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O MERCADO DE TRABALHO PARA CONTADORES:  
EXPECTATIVAS E REALIDADES. 

 
  

 
RESUMO 
 

A evidência de harmonia entre as expectativas do mercado de trabalho e a realidade dos seus 
candidatos é sinônimo de êxito das autoridades competentes e responsáveis pela classe. 
Tomando por base o currículo sugerido para o curso de Ciências Contábeis pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, percebe-se que é desafiador para as universidades oferecer um 
ensino generalista, com perfil multiprofissional, apto a atuar nas mais variadas áreas do ramo 
contábil, cabendo a cada discente, despertar seu interesse por determinada especialidade, sem 
saber muitas vezes a condições de empregabilidade para o segmento pretendido. A fim de 
ajudar nesse contexto o objetivo geral deste estudo é averiguar quais são as expectativas dos 
formandos em Ciências Contábeis e a realidade do mercado de trabalho para Contadores, 
permitindo assim que os envolvidos planejem a conversão dessas duas variáveis. A pesquisa 
foi elaborada com base na consulta as vagas de emprego divulgadas no site do CRC-RS e, 
com os alunos formandos de uma determinada Universidade. Primeiramente foi realizada uma 
pesquisa documental seguida de uma survey, com os anúncios de emprego para Contadores 
no intuito de identificar o perfil demandando pelo mercado. Em seguida foi realizado um 
estudo, com os alunos formandos do 8º nível de Ciências Contábeis, através da aplicação de 
questionários, a fim de identificar suas as expectativas em relação ao mercado de trabalho. As 
discrepâncias entre a oferta e demanda de profissionais contábeis fica evidenciada pela 
questão salarial, as áreas de conhecimento, o tempo necessário de experiência para ingresso 
nas vagas e as características inerentes ao perfil esperado desse profissional. 

 

Palavras-chave: Mercado de Trabalho Contador; Perfil do formando em Contábeis; Perfil 
das Vagas para Contadores. 
 
 
 
Área Temática: 7 – Educação e Pesquisa em Contabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Pesquisadores e órgãos da contabilidade demonstram um interesse constante sobre a 
atuação do profissional contábil na sociedade. Buscar o entendimento entre as expectativas da 
oferta e da demanda de contadores no mercado de trabalho atual, frente a um ambiente que 
apresenta frequentes mudanças é essencial para a criação de estratégias de ação por parte dos 
envolvidos, responsáveis por manter essa consonância.  

O perfil dos Contadores no Brasil, recentemente, sofreu mudanças significativas à luz 
da adaptação as normas do International Financial Reporting Standards– IFRS que 
trouxeram em seu arcabouço novas leis federais, pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis e resoluções do Conselho Federal de. Tais mudanças submetem 
que o processo de ensino também seja reformulado a fim de que os alunos egressos estejam 
aptos a suprir com as expectativas do mercado profissional.  

Pesquisas mostram que o atual ambiente de mudança nos negócios e nas leis que 
regem a contabilidade, aliado ao período de recessão econômica que se está vivenciando, deve 
colaborar para o aquecimento do mercado de trabalho por profissionais da área contábil. 
Conforme Pilati (2014) em pesquisa divulgada no site do CRC-RS, realizada pela 
Exame.com, segundo 14 consultorias de recrutamento, a Contabilidade figura como uma das 
40 profissões mais promissoras para o ano de 2015. 

Em um mercado de trabalho aquecido, Santos et al. (2011), apresenta que é essencial 
identificar as habilidades e conhecimentos demandados pelo mercado de trabalho para que o 
profissional contábil desenvolva sua carreira de forma eficaz, desde a sua graduação. 

Para atuar em um ambiente em constante mudança e ter a sua devida valorização, 
como previu a campanha nacional do Ano da Contabilidade em 2013, o profissional recém-
formado precisa gerir eficientemente a sua carreira, e conhecer a realidade do mercado de 
trabalho é parte inicial desse contexto. Nesse sentido remete-se a seguinte pergunta de 
pesquisa: Quais as expectativas dos formandos em Ciências Contábeis e a realidade do 
mercado de trabalho para Contadores? 

Aliado ao problema tem-se ainda o objetivo geral de averiguar quais são as 
expectativas dos formandos em Ciências Contábeis e a realidade do mercado de trabalho para 
Contadores.  Os objetivos específicos resumem-se em: a) identificar o perfil do profissional 
contábil que está sendo requerido pelo mercado de trabalho; b) identificar as expectativas dos 
formandos em Ciências Contábeis quanto ao mercado de trabalho; e, c) discorrer sobre as 
discrepâncias existentes entre as expectativas do formando em Ciências Contábeis e o perfil 
desejado pelo mercado de trabalho. 

A contribuição dessa pesquisa fica evidenciada pelo fato de oferecer informações que 
interessam tanto o mercado de trabalho, quanto instituições de ensino e alunos que ainda estão 
ou já finalizaram seu curso de Ciências Contábeis. Instituições de Ensino, Conselho e Órgãos 
de Classe, tem interessem em manter o mercado de trabalho aquecido, sendo necessário para 
tanto conhecer o que é necessário para satisfazer as necessidades do mercado de trabalho. É 
imprescindível também que alunos ainda no processo de graduação, conheçam a realidade do 
mercado de trabalho e qual é o nível de preparação dos seus concorrentes, permitindo assim 
que possam aperfeiçoar suas habilidades de acordo com a expectativa dos contratantes, 
obtendo dessa forma maior êxito quando forem competir no mercado de trabalho para 
Contadores. 



4 
 

 

Este artigo está organizado em cinco seções. Na seção dois será apresentada a 
fundamentação teórica, que abordará pesquisas já realizadas e os seus respectivos resultados 
encontrados no campo do mercado de trabalho para contadores. Na seção três consta a 
descrição dos procedimentos metodológicos revelando a pesquisa como quantitativa, 
descritiva, documental e bibliométrica. Na seção quatro consta a análise dos resultados, onde 
os dados coletados foram ilustrados para fins de análise. Finalmente, na seção cinco são 
apresentadas as considerações finais, seguido pelas referências.  
 
 
2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

São cada vez mais comuns os debates de pesquisadores, educadores, profissionais e 
empregadores, sobre o contexto complexo e dinâmico do mercado de trabalho para contadores 
no cenário atual. A intenção é promover uma reflexão entre o ensino oferecido, as 
expectativas dos formandos e as exigências quanto a atuação do profissional na sociedade. 

A evolução do ensino contábil no Brasil foi abordada por Peleias et. al (2007), que 
realizou uma pesquisa com os acontecimentos históricos desde o século XIX até os dias 
atuais. Observou-se alterações relevantes no âmbito econômico, político e social e o quanto 
tais evoluções surtiram efeito sobre o ensino da Contabilidade no Brasil. 

A profissão contábil certamente é uma das que mais exige atualização e adaptação às 
mudanças por pelos seus profissionais. A preocupação com o grande volume das alterações 
nas leis e normas que regem a contabilidade fica evidenciada pelo estudo de Silva, Ensslin e 
Reina (2011) que verificou quais são as práticas adotadas pelas Instituições de Ensino de em 
Ciências Contábeis para preparar seus alunos à luz das novas alterações legais para que 
estivessem aptos a atuar no mercado de trabalho.  

O enfoque do ensino também foi preocupação de Araujo e Andere (2008) que, por sua 
vez, analisaram o perfil do professor em Contabilidade. Nesta pesquisa, buscavam identificar 
o direcionamento dado na formação acadêmica de seus discentes entre as áreas prática, 
técnico-científica, pedagógica e social política. 

Não obstante cabe destacar a pesquisa realizada por Pinheiro et. al (2011) com alunos 
diplomados e docentes do curso de ciências contábeis a fim de identificar o quanto a 
metodologia de uma proposta curricular de aprendizagem baseada em problemas, isto é, do 
tipo estudos de caso, contribui para a formação do perfil do graduado.  

Tais estudos evidenciam que muitos são os anseios da classe acerca da capacidade 
formativa dos profissionais contábeis, conforme o entendimento de Ott et al (2012) a 
educação como um processo sistemático tem o objetivo de desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atitudes, objetivando dentre outros, dotar o indivíduo de competência, visando 
sempre seu sucesso profissional e a evolução da classe e do país. 

Para Schmidt (2012) em pesquisa realizada com o intuito de identificar o perfil dos 
alunos de ciências contábeis de três Instituições de ensino do Sul do País, verificou-se que a 
maioria dos alunos estão satisfeitos com a opção pelo curso, que a profissão demonstra-se 
promissora, pois o mercado de trabalho não está saturado. Mostrou também que na opinião 
dos respondentes, é possível obter boa remuneração na profissão e que a escolha pelo curso 
pode gerar desenvolvimento pessoal, permitindo contribuir para a melhoria da sociedade. O 
interesse das autoridades federais no cumprimento a contento de um padrão educacional para 
a formação contábil fica exemplificado pela promulgação de uma resolução, já a mais de uma 
década divulgada a CNE/CES 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004 do Ministério da 
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Educação em seu §4º onde diz que o curso de Ciências Contábeis deve possibilitar uma 
formação profissional que revele no mínimo as seguintes habilidades e competências: 

a) Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 
Atuariais; 

b) Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

c) Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz 
de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 

d) Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 

e) Desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível 
de precisão; 

f) Exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, 
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação 
de contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a 
tomada de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a 
cidadania; 

g) Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação; 

h) Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 
modelos organizacionais. 

E em seu §3º as instituições de ensino no país que oferecerem o curso de ciências 
contábeis deve preparar o profissional a:  

a) Compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em 
âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização; 

b) Apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de 
inovações tecnológicas; 

c) Revelar capacidade crítico analítica de avaliação, quanto às implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação; 

 

Ott et al (2011, p. 341) ressalta que EUA, China e Brasil têm destaque no cenário 
econômico mundial, com reflexo na demanda por profissionais de Contabilidade credenciados 
internacionalmente. Assim, evidencia-se a importância da adequação dos diplomados no 
campo da prática contábil, devendo fazer parte integrante do processo educativo liderado 
pelos gestores das instituições de ensino a atualização e a constante revisão de seus programas 
para inserir conhecimentos e habilidades que promovam o reconhecimento internacional dos 
profissionais contadores. 
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A preocupação com a formação contábil em nível global fica evidenciada pela 
Federação Internacional de Contabilistas (IFAC®) que publica periodicamente o Handbook of 
International Education Pronouncements. Esse Manual de Pronunciamentos de Educação 
Internacional prevê a uniformização dos padrões contábeis a nível mundial, os chamados 
Accounting Education Standards Board (IAESB). Sua missão é contribuir para o 
desenvolvimento de normas e orientações, contribuindo para o desenvolvimento das 
organizações profissionais de contabilidade e empresas de contabilidade por profissionais 
contabilistas e promover o valor de profissionais contabilistas no mundo todo. 

O Core Competency Framework, desenvolvido pelo American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA, 2010), traduzido por Ott et al, define um conjunto de 
competências com base em capacidades necessárias aos alunos para o futuro exercício da 
profissão contábil, independente da carreira que escolherem na área da contabilidade. O Core 
Competency Framework tem seu foco nas habilidades necessárias para os alunos adquirirem 
os conhecimentos que os conduzirão ao sucesso profissional. Dessa forma, apresenta um 
currículo baseado em habilidades que terão valor no longo prazo, e não em conhecimentos, 
entendendo-se que as habilidades conduzirão o aluno ao desenvolvimento dos conhecimentos, 
que podem variar no futuro (2012). 

Mundialmente, a questão formandos e mercado de trabalho também é objeto de 
inquietação. A pesquisa realizada por Sugahara, Hiramatsue Boland (2009) com 13 escolas de 
Contabilidade no Japão, visou identificar, na percepção dos alunos quais foram os fatores que 
influenciaram suas intenções para a carreira de Contadores no Japão, os chamados CPA, isto 
é, os Contadores Públicos Certificados e qual é o custo de oportunidade que a profissão lhes 
apresenta.  

Conforme pode ser observado pelo referencial teórico apresentado, a preocupação com 
as variáveis ensino, alunos e mercado de trabalho para contabilidade é globalizada. Correntes 
de pesquisadores tentam manter alinhavadas todas essas variáveis a fim de assegurar a 
evolução e o desenvolvimento da profissão. 
 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, será apresentado o delineamento da pesquisa, mostrando sua 
classificação quanto aos objetivos, abordagem e procedimentos técnicos. 

Conforme abordam Diehl e Tatim (2004, p. 47-48), a metodologia define-se “como o 
estudo e a avaliação dos diversos métodos, com o propósito de identificar possibilidades no 
âmbito de sua aplicação no processo de pesquisa científica”. Os autores acrescentam que “a 
metodologia permite, portanto, a escolha da melhor maneira de abordar determinado 
problema, integrando os conhecimentos a respeito dos métodos em vigor nas diferentes 
disciplinas científicas”. 

A pesquisa tem a finalidade descritiva, pois tem como objetivo primordial a descrição 
da realidade das expectativas do formando da contabilidade em relação ao mercado de 
trabalho. Segundo Diehl e Tatim (2004, p.54) é descrito um conjunto informações que poderá 
definir particularidades acerca da população pesquisada, dadas algumas disparidades. Este 
conjunto de informações torna-se essencial para aqueles que tenham algum tipo de interesse 
ou que se relacione de alguma forma com a classe Contábil. 
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Os procedimentos técnicos que foram utilizados para se obter as informações 
necessárias para formulação dos dados da pesquisa foi a técnica de pesquisa documental e 
survey no tocante ao diagnóstico do mercado de trabalho, ou seja, das vagas divulgadas no 
site do CRC-RS e survey no levantamento dos anseios dos alunos formandos em relação ao 
mercado, através da aplicação de questionários ao 8º nível dos formandos em ciências 
contábeis de determinada Instituição de Ensino. A abordagem do problema se deu de forma 
quantitativa por tratar estatisticamente os dados, tornando assim possível relacionar as 
expectativas dos formandos e a exigência do mercado de trabalho em relação aqueles. 

O universo desta pesquisa é composto por duas populações distintas, sendo que para a 
pesquisa de levantamento do tipo survey foram analisados os alunos do 8º nível do curso de 
ciências contábeis, perfazendo um total de 39 respondentes. Em paralelo ocorreu a análise de 
116 vagas divulgadas no site do CRC em pesquisa já realizada pelo autor através do envio de 
questionários, do qual obteve 21 respostas. 

 Para tanto a amostra utilizada foi por acessibilidade, não probabilística e intencional. 
Foram questionados os alunos formandos do curso de ciências contábeis de uma universidade 
que atua no Rio Grande do Sul. Os formandos estão prestes a finalizar o curso no ano de 2015 
e as vagas divulgadas no site do CRC no período de 01 a 15 de março do mesmo ano. 

Primeiramente aconteceu a coleta documental das 116 vagas divulgadas no site do 
CRC. Em seguida foi enviado um questionário com perguntas abertas e fechadas aos 
anunciantes, do qual obteve-se 21 respostas. Após isso, foi pesquisada a opinião dos 
formandos em relação ao mercado de trabalho, por meio da aplicação de um questionário aos 
formandos do curso de ciências contábeis, perfazendo um total de 39 alunos pesquisados. 
Após a coleta dos questionários, foi possível a tabulação dos resultados com o auxílio de 
planilha eletrônica. As informações coletadas entre o mercado e os formandos, foram 
cruzadas e relacionadas entre si para definir quais as discrepâncias existentes entre a 
expectativa dos formandos em Ciências Contábeis e a realidade do mercado de trabalho para 
Contadores. 

 Cabe destacar que o estudo se limita ao tamanho da amostra, que pode não configurar 
uma unanimidade tanto no tocante as exigências do mercado de trabalho de Contadores, 
quanto nos anseios e expectativas dos formandos de todas as universidades acerca do mercado 
de trabalho. Outra limitação ainda se refere a subjetividade das respostas dos questionários 
por parte dos entrevistados, inerente ao método de coleta de dados. 
 
 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados encontrados na pesquisa. Busca-se 
apresentar os principais resultados, enfatizando simultaneamente o perfil do profissional 
contábil que está sendo requerido pelo mercado de trabalho e as expectativas dos formandos 
em Ciências Contábeis quanto ao mercado de trabalho.  
 
 

4.1 Perspectivas e realidades do mercado de trabalho para contadores 

 

A pesquisa com o intuito de conhecer a realidade atual do mercado de trabalho foi 
realizada com a análise documental de 116 anúncios de vagas de empregos divulgadas no site 
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do CRC seguidas de uma pesquisa de levantamento feita pelo envio de um questionário aos 
contratantes, do qual se obteve o retorno de 21 respostas. Em relação à pesquisa com as 
expectativas dos candidatos assumiu-se que os formandos seriam a amostra em potencial, do 
qual aplicou-se um questionário, com o interesse em suas percepções sobre o mercado de 
trabalho, totalizando 39 alunos. 
 
 

4.1.1 Perfil das vagas oferecidas x expectativas dos candidatos 

 

Conforme o resultado obtido pela pesquisa com o mercado de trabalho para 
contadores, pode-se montar um perfil das vagas no tocante a singularidade dos contratantes, o 
seu resultado será apresentado na Figura 1 demonstrada a seguir: 

 
Figura 1 - Quanto às vagas oferecidas pelo mercado 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar que o maior contratante segundo a pesquisa são os escritórios de 
contabilidade, que oferecem 43% das vagas, seguido por prestadores de serviços como 
assessorias empresariais e auditorias em 24% das vezes, sendo que nestes geralmente atendem 
empresas dos mais variados portes e com todos os tipos de tributação representando 62% dos 
casos. A maior oferta de salários está na faixa de 1 a 2 mil reais, sem maiores benefícios, para 
cargos de auxiliar, podendo chegar a 6 mil reais para cargos de nível estratégico na alta 
gestão. 

Conforme pesquisa de levantamento, realizada com os alunos formandos em ciências 
contábeis, pode-se estabelecer quais as expectativas que os futuros profissionais têm sobre o 
mercado de trabalho. Descreve-se o que almejam encontrar quando forem procurar uma 
oportunidade de trabalho, sendo seus resultados apresentados na Figura 2 que segue. 
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Figura 2 - Expectativas dos 
candidatos

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Figura 2 é possível destacar que os candidatos procuram alocar-se 
em escritórios de contabilidade em 25% dos casos, e em sua grande maioria, isto é, 62% dos 
casos, estão aptos a trabalhar com a tributação do simples nacional ou lucro presumido, 
almejando salários de 2 a 3 mil reais para nível de analista. Um fator que merece destaque é 
quanto ao desejo de abrir o próprio escritório, figurando com a segunda opção para 21% dos 
entrevistados, remetendo ao fato de que as universidades parecem incentivar o espírito 
empreendedor nos seus alunos.  

As discrepâncias existentes entre o que o mercado de trabalho oferece e os candidatos 
esperam ficam a cargo da pretensão salarial, porém tal aspecto é ajustável, na maioria das 
vezes, de acordo com as capacidades individuais de cada candidato.  Porém é preciso que os 
escritórios repensem a respeito, uma vez que em um mercado de trabalho aquecido a retenção 
de talentos deve ser levada em consideração. Uma equipe desmotivada, não hesitará em trocar 
de emprego se receber uma proposta salarial melhor, mesmo que o valor agregado não seja lá 
muito alto. 

Um fator que merece destaque é o quanto os formandos alegam estar despreparados 
para trabalhar com todos os tipos de tributação, tendo em vista que esse é um pré-requisito 
básico para ingressar no mercado de trabalho. É preciso que as IES observem essa realidade 
de ajustem seus currículos, oferecendo aos alunos a possibilidade e segurança de assumirem 
as mais diversas funções que a profissão contábil exige. 

 

 

4.1.2 Perfil exigido para as vagas x perfil dos candidatos 

 

 Através da análise das respostas, pode-se identificar as exigências dos contratantes em 
relação ao perfil dos candidatos para as vagas oferecidas, os resultados serão apresentados a 
seguir na Figura 3. 
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Figura 3 - Perfil exigido para as 
vagas

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 É possível identificar que os contratantes esperam que as vagas sejam preenchidas por 
um profissional com experiência mínima de 1 a 3 anos em 86% da amostra. Quanto à idade, 
22% manifestam a preferência por um profissional de 27 a 30 anos, sendo que o registro no 
Conselho Regional de Contabilidade é um requisito em pelo menos 27% dos casos. Destaca-
se que há interesse em recrutar profissionais ainda na graduação, para no mínimo 45% das 
vagas. 
 Em relação ao perfil dos candidatos por intermédio da análise dos questionários, 
permitiu-se formular a Figura 4 que será ilustrada a seguir. 
 

Figura 4 - Perfil dos candidatos 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 Conforme consta na Figura 4, 44% dos candidatos possuem idade entre 23 e 26 anos, 
56% são do sexo feminino estando praticamente empatados os que não possuem experiência 
com 33% e os que possuem de 2 a 3 anos. Um fator interessante é que a maioria (69%) já está 
visando pelo menos uma especialização, bem como o devido registro junto ao Conselho em 
sua maioria com 77%. 
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 Pela análise conjunta das Figuras 3 e 4, fica evidenciado que o mercado de trabalho 
espera profissionais contábeis com experiência considerável na função. Essa sem dúvida é um 
dos principais divisores de águas entre os candidatos, pois muitos se deparam com a 
inexperiência e a dificuldade em receber a sua primeira oportunidade. Cabe para tanto que os 
alunos formandos observem tal fator com maior atenção. Destaca-se que há uma oportunidade 
para as  IES de oferecer programas de inclusão e estágios aos seus alunos, firmando parcerias 
com empresas e agências de recrutamento e seleção, possibilitando assim oferecer experiência 
prática e possibilidade de colocação no mercado de trabalho. Após a formação do profissional 
pela IES, entidades de classe, como o Conselho Federal de Contabilidade, Conselhos 
Regionais, Sindicatos, Associações e Academia de Ciências Contábeis podem continuar 
atuando com programas de formação continuada e, comum esforço conjunto continuar o 
trabalho pelo fortalecimento da classe contábil.  
 
 

4.1.3 Conhecimentos, habilidades e competências expectativas x realidade 

 
 Em relação ao nível de conhecimento e as características essenciais ao perfil 
profissional do Contador desejado para as vagas, foi possível estabelecer um conjunto de 
habilidades e qualidades necessárias e tidas como mais relevantes para os contratantes quando 
recrutam um profissional contábil, os resultados serão apresentados na Figura 3. 
 

Figura 5 - Conhecimentos, habilidades e competências requeridas pelas vagas 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 Conforme os resultados apresentados na Figura 3, é possível perceber que os 
conhecimentos do setor fiscal e tributário são tidos como mais importantes em 67% dos casos, 
e que esse também influenciou as demais habilidades que figuraram como as mais 
importantes. Ter o conhecimento das obrigações acessórias em 53% dos casos trouxe em seu 
contexto a obrigação do domínio da informática que é vista como essencial em pelo menos 
43% sendo tão importante quanto ter o domínio do setor contábil. Já em relação às 
características inerentes a personalidade do Contador, é praticamente uma unanimidade entre 
os entrevistados a necessidade de saber trabalhar em equipe para 86% dos respondentes. O 
mercado também espera que o profissional seja organizado em 76% das vagas, que saiba 
trabalhar sobre pressão e que se demonstre comprometido com suas funções também figurou 
como uma das características mais pontuadas. 
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 Na pesquisa realizada com os formandos destacaram-se os conhecimentos da 
contabilidade. Apresentam-se também as características pessoais e comportamentais dos 
candidatos na Figura 6. 
 

Figura 6 - Conhecimentos, habilidades e competências dos candidatos 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 De acordo com os conhecimentos entendidos como mais importantes para os 
formandos quando adentrarem no mercado de trabalho verificou-se que, conforme 
apresentado na Figura 6, os mesmos declararam possuir conhecimento avançado da 
informática em 40% dos casos e conhecimento intermediário no setor fiscal e tributário em 
36% dos casos. Já o conhecimento contábil propriamente dito é declarado como apenas básico 
em 33% dos entrevistados. Outro fator preocupante é quanto ao fato de não terem 
conhecimento sobre SPED (28%). 
 A principal discrepância entre a oferta e demanda de profissionais contábeis fica 
evidenciado pela questão do pouco conhecimento do Sistema Público de Escrituração 
Contábil Digital, pela maioria dos futuros contadores, ao passo que o mercado de trabalho tem 
essa como uma das exigências principais. Por outro lado, é positiva a análise em relação aos 
conhecimentos avançados em informáticas, por parte dos formandos, algo justificável pelo 
fato de um terço deles possuírem até 22 anos fazendo parte da geração que fui inserida desde 
criança nesse meio.  
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Este artigo objetivou averiguar quais são as expectativas dos formandos em Ciências 
Contábeis e a realidade do mercado de trabalho para Contadores. Em breve, os formandos 
serão os candidatos às vagas oferecidas pelo mercado de trabalho e identificar o perfil 
demandado pelas vagas e, bem como as expectativas dos formandos na área, certamente 
oferece subsídios para que os formandos possam melhor se posicionar frente às futuras 
demandas do mercado de trabalho, bem como para que as Instituições de Ensino Superior e 
entidades representativas da Classe Contábil possam conhecer a realidade atual da profissão. 

  Com relação ao objetivo da pesquisa de conhecer quais são as expectativas dos 
formandos sobre o mercado de trabalho para Contadores, foi possível identificar que 
escolheram a profissão em busca de realização pessoal, tem entre 23 e 26 anos, geralmente do 
sexo feminino e que já estão objetivando uma especialização em nível pós-graduação lato 
sensu. Ainda, a pesquisa mostrou que os mesmos esperam encontrar oportunidades de 
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emprego em escritórios de contabilidade que remunerem de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 aos 
seus colaboradores com menos de 2 anos de experiência para cargos de nível analista. Uma 
parte dos entrevistados não possui conhecimento pleno em área específica, nem em SPED, 
mas possuem conhecimento intermediário nas áreas de contabilidade avançada e societária, 
no setor fiscal e tributário e análise de balanços. Reconhecem a necessidade de trabalhar em 
equipe, serem comprometidos e organizados e alegam que a principal dificuldade para 
ingresso no mercado de trabalho é a exigência de experiência. 

  Quanto ao perfil do profissional contábil que está sendo requerido pelo mercado, este é 
de um profissional, sem distinção de idade e gênero, porém com preferência em um 
profissional maduro de 27 à 30 anos, que irá trabalhar em escritórios de contabilidade, com 
salários de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 para a função de auxiliar, podendo chegar até R$ 
3.000,00 para cargos de analista, com foco de atuação em todas as tributações, exigindo-se 
experiência mínima de 1 à 3 anos. Seve ser graduado e com especialização lato sensu, ideal 
que seja em Controladoria e Finanças ou Tributário Empresarial, uma vez que deverá possuir 
conhecimentos avançados no setor fiscal e tributário, obrigações acessórias e domínio da 
informática, deve saber trabalhar em equipe e sobre constante pressão psicológica, ser 
organizado e comprometido. 

  As principais discrepâncias entre a oferta e demanda, ficam a critério da experiência, e 
consequentemente dos conhecimentos mínimos exigidos e além da questão salarial, que pode 
ser tida como consequência das anteriores. A experiência, é exigida em praticamente todos os 
anúncios como ideal de 3 anos, sendo que um terço dos candidatos nunca trabalhou na área. 
Esse sem dúvida é o principal divisor de águas entre os candidatos, pois muitos se deparam 
com a inexperiência e a dificuldade em receber a sua primeira oportunidade, e, como um 
efeito em cascata, justifica também a ausência dos conhecimentos específicos requeridos 
pelas vagas e consequentemente as diferenças salariais entre o esperado e o oferecido.  

Como o principal fator de discrepância entre os formandos e o mercado de trabalho foi 
a falta de experiência e de conhecimentos inerentes a função, cabe as IES e demais entidades 
de classe oferecerem programas de inclusão e estágios aos futuros profissionais, 
oportunizando meios para atenuar essas diferenças.  

A existência de Contadores, não atuantes e fora do mercado de trabalho, pode trazer 
consequências a todos os envolvidos. Este profissional frustrado com o mercado de trabalho e, 
por conseguinte com a própria Contabilidade, tende a repassar sua experiência negativa, 
desmotivando a escolha pelo curso e desestimulado futuros profissionais a ingressarem na 
área, prejudicando negativamente a imagem do Contador na sociedade.  Além do esforço de 
cada profissional em obter os conhecimentos e perfil necessários para atuar no mercado de 
trabalho, cabe para tanto, também, que os agentes envolvidos observem essas discrepâncias 
com maior atenção, a fim de proporcionar um melhor ajuste entre a oferta e a demanda de 
profissionais da contabilidade no mercado de trabalho. 
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