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RESUMO 

A contabilidade vive em constante mudança e na busca por melhorias e inovações, 

consequentemente, as oportunidades de emprego na área além de atrativas estão exigindo 

profissionais qualificados. Diante disso, os alunos que ingressam na faculdade possuem 

diversas perspectivas sobre o mercado de trabalho, e dúvidas de como se encontram os atuais 

profissionais da área. O presente artigo tem como objetivo geral verificar e confrontar as 

expectativas dos graduandos iniciantes do curso de ciências contábeis em relação à realidade 

dos concluintes e recém-formados no mercado de trabalho. Para realização do trabalho, os 

métodos adotados foram pesquisa bibliográfica e o levantamento, que utilizou um questionário 

aplicado com os alunos dos períodos iniciais, finais e recém-formados do curso de ciências 

contábeis. A pesquisa ocorreu na Universidade Federal Fluminense –Volta Redonda, Rio de 

Janeiro. Os resultados permitem expor aos alunos iniciantes o mercado contábil e suas 

ascensões, e para os recém-formados e concluintes, mostrar a visão do profissional ensejado. 

Palavras-Chave: Expectativa, Realidade, Profissão Contábil, Mercado de Trabalho. 

1. INTRODUÇÃO 

A contabilidade vive em constante mudança e na busca por melhorias e inovações, 

consequentemente, as oportunidades de emprego na área além de atrativas estão exigindo 

profissionais qualificados. De acordo com Silva. 2012, p.12:  

 
O nível de conhecimento, tanto teórico, como prático, em exercer a função do 

Contador, tem sido amplificado em virtude de não ser apenas um simples prestador de 

serviços, mas um gerenciador que controla toda a gestão de uma empresa, que 

participa intensamente do planejamento e consegue coletar dados e transformá-los em 

informações para o processo de tomada de decisão. 

Como descreve o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), José 

Martonio Alves Coelho, “O profissional da contabilidade deixou de ser a pessoa que registra 

fatos passados para ser um consultor estratégico, com visão prospectiva e ampla do mercado” 

(Grilo, 2015). 

Diante desse contexto, os alunos que ingressam na faculdade possuem diversas 

perspectivas sobre o mercado de trabalho, resultando no seguinte tema de pesquisa: Quais são 

as expectativas dos iniciantes no curso de ciências contábeis comparativamente a realidade 

vivenciada pelos concluintes e recém-formados no Município de Volta Redonda? 

Portanto, o presente artigo tem como objetivo geral, confrontar as expectativas dos 

graduandos iniciantes do curso de ciências contábeis em relação à realidade vivenciada dos 

concluintes e recém-formados no mercado de trabalho. 

Para atender a essa problemática, temos os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar quais as exigências e tendências do mercado de trabalho; 

 Analisar qual o perfil do profissional contábil e as expectativas dos alunos iniciantes 

no curso de ciências contábeis da Universidade Federal Fluminense; 

 Verificar a realidade encontrada pelos concluintes e recém-formados e o período em 

que os graduandos iniciam a carreira profissional.  
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O artigo se justifica pela relevância para com os alunos e profissionais, pois uma vez 

apresentadas e comparadas as expectativas dos acadêmicos em relação ao futuro da profissão 

contábil, e a realidade encontrada no mercado de trabalho, poderá incentivar os estudantes a 

aproveitar os ensinamentos apresentados na graduação de forma mais eficaz, a fim de que seu 

perfil seja o mais aproximado da realidade exigida; e auxiliar os profissionais da área a se auto 

analisarem e verificar se têm as características do perfil do novo contador. 

Nos procedimentos metodológicos, tem natureza básica, o tipo de pesquisa é descritivo, 

e a abordagem do problema é qualitativa e quantitativa. 

Os métodos adotados foram a pesquisa bibliográfica e o levantamento, por meio de um 

questionário aplicado com os alunos dos períodos iniciais, finais e recém-formados do curso de 

ciências contábeis. 

A pesquisa ocorreu na Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda, no 

estado do Rio de Janeiro. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  Essa seção fundamenta todo o referencial teórico adquirido para o desenvolvimento do 

trabalho. Inicia-se dissertando acerca do Ensino de Ciências Contábeis, sobrea Profissão 

Contábil e o Perfil do Contador Moderno, e posteriormente expôs as conclusões de diversos 

autores em Estudos Anteriores.  

 2.1 Ensino de Ciências Contábeis 

O Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da Educação, em seu 

parecer CES/CNE 146, 2002 afirma: 

 
O curso de ciências contábeis deve contribuir para a construção de um perfil 

profissional que integre a responsabilidade social e a formação técnico-científica, 

favorecendo a inter-relação com outras áreas das ciências, e tem como finalidade, 

proporcionar a aplicação das competências nas mais diversas atividades contábeis 

(BRASIL, 2002). 

 

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CRC/PR, 2014), que é o: 

 
Órgão responsável pela normatização, registro e fiscalização do exercício 

profissional dos contabilistas no Brasil, há muito tempo, vem se empenhando para 

atender às constantes solicitações sobre os conteúdos que devem compor a formação 

dos profissionais da área contábil e o aprimoramento do ensino superior de Ciências 

Contábeis (BRASIL, 2014) 

 

Segundo a Resolução CNE/CES 10, 16 de dezembro de 2004, o curso de graduação em 

ciências contábeis deve: 

Ensejar condições para que o futuro contabilista seja capacitado a compreender 

as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, em âmbito 

nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização; a 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; e a revelar capacidade crítico-analítico de avaliação, quanto às 

implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação (BRASIL, 

2004). 
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Segundo BRASIL (2014), “O curso de Ciências Contábeis é o quarto curso mais 

procurado no Brasil”. A notícia foi divulgada no portal do Conselho Federal de Contabilidade 

no dia 9 de setembro de 2014 e os dados são referentes ao Censo da Educação Superior de 

2013. Segundo números da pesquisa “328.031 alunos foram matriculados no curso de ciências 

contábeis em 2013. A alta procura demonstra ainda o crescimento da profissão contábil, que 

recentemente atingiu a marca de 500 mil profissionais registrados em todo o Brasil”. 

Como informa a página eletrônica da Universidade Federal Fluminense de Volta 

Redonda, escolhida para o desenvolvimento do estudo: 

A primeira turma do curso de ciências contábeis na Universidade Federal 

Fluminense – Campus Volta Redonda, iniciou no primeiro semestre de 2010 e o curso 

tem como objetivo, propiciar o conhecimento das Ciências Contábeis, sua importância 

e aplicação, formando profissionais com perfeito domínio da técnica contábil e dos 

valores éticos indispensáveis, com capacidade de análise crítica para o exercício 

profissional. 

Formando Bacharéis em ciências contábeis, num prazo mínimo de 8 e máxima 

de 12 semestres para atuarem em qualquer tipo de empresa comercial, industrial ou 

prestadora de serviços, independente do ramo ou porte, com ou sem fins lucrativos; 

empresas especializadas em auditoria e consultoria contábil; órgãos públicos; bancos e 

instituições de ensino médio e superior. 

 

A universidade também informa na página oficial, que o curso de ciências contábeis 

recebeu nota máxima na avaliação do MEC. De acordo com o professor Arlindo de Oliveira 

Freitas (2016), “Por oportuno, felicitamos os gestores de unidade e curso, os docentes, 

discentes e funcionários técnico-administrativo pelo excelente resultado no processo de 

avaliação externa que resultou no conceito de curso final igual a 05 para o curso“.  

 

2.2 A Profissão Contábil 

Iudícibus e Marion (1986, p.53) destacam que a tarefa básica de um profissional 

contábil é “produzir e/ou gerenciar informações úteis aos usuários da Contabilidade para a 

tomada de decisão”. 

Fortes (2005, p. 168) salienta que o profissional contábil deve ser considerado como: 

Um dos profissionais de maior relevância na sociedade, cujo trabalho, quando 

realizado com ética, responsabilidade profissional e obediência à lei, tem forte 

influência positiva no seio da sociedade, garantindo e respaldando as decisões que 

interferem frontalmente na vida das pessoas. 

De acordo com Iudícibus et al (1990, p.8), "é necessário ser um profissional com 

capacidades técnicas, alta dose de ética, de prudência, de zelo, de severidade de costumes e de 

integridade".  

Segundo Kounrouzan, “no Brasil, a profissão contábil tem todas as condições para um 

crescimento elevado e sustentado, pois a possibilidade de melhoria nesse campo é ampla, 

principalmente em função da preocupação e de trabalhos desenvolvidos pelas entidades de 

classe”. 

Conforme Sá, (2001, p. 130): 

A profissão contábil consiste em um trabalho exercido habitualmente nas 

células sociais, com o objetivo de prestar informações e orientações baseadas na 

explicação dos fenômenos patrimoniais, ensejando o cumprimento de deveres sociais, 

legais, econômicos, tão como a tomada de decisões administrativas, além de servir de 

instrumentação histórica da vida da riqueza. 
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De acordo com Neto et al (2009): 

 
As constantes mudanças no cenário econômico mundial, onde a globalização 

permitiu o crescimento dos mercados de capitais internacionais e os aumentos dos 

investimentos estrangeiros trouxeram a necessidade de utilização de normas e 

procedimentos que auxiliassem na redução das diferenças das informações contábeis 

entre os países. 

 

De acordo com a Fundação IFRS (2013), a fim de unificar a contabilidade internacional, 

surgiu em 2008, o IASB –International Accounting Standard Board, que tem como objetivo: 

 
Desenvolver, com base em princípios claramente articulados, um conjunto 

único de pronunciamentos contábeis de alta qualidade, compreensíveis, exequíveis e 

aceitáveis globalmente. É um órgão independente emissor de pronunciamentos 

contábeis. É supervisionado por uma junta de curadores diversificada geográfica e 

profissionalmente, e presta contas ao Conselho de Monitoramento constituído por 

autoridades representativas do mercado de valores mobiliários (BRASIL, 2013)  

 No Brasil, de acordo com a página eletrônica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

– CPC (2005): 

O órgão foi criado em setembro de 2005, e tem como objetivo o estudo, o 

preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de 

contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão 

de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência 

da contabilidade brasileira aos padrões internacionais (BRASIL, 2005). 

Enfim, através desses princípios e normas criados, as atividades exercidas pelo 

profissional contábil passaram a seguir um padrão geral. 

2.3 O Perfil do Contador Moderno 

Souza (2014, p.8) comenta que: 

 
[...] o mercado de trabalho busca e seleciona um profissional adequado e de 

qualidade no qual seu perfil esteja pertinente ao ambiente que irá atuar. Observa-se 

que nos dias atuais o profissional contábil deve acompanhar todos os avanços que 

estão surgindo e que irão surgir, para que estes não se tornem ultrapassados ou 

venham ser excluídos, essa idealização se aplica a todos os formandos que em breve 

irão ingressar no mercado de trabalho.  

 

Segundo a pesquisa de consultoria de Robert Half, divulgada em agosto de 2013, na 

Revista Exame: 

 
[...] 96% das companhias brasileiras admite que os profissionais de 

contabilidade se tornaram peças centrais para a tomada de decisões. De acordo com 

especialistas, o aquecimento da economia e o crescimento da participação brasileira 

no mercado internacional são os principais fatores para essa mudança nos rumos da 

profissão. A responsabilidade social, ambiental, adaptação às mudanças, visão global, 

planejamentos estratégicos, controle, sistema de informação, marketing, legislação e 

ética, são fatores do perfil do profissional que o mercado exige ultimamente na visão 

dos especialistas. 

 

Ainda de acordo com Robert Half (Revista Exame, 2013): 
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O profissional necessita acompanhar, perceber e sentir a dinâmica das 

transformações atuais, estar permanentemente atualizado é uma maneira de visualizar 

o sucesso. O fator mais importante além de estar atualizado é estar aberto as mudanças 

impulsionadas pelo mercado e pela tecnologia. No passado as mudanças eram 

gradativas e, por isso, quase imperceptíveis, atualmente, no entanto, estão acelerados, 

exigindo um elevado grau de prontidão pata adaptar-se. 

Carvalho e Azevedo (2015) defendem que: 

O novo perfil a ser seguido é de um homem que precisa se esforçar para 

acumular muito conhecimento, ser tecnicamente inteligente, ter competência criativa, 

ser proativo, ter integridade, ter habilidade para lidar com pessoas, não ter medo de 

mudanças e ter ousadia para se arriscar, ser resistente emocionalmente, não ser 

egoísta, ter facilidade para se comunicar, compreender a sistemática econômico-

financeira, política e social, em nível local, regional ou mesmo internacional e 

também dos aspetos técnicos de cada negócio, enfim, estar sempre atualizado e em um 

constante desenvolvimento, em contrapartida conseguirá ter um mercado de trabalho 

garantido e que lhe proporcione o retorno desejado. 

De acordo com a página eletrônica do Portal da Profissão Contábil, de 16 de outubro de 

2015, a autora Danielle Ruas afirma que: 

O profissional contábil e o empresário são grandes parceiros, o contador 

melhora o desempenho do negócio, ajuda traçar rota da competitividade e promove a 

revisão de políticas a fim de otimizar processos sempre tendo em base indicadores, 

números e estatísticas, após a realização de análises e projeções. Portanto tem a 

radiografia completa do empreendimento, onde consegue identificar os pontos fracos 

e fortes, aferir as medidas importantes a serem tomadas. É a pessoa apta para indicar o 

regime tributário mais adequado para ser seguido, e pode apontar onde precisa cortar 

gastos e/ou investir (Ruas, 2015). 

Portanto, buscar atingir o perfil do novo profissional é essencial para ser fator 

diferenciador entre a grande concorrência do mercado de trabalho. 

2.4 Estudos anteriores  

Esta seção é composta por uma tabela, que descreve três pesquisas anteriormente 

realizadas, semelhantes ao tema do presente artigo. A relação demonstra se há um alinhamento 

das expectativas dos acadêmicos iniciantes com a realidade vivida pelos formados e recém-

formados. 

 
Tabela 1: Ocorrência de alinhamento das expectativas dos acadêmicos iniciantes com a realidade 

vivida pelos formandos e recém-formados 

Autores 

 

 

Objetivo da pesquisa  Há alinhamento das expectativas 

dos acadêmicos iniciantes com a 

realidade vivida pelos formandos e 

recém-formados? 

 

Cittadin, Ritta 

e Mondardo 

(2010) 

Demonstrar o perfil do egresso do curso de ciências 

contábeis da UNESC, e fazer uma análise comparativa 

entre as exigências do mercado de trabalho e as 

expectativas dos acadêmicos e as características desejadas 

pelo curso 

 

Sim, há um alinhamento.  
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Ferreira e 

Angronese 

(2015) 

Averiguar as discrepâncias das expectativas dos 

formandos em ciências contábeis e a realidade do mercado 

de trabalho para os contadores no Rio Grande do Sul. 

 

Não há alinhamento.  

Ferreira  

(2016) 

Analisar a inserção do profissional contábil no mercado de 

trabalho formal do município de Volta Redonda – RJ. 

Não há alinhamento.  

   

 

3. MÉTODOS DE PESQUISA 

Para a realização desse artigo, optou-se pela pesquisa descritiva, que tem “como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL. 2002, p. 42). 

A abordagem ocorreu das maneiras quantitativa e qualitativa, que segundo TEIXEIRA. 

(2005, p.136): 
A forma quantitativa utiliza a descrição matemática como uma linguagem que 

descreve as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis. Já a forma 

qualitativa, onde o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e os dados, 

entre o contexto e a ação, usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, da 

compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação.  

 

Os métodos adotados no artigo foram pesquisa bibliográfica em artigos, livros e 

internet, reforçando as tendências e exigências do mercado de trabalho em relação à profissão 

contábil, e o levantamento, que tinha como ferramenta um questionário aplicado com os alunos 

dos períodos iniciais, finais e recém-formados do curso de ciências contábeis.  

A coleta de dados para análise foi feita através da aplicação de questionário aos 

ingressantes no curso, considerando os alunos do 1º, 2º e 3º período, aos prováveis formandos, 

que compõem o 8º período da graduação e aos recém-formados do curso da Universidade 

Federal Fluminense de Volta Redonda. 

O questionário aplicado era composto por questões abertas, fechadas e questões 

dependentes, onde o público do levantamento tinha a opção de não só apenas assinalar as 

respostas, como também ser subjetivo e expor suas opiniões.  

Foi elaborado três modelos de questionários, afim de atingir cada público com suas 

características, porém não continha diferenças significativas, era mais em relação a conjugação 

dos verbos, já que os iniciantes são em relação ao futuro da profissão, e o formandos e recém-

formados o que já estão vivenciando no mercado de trabalho atual. 

A aplicação do questionário ocorreu da seguinte forma: para os alunos ingressantes, foi 

aplicado na própria sala de aula, sempre com autorização e apoio do professor responsável e 

antes ou depois da aula, afim de não causar transtornos aos alunos. Aos prováveis formandos e 

recém-formados foi utilizado o meio eletrônico, em que foi enviado para os e-mails, 

disponibilizados pela própria Universidade, um link para que acessassem e respondessem. 

A coleta de dados ocorreu entre o dia 26 de outubro a 06 de novembro de 2016, através 

de um link disponibilizado pelo site do Google Formulários, enviado por e-mail aos alunos e 

presencialmente, nos horários de aula dos períodos iniciantes. 

A pesquisa foi realizada com os alunos e recém-formados somente da Universidade 

Federal Fluminense, Campus Volta Redonda – R.J. 

A amostra da população conta com 126 entrevistados no total, sendo 62 ingressantes no 

curso, compostas por 27 respostas do 1º período, 14 respostas do 2º período e 21 respostas do 

3º período, e 64 concluintes e recém-formados, sendo 34 respostas dos prováveis formandos, e 

30 respostas dos recém-formados. 
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O fato da opção escolhida para o envio dos questionários, aos prováveis formandos e 

recém-formados, ter sido o meio eletrônico pode ser considerado como fator limitante da 

pesquisa, uma vez que alguns alunos não informaram o e-mail para contato e outros se 

encontram desatualizados. 

Outra limitação nos resultados, diz respeito ao número de pessoas que responderam ao 

questionário. Aos alunos ingressantes, alguns não foram às aulas no dia da aplicação do 

questionário, o que acabou diminuindo o número de respostas. Os que foram por meio 

eletrônico, de 49 e-mails enviados aos prováveis formandos, somente 34 responderam e de 75 

e-mails enviados para os recém-formados, apenas 30 responderam. Portanto, a análise se 

restringiu as respostas desse público. 

Após o levantamento dos dados foi possível cruzar as informações obtidas e chegar a 

uma conclusão baseada no objetivo da pesquisa já descrito anteriormente nesse artigo. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Na sequência são demonstrados os resultados da pesquisa disponíveis em forma de 

tabelas para melhor compreensão e análise dos dados. 

As três perguntas iniciais (2,3,4) pretendiam identificar o perfil dos alunos (idade, sexo 

e estado civil). 

a. Entrevistados: 

Quadro 1: Quantidade de entrevistados 

 Iniciantes Concluintes Recém-formados Total 

Total Entrevistado 62 34 30 126 

Percentual 49% 27% 24% 100% 

 

Conforme a metodologia proposta foi aplicado o questionário com 62 alunos iniciantes 

do curso de ciências contábeis que abrangeu o 1º, 2º e 3º período, 34 alunos prováveis 

formandos do 8º período e 30 recém-formados da Universidade Federal Fluminense.   

b. Gênero: 

Quadro 2: Perfil dos entrevistados de acordo com o gênero 

 Iniciantes Concluintes Recém-formados 

Feminino 55% 71% 77% 

Masculino 45% 29% 23% 

Total 100% 100% 100% 

  

A detecção do perfil dos entrevistados constatou que o gênero predominante dos futuros 

e atuais profissionais da área contábil é o feminino. 

c. Faixa etária: 

Quadro 3: Perfil dos entrevistados de acordo com a faixa etária 

 Iniciantes Concluintes Recém-formados 

Até 20 anos 42% - - 

21 a 30 anos 52% 85% 70% 

31 a 40 anos 6% 15% 20% 

Acima de 40 anos - - 10% 

Total 100% 100% 100% 
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Ao traçar a faixa etária dos graduandos e recém-formados, os mesmos apresentam idade 

de ingresso até 20 anos em sua maioria, e concluem até 30 anos.  

d. Estado civil: 

Quadro 4: Perfil dos entrevistados de acordo com o estado civil 

 Iniciantes Concluintes Recém-formados 

Solteiro 89% 74% 60% 

Casado 10% 26% 33% 

Viúvo - - - 

Divorciado 1% - 7% 

Total 100% 100% 100% 

 

O estado civil predominante nos três grupos é o solteiro. 

e. Fator que mais o influenciou na escolha pelo curso de Ciências Contábeis: 

Quadro 5: Fator que mais influenciou na escolha pelo curso de Ciências Contábeis 

 Iniciantes Concluintes Recém-formados 

Influência familiar e amigos 8% 21% 13% 

Mercado trabalho promissor 42% 26% 17% 

Já atuava na área contábil 3% 6% 13% 

Realização pessoal 11% 6% 13% 

Aperfeiçoamento na área - - - 

Qualificação para o mercado 16% 9% 17% 

É um curso fácil de ser feito - - - 

A qualidade do ensino da UFF 16% 32% 27% 

Outro 3% - - 

Total 100% 100% 100% 

 

De acordo com a pesquisa, verificou-se que o mercado promissor é o principal fator que 

deferiu os iniciantes a optarem pelo curso de ciências contábeis. 

Já para os concluintes e recém-formados, o fator que mais influenciou na escolha do 

curso foi a qualidade de ensino que a UFF oferece, visto que é uma universidade renomada e 

com docentes capacitados.  

A opção ‘outros’ identificado nos iniciantes foram: intenção de concurso público na 

área. 

f. Especialização em alguma área após a conclusão do curso de ciências contábeis 

 Tem pretensão?  

Iniciantes e concluintes 

 
Quadro 6: Pretensão dos iniciantes e concluintes de ser especializar após a conclusão do curso  

 Iniciantes Concluintes 

Sim 42% 93% 

Não 2% 7% 

Não sei 56% - 

Total 100% 100% 

 

O percentual de 93% dos concluintes apresentam interesse em realizar uma 

especialização e preparar-se para o exercício profissional, uma vez que as melhores 

oportunidades profissionais são atingidas pelos melhores qualificados. Já os iniciantes, em sua 

maioria, ainda estão em dúvida se irão fazer alguma especialização. 
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As respostas que optaram pelo ‘sim’, continha a opção de especificar a área de interesse 

do aluno, e as principais descritas foram: área fiscal/tributária, auditoria, controladoria, 

administração pública, consultoria e finanças. 

 Está especializando ou ainda pretende? 

Recém-formados 

 
Quadro 7: Especialização dos formados após a conclusão do curso 

 Recém-formados 

Sim 33% 

Não 17% 

Ainda pretendo 50% 

Total 100% 

 

Importante ressaltar que 33% dos formados estão se especializando, o que comprova 

que continuam aperfeiçoando os conhecimentos e buscam uma educação continuada. As 

especializações cursadas são na área de Controladoria e Finanças (5 pessoas), e em Gestão 

Pública (5 pessoas). 

g. Área de atuação no mercado de trabalho:  

 

 Opção de maior interesse dentro da profissão contábil após a conclusão do curso? 

Iniciantes e concluintes  

Quadro 8: Opção de maior interesse dos iniciantes e concluintes dentro da profissão contábil após a conclusão do 

curso 

 Iniciantes Concluintes 

Empresa Privada 16% 32% 

Órgão Público 60% 41% 

Negócio Próprio / Independente 16% 12% 

Carreira docente 3% 6% 

Não sei 5% 9% 

Outra - - 

Total 100% 100% 

 

 Qual a área em que você atua no mercado de trabalho? 

Recém-formados: 

Quadro 9: Área do mercado de trabalho atuante pelos formados 

 Recém-formados 

Empresa Privada 40% 

Órgão Público 17% 

Negócio Próprio / Independente 7% 

Carreira docente 6% 

Não sei - 

Outra 20% 

Desempregado 10% 

Total 100% 

  

A opção de maior interesse dentro da profissão contábil, apontada pelos iniciantes e 

formandos é o órgão público, mas, em relação aos formados, apenas 17% estão efetivamente 

trabalhando neste setor, visto que é uma área bem concorrida e exige uma dedicação maior nos 

estudos. O setor com maior número de formados atuantes, são as empresas privadas, com 40% 

das respostas. 
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Os ingressantes na graduação têm uma participação de 16% de interesse nas empresas 

privadas, ou seja, poucos alunos ensejam esta área, porém é o setor com maior número de 

formados atuantes, com 40% das respostas. 

Há uma parcela mínima que representa 5% dos ainda indecisos, nos iniciantes, e 9% nos 

concluintes. 

Há um percentual de 10% (3 pessoas) dos recém-formados desempregados. 

 A opção ‘outra’ dentro dos formados não foi especificada. 

h. Faixa de remuneração mensal bruta: 

 Qual a sua expectativa de remuneração mensal bruta?  

Iniciantes e concluintes 

 
Quadro 10: Expectativa de remuneração mensal bruta dos iniciantes e concluintes. 

 Iniciantes Concluintes 

Até 2 salários mínimos - 6% 

De 2 a 5 salários mínimos 34% 65% 

De 6 a 10 salários mínimos 48% 23% 

De 10 a 15 salários mínimos 11% 3% 

Mais de 15 salários mínimos 6% 3% 

Total 100% 100% 

 

 Qual a sua atual faixa de remuneração mensal bruta?  

Recém-formados 

 
Quadro 11: Remuneração mensal bruta dos formados atualmente 

 Recém-formados 

Até 2 salários mínimos 5% 

De 2 a 5 salários mínimos 76% 

De 6 a 10 salários mínimos 19% 

De 10 a 15 salários mínimos - 

Mais de 15 salários mínimos - 

Total  100%  

 

Em relação a remuneração mensal bruta, 48% dos iniciantes almejam a faixa de 6 a 10 

salários mínimos, os concluintes a faixa de 2 a 5 salários mínimos, que coincide com a real 

faixa de remuneração dos formados com 76% das respostas. Nenhum dos respondentes recebe 

de 10 salários mínimos para cima. 

i. Se julga preparado para o mercado de trabalho? 

 

 Concluintes e recém-formados 

Quadro 12: Concluintes e recém-formados se julgam preparados para o mercado de trabalho 

 Concluintes Recém-formados 

Sim, estou preparado 24% 33% 

Não, falta conhecimento prático 70% 67% 

Não, falta conhecimento teórico 6% - 

Outras - - 

Total 100% 100% 

 

Os concluintes e recém-formados defendem, em sua a maioria, que falta conhecimento 

prático.  
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j. Trabalho atual: 

 Atualmente, você está trabalhando?  

Iniciantes 
 

Quadro 13: Iniciantes trabalhando atualmente 

 Iniciantes 

Não 65% 

Sim 35% 

Total 100% 

 

 De acordo com a pesquisa, apenas 35% dos ingressantes na graduação que estão 

trabalhando. As áreas citadas são logística, produção, comércio, banco e escritório de 

contabilidade. 

 Atualmente, você está trabalhando em área contábil?  

Concluintes e Recém-formados 
 

Quadro 14: Concluintes e formados trabalhando atualmente 

 Concluintes Recém-formados 

Não 11% 33% 

Sim 58% 44% 

Já trabalhei 21% 13% 

Desempregado 10% 10% 

Total 100% 100% 

 

É importante notar, como ponto positivo, que a grande maioria dos concluintes (58%) e 

formados (44%) estão atuando na área contábil, o que mostra um retorno ao investimento da 

graduação. 

Ambos os grupos estão com 10% de desempregados. 

k. Na área contábil em que trabalha, você é: 

 

 Concluintes e Recém-formados 

Quadro 15: Concluintes e formados que trabalham na área contábil 

 Concluintes Recém-formados 

Empregado na empresa 79% 82% 

Prestador de serviços contábeis 21% 18% 

Outro - - 

Total 100% 100% 

 

 A maioria dos profissionais da área contábil são funcionários em empresas. Os 

concluintes com um percentual de 79% e os recém-formados com 82% trabalham como 

empregados em empresa. 

l. Tempo de ingresso no primeiro emprego na área: 

 

 Quanto tempo após o ingresso na graduação espera levar para iniciar o primeiro 

emprego na área? 

Iniciantes  

Quadro 16: Tempo que os iniciantes esperam levar para iniciar o primeiro emprego na área 

 Iniciantes 
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Já atuo na área 8% 

Até 1 ano 39% 

De 1 a 2 anos 27% 

De 2 a 4 anos 16% 

Só após a conclusão do curso 10% 

Total 100% 

 

De acordo com a pesquisa, 39% dos ingressantes almejam o primeiro emprego na área 

com até 1 ano de início da graduação. Apenas 8% dos respondentes já atuam na área, e 10% 

buscam iniciar a carreira contábil após o término do curso. 

 Para quem respondeu que trabalha na área contábil na questão anterior, responda: quanto 

tempo após o ingresso na graduação levou para iniciar o primeiro emprego na área? 

Concluintes e Recém-formados 

Quadro 17: Tempo que os concluintes e formados levaram para iniciar o primeiro emprego na área 

 Concluintes Recém-formados 

Já atuava na área antes da graduação 21% 25% 

Até 1 ano 14% 33% 

De 1 a 2 anos 29% 8% 

De 2 a 4 anos 36% 17% 

Só após a conclusão do curso - 17% 

Total 100% 100% 

 

É possível verificar, que nos concluintes, a maioria (36%) conseguiu o emprego entre 2 

a 4 anos de ingresso no curso. Já os formados, têm sua maioria (33%), entre o primeiro ano da 

graduação.  

m. Motivo que os contadores não atuam na área: 

 

 Alguns profissionais da contabilidade, não atuam na área após a sua formação. Qual, 

você acredita, ser o motivo para isso? 

Iniciantes 

Quadro 18: Motivo que os iniciantes acreditam ser de alguns profissionais da contabilidade não atuarem na área 

após a sua formação 

 Iniciantes 

A falta de segurança, que impede de exercer a profissão 26% 

Concorrência excessiva 32% 

Cultura organizacional das empresas não favorece o ingresso na profissão 27% 

Eles não querem exercer a profissão 15% 

Outro - 

Total 100% 

 

 Os dois principais motivos dos contadores formados não exercerem a profissão, 

segundo eles, são concorrência excessiva (32%), e a cultura organizacional das empresas que 

não favorece o ingresso na profissão (27%). 

 Se você não está trabalhando, ou não atua na área contábil, qual você acredita, ser o 

motivo para isso? 

Concluintes e Recém-formados 

Quadro 19: Motivo dos concluintes e formados não estarem atuando na área contábil 

 Concluintes Recém-formados 

A falta de segurança, me impede de exercer a profissão 18% 9,5% 
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Concorrência excessiva 9% 9,5% 

Cultura organizacional das empresas não favorece o 

ingresso na profissão 

32% 38% 

Não quere exercer a profissão 5% 19% 

Outro 36% 24% 

Total 100%  

 

Já de acordo com a opinião dos concluintes e formados, os dois principais motivos deles 

não exercerem a profissão contábil, é a cultura organizacional das empresas que não favorece o 

ingresso na profissão, e também a opção ‘outros’, que incluem: crise no mercado de trabalho, 

estudo para concurso público, falta de experiência e oportunidade.  

n.  Em que nível a UFF atende as expectativas diante do curso de ciências contábeis: 

Quadro 20: Nível que a UFF atende as expectativas diante do curso de ciências contábeis 

 Iniciantes Concluintes Recém-formados 

Excelente 42% 20% 23% 

Muito Bom 53% 65% 53% 

Regular 5% 15% 24% 

Ruim - - - 

Total 100% 100% 100% 

 

 De acordo com a opinião dos ex-alunos e os atuais, a Universidade Federal Fluminense 

atende as expectativas num nível “muito bom”. 

 

o. Participa de programas de atualização profissional, como palestras, seminários e cursos? 

Quadro 21: Participação em programas de atualização profissional, como palestras, seminários e cursos 

 Iniciantes Concluintes Recém-formados 

Sim 34% 32% 27% 

Não 31% 18% 36% 

Às vezes 35% 50% 37% 

Total 100% 100% 100% 

Nos três grupos pesquisados, menos da metade se aperfeiçoam por meio de palestras, 

seminários e cursos. Apenas 34% dos iniciantes, 32% dos concluintes e 27% dos recém-

formados frequentemente utilizam esses meios para se aprimorar profissionalmente. 
 

Foram elaboradas também, questões abertas em que os respondentes descreveram sua 

opinião, em relação a pergunta feita. Segue as questões: 

p. Quais as habilidades que você acredita serem importantes para exercer as 

atividades da profissão contábil? 

As principais respostas dadas pelos entrevistados, de forma geral demonstram que 

comprometimento, atenção, organização, conhecimento, atualização constante, 

responsabilidade, senso crítico, atualização continuada e ética profissional são primordiais para 

o exercício da profissão. 

q. De acordo com a sua opinião, qual a dificuldade mais comum a ser enfrentada 

pelos contadores no início da carreira? 
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As principais dificuldades citadas pelos três grupos são: a falta de experiência, a 

primeira oportunidade na área, a grande concorrência no mercado, a baixa remuneração e a 

resistência de clientes com o novo. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente artigo pôde identificar que o mercado de trabalho busca profissionais que 

acompanham, percebem e sentem a dinâmica das transformações atuais, e que o perfil do 

profissional de hoje, é de uma pessoa que está sempre se atualizando e em um constante 

desenvolvimento, a fim de estar atento a todas as situações. As expectativas dos alunos 

iniciantes no curso de ciências contábeis, são otimistas de um mercado promissor, e segundo o 

referencial, o contador é tido como o profissional do futuro, devido a sua ampla função na 

empresa, e por fornecer informações importantes para o processo de tomada de decisão. A 

realidade encontrada pelos concluintes e recém-formados, é de um mercado amplo, porém com 

baixa valorização da profissão.  

 Pode-se verificar, que os iniciantes têm uma boa expectativa em relação ao mercado de 

trabalho, que anseiam por mais conhecimento, por meio de programas extracurriculares, e 

visam especialização, pois estão cientes de que mercado exige um profissional diferenciado. O 

maior fator que gera uma insegurança, para eles, é a alta competividade da área, inclusive no 

setor de maior interesse, que são os órgãos públicos. Percebe-se também, que apesar de 

iniciantes na graduação, a maioria, já têm ciência de que algumas habilidades são necessárias 

para ser um bom profissional. Como a grande parte não está trabalhando atualmente, o ideal a 

ser feito, é buscar um aprendizado diferenciado, a fim de aproveitar o máximo desse tempo de 

graduação, para assim, formar um profissional competente e qualificado para o mercado. 

 Já quando se observa os concluintes e formados, vê-se um grupo que têm buscado se 

especializar e se aperfeiçoar, pois já estão no mercado e precisam apresentar algo diferente. É 

visto que esses dois grupos, a maioria se sentem inseguros pela falta de conhecimento prático, 

apesar de trabalharem, grande parte, na área contábil. A remuneração de ambos os grupos, 

mostra que ainda não são valorizados pelo seu trabalho, e que predominam como empregados 

nas empresas. Os profissionais que não estão atuando na área, justificam que a crise no 

mercado de trabalho, o estudo para concurso público e falta de experiência são motivos para 

isso. 

 Portanto, o objetivo da pesquisa foi atingido, uma vez que foi confrontada as 

expectativas dos ingressantes com a realidade vivenciada pelos concluintes e formados no 

curso de ciências contábeis pela UFF.  

A principal limitação da pesquisa foi em relação ao número de respostas obtidas no 

questionário, uma vez que alguns contatos não responderam. A recomendação é que a pesquisa 

seja realizada novamente ao final dos 4 anos, a fim de verificar se realmente, as perspectivas 

dos iniciantes de hoje serão atingidas ao final da graduação. 
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