica realizada pelo 

Mestrando Marco Aurélio Leal Alves do Ó do curso de Mestrado em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo, ao qual abordará os fatores relevantes à atuação dos egressos do 

curso de Ciências Contábeis da ESMAC, no que tange o mercado contábil, antes, durante e 

após a graduação. As respostas devem ser fidedignas para evitar viés na pesquisa. Sua 

participação é indispensável para concretização desta iniciação cientifica. 

                           Agradeço sua colaboração. 

 

01. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino ( ) Feminino 

02. Qual sua faixa etária? 

(  ) 17 à 19 anos (  ) 20 à 24 anos (  ) 25 à 29 anos (  ) 30 à 34 anos (  ) 35 à 39 anos (  ) 40 à 

44 anos (  ) 45 anos ou mais 

03. Em sua opinião das alternativas abaixo, qual seria a remuneração inicial justa para 

um profissional contábil? 

( ) 1 a 2 Salários mínimos 

(  ) 2 a 3 Salários mínimos 

(  ) 3 a 4 Salários mínimos 

(  ) Outros R$__________ 

04. Indique na lista abaixo, qual o fator mais relevante que influenciou na sua escolha 

pelo curso de Ciências Contábeis?  

(  ) Influência familiar  

(  ) Vocação profissional 

(  ) Mercado de trabalho 

(  ) Somente ter um nível superior 

(  ) Baixo índice de candidato/vaga (Curso menos concorrido) 

Outros.Especifique:________________________________________________ 

05.  Você trabalhava quando ingressou no curso? 

(  )  Sim. Em que área_____________________________________________ 
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(  ) Não. 

06. Se você trabalha na área contábil, em que momento você se inseriu neste mercado? 

(  ) Antes da graduação (  ) Durante a graduação (  ) Após a graduação 

(  ) Não se aplica 

07. Você continua trabalhando na área contábil, em que área?  

(  ) Contabilidade Empresarial:  

(  ) Planejador tributário (  ) Analista Financeiro (  ) Contador Geral (  ) Cargo Administrativo 

(  ) Auditor Interno (  ) Contador de Custos (  ) Contador Financeira (  ) Atuário (  ) Contador 

Fiscal 

(  ) Contabilidade Independente:  

(  ) Auditor Independente (  ) Consultor (  ) Empresário Contábil (  ) Investigador de Fraude (  

) Perito Contábil  

(  ) Contabilidade Educacional:   

(  ) Professor  (  ) Pesquisador  (  ) Escritor  (  ) Parecerista (  ) Conferencista  

(  ) Contabilidade Pública:  

(  ) Contador Público (  ) Agente Fiscal de Renda (  )Tribunal de Contas 

(  ) Oficial Contador (  ) Diversos Concursos Públicos (  ) Outros.  

(  ) Outras áreas ________________________________________ 

(  ) Não se aplica. 

08. Qual o grau de satisfação que você atribui ao curso no que se refere a atingir as suas 

expectativas em relação ao mercado de trabalho? 

(  ) Insatisfeito  (  ) Satisfeito (  ) Muito satisfeito (  ) Não se aplica 

09. Qual o grau de satisfação que você atribui para a Escola Superior Madre Celeste - 

ESMAC, quanto a sua preparação para atuar no mercado de trabalho contábil?  

(  ) Insatisfeito (  ) Satisfeito (  ) Muito satisfeito  

10. Qual o grau de satisfação que você atribuiu ao seu desempenho no decorrer do curso 

(busca por recursos externos a sala de aula e participação em atividades extras 

curriculares e etc..)? 

(  ) Insatisfeito  (  ) Satisfeito  (  ) Muito satisfeito  

11. Após a conclusão da graduação, você ingressou em algum curso de pós-graduação? 

( ) Sim 
         (  ) Especialização.Qual (is)__________________________ 

   (  ) Mestrado. 

 

(  )Não      (  ) Falta de tempo. 
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   (  ) Recursos financeiro. 

(  ) Outros:_______________ 

12. Você possui registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC? 

(  ) Sim 
 (  ) Como Técnico. (  ) Já realizou o exame?      (  )  Sim 

(  ) Como Bacharel.                                            (  ) Não 

(  )Não 

 (  ) Exame de Suficiência. 

(  ) Recursos financeiros. 

(  ) Não quis realizar exame. 

(  ) Outros: ___________________________________ 

13. Qual sua a maior dificuldade para inserção no mercado de trabalho contábil? 

(  ) Teoria reduzida (  ) Pouco domínio prático (  ) Insatisfação salarial inicial.  

(  )Nenhuma dificuldade.(  ) Outros:__________________________________ 

14. Em sua opinião quais das alternativas abaixo poderiam ser aprimoradas com intuito 

de fortalecer ainda mais a metodologia educacional da Escola Superior Madre Celeste - 

ESMAC? 

(  ) ESMAC Júnior  (  ) Estágio supervisionado. (  ) Laboratório de aulas práticas. 

(  ) Biblioteca (  ) Apoio psicopedagógico ao discente. (  ) Eventos acadêmicos.   

(  ) Outros __________________________________________ 

15. Em sua opinião qual o grau de satisfação quanto ao retorno financeiro da profissão 

contábil? 

(  ) Insatisfeito (  ) Satisfeito  (  ) Muito satisfeito (  ) Não se aplica 

16. Qual o seu grau de satisfação quanto à escolha de sua profissão? 

(  ) Insatisfeito  ( ) Satisfeito (  ) Muito satisfeito 


