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Resumo: A profissão contábil está em constante evolução, principalmente 

devido aos novos desafios impostos ao profissional, como as alterações 

frequentes da legislação e maior necessidade de qualificação dos profissionais 

da área. O objetivo desse artigo é levantar o perfil dos profissionais contábil da 

cidade de Picos- PI, através da aplicação de um questionário, que foi aplicado 

nos escritório contábil, aos profissionais, Bacharéis em Ciências Contábeis 

ativos no CRC /PI desta cidade, a fim de identificar  sua percepção com relação 

á profissão, a forma e a frequência  com que  busca atualização, Percebeu-se  

que os profissionais estão satisfeitos com   sua profissão, e sentem-se 

preparados e percebe se a atualização  e o aperfeiçoamento  como  fatores 

importantes para sua carreira. Para a realização do estudo foi utilizado a 

pesquisa de campo, com universo da pesquisa, foi entrevistados alguns 

profissionais contábil. 
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Abstract: The accounting profession is constantly evolving , mainly due to the 

new challenges posed to professional, as the frequent legislation changes and 

greater need for training of professionals. The aim was to raise the profile of 



 
 

 
 

professional accounting City Picos- PI , by applying a questionnaire, which was 

applied in the accounting office , professionals , Bachelors in Accounting active 

in CRC / PI of this city in order to identify their perception of thier profession, 

how and how often search update, realized that professionals are satisfied with 

their profession, and feel prepared and realize that the upgrade and 

improvement as important factors in his career. For the study was used field 

research , with research universe , was interviewed some accounting 

professionals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

        A cada dia o mercado tem priorizado o profissional contábil que, 

além de competente e qualificado, seja responsável e comprometido em 

relação a seu campo de atuação. Há alguns anos atrás a profissão do 

contador não tinha sua importância reconhecida, contudo atualmente 

isso vem mudando, pois os gestores estão percebendo a importância 

das informações contábeis para o sucesso das empresas.  

        O profissional contábil exerce grande responsabilidade na 

sociedade. As funções por ele assumidas e o conjunto de informações 

por ele gerenciadas, o torna um dos principais agentes do processo de 

gestão das entidades. No entanto, é preciso que ele entenda sua 

relevância na sociedade para responder as necessidades que o cercam 

 

        A ciência contábil é uma conquista da inteligência humana. O 

avanço da profissão tornou-se uma tendência natural da evolução. Por 

isso o novo código civil atribui de forma legal, as responsabilidades dos 

contadores, para de certa forma, atender as necessidades do contexto 

socioeconômico atual. 

        O contador precisa ser visto como um comunicador de informações 

essenciais á tomada de decisões, pois á habilidade em avaliar fatos 

passados, perceber os presentes e predizer eventos futuros como fator 

preponderante ao sucesso empresarial ‘’ (SILVA, 2003, P.3). 



 
 

 
 

         Hoje o papel do CRC-PI na valorização do profissional contábil 

com o objetivo de registrar, fiscalizar e promover a educação 

continuada, o Conselho Regional de Contabilidade do Piauí (CRC-PI) se 

posiciona em toda e qualquer operação que envolva contabilidade. 

         O presente trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa de  

uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. No que tange a 

pesquisa bibliográfica, esta foi realizada através de leitura de livros, 

revistas e artigos.  

          Como universo da pesquisa de campo, foi realizado através de 

entrevistas com os profissionais atuantes na área de contabilidade na 

cidade de Picos, com o preenchimento de questionários estruturado, 

cuja as questões foram voltada para o perfil do contador quanto as 

expectativa e desafios encontrados na profissão.  

         Esse artigo tem a finalidade de levantar o perfil dos contadores da 

cidade de Picos-PI através da aplicação de um questionário aos 

profissionais, Bacharéis em ciências contábeis, a fim de identificar sua 

percepção com relação a sua própria profissão. 

         Este estudo é justificado em virtude de conhecer o perfil dos 

profissionais contábeis na cidade de Picos, pois pouco se sabe sobre o 

perfil dos mesmos.  

   

         Os dados coletados foram organizados em categoria e 

interpretados de acordo com a justificativa e com o referencial teórico da 

pesquisa, podendo sofre variações, sendo seus resultados apresentados 

com auxiliar de gráficos para melhorar a compreensão.  

          

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

         

        O mundo moderno exige que os profissionais busquem melhorar cada 

dia, pessoalmente e tecnicamente. Os contadores não se excluem desse 

grupo e passam a serem exigidas certas características além do 



 
 

 
 

conhecimento técnico. Devido as fortes influências de uma cultura 

globalizada, o profissional contábil exige atualmente, ter um perfil muito 

diferente das décadas anteriores. O contador que só informava os tributos a 

pagar, as obrigações e realizava a abertura das empresas, está 

caminhando para um fim. Além de todas essa funções, o novo contador tem 

que ajudar junto com a empresa, levando-a para o caminho do sucesso. 

 

        De acordo com Marion (2006) o contador deve ser o profissional mais 

bem informado em toda a empresa, pois sua atuação lhe exige 

conhecimento de todas as operações realizadas, seus respectivos registros 

e apresentação das informações do processo contábil em forma de 

relatórios para administração da empresa, a fim de facilitar a tomada de 

decisão.   

        O perfil do profissional moderno é o de um homem, ou mulher que 

precisa acumular muitos conhecimentos, com mercado de trabalho 

garantido, mas que tenha consciência de que a maior remuneração exige 

qualidade de trabalho que só se consegue com estudo e aplicação 

(TAVEIRA; MACIEL, 2007).     

        Sá (2009) cita que o contador da atualidade já não possui o mesmo 

perfil que tinha no início do século XX. Diversos fatores influíram para que 

todo o panorama econômico e social se modificasse e a Contabilidade 

seguiu o curso das mutações. E que a sociedade humana requer o cientista 

do patrimônio, ou seja, aquele que tem a capacidade para atender os 

informes e determinar que rumos devam ser seguidos pela empresa na 

direção da prosperidade. O contador deve ser o cérebro do cérebro da 

administração. 

 

          O conhecimento técnico desvinculado da ética pouco serve. A 

contabilidade mudou de status no mercado de trabalho graças a uma série 

de fatores, como por exemplo, o aprimoramento das tecnologias da 

informação, e o mercado de trabalho têm reclamado por profissionais que 

atendam a altura (GIROTTO, 2010).  
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       O mercado tem buscado profissionais contábeis, independentes se 

formados ou iniciantes em um curso de graduação, que estejam 

preparados para atender as necessidades da empresa, e no caso dos 

escritórios de contabilidade, estruturar, analisar e explanar um Balanço 

Patrimonial, uma Demonstração de Resultado do Exercício, ou 

seja apresentando dados que influenciam diretamente na tomada de 

decisão (RODRIGUES; JACINTO, 2011).    

       Mesmo que as várias definições apresentadas por alguns autores 

de uma ótica diferente, todos contêm noções semelhantes, como 

inovação organização, responsabilidade. Dessa forma, cada definição é 

um pouco restritiva, já que existem hoje inúmeras alternativas para a 

atuação do profissional contábil podendo ser nas empresas privadas, em 

órgãos públicos, na docência dentre outras áreas. 

    

        Por conta disso, as empresas estão à procura de profissionais cada 

vez mais especializados, que possuam uma visão generalista e sejam 

capazes de conectar aos fatos, acontecimentos em várias áreas e ajudar 

as empresas na execução dos seus objetivos. 

 

2.1 ANALISE DOS DADOS COLETADOS: 

            

              Foi feito uma analise geral sobre as principais questões  dos questionário, do 

qual foram encontrado os respectivos valores ( levando em conta que esse valores 

são aproximadamente exatos).  

             No questionário 01 nota-se que 100% dos contadores da cidade de Picos é do 

sexo masculino. 



 
 

 
 

 

 

      Os escritórios a os quais foram  submetidos a avaliação, mostra  que 40% dos 

escritório estão entre 11 e 20 anos de atuação no mercado, e os escritórios com mais 

de 20 anos no mercado correspondem a 30%. 

 

 

     

 No questionário 04 nota-se que 100% dos profissionais contábil na cidade de Picos 

possui formação superior. 
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       O questionário 05 mostra que 70% dos profissionais contábil estão satisfeito com 

a profissão de contador e 30% ainda encontram dificuldades para exercer a mesma. 

 

 

       No critério utilizado na contratação dos profissionais de apoio 70% dos escritórios 

procuram contratar profissionais com experiência na área, e 30% dos  profissionais 

donos de escritório explica que preferem contratar pessoas recém formada. 
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2. CONSIDERAÇOES FINAIS 

        Obteve-se com esse trabalho informação de cunho intelectual e 

pratico conhecendo melhor o perfil do atual profissional contábil na 

cidade de Picos. 

         O objetivo da pesquisa foi atingido, pois, identificou-se o perfil dos 

profissionais contábeis dos escritórios de contabilidade da cidade de 

Picos – PI, tendo como método de estudo, uma pesquisa de campo, 

reunindo respostas de um questionário.  

         A pesquisa demonstra que a maioria dos profissionais atuantes 

nos escritórios de contabilidade em Picos-PI são do sexo Masculino, e 

Nos dias atuais, a maior parte das empresas tem tido preferência por 

pessoas que tenham formação e  experiência na área contábil. Tendo 

conhecimento dessas exigências, a maioria dos profissionais tem ido em 

busca de qualificação, contudo, a pesquisa revela que não é apenas 

esse fator que influência na escolha pela profissão contábil, visto que, 

um dos motivos que mais instigam a preferência  pelo curso de Ciências  

Contábeis é o leque de opções para outras áreas que o ocurso oferece, 
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bem como o ótimo mercado de trabalho que motiva a realização 

profissional.   
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