
AS FUNÇÕES DA PROFISSÃO 
CONTABILIDADE

A contabilidade pode ser dividida 
em diversas ramificações, seja 

para fins didáticos ou acadêmicos 
e profissionais. Há também 

especializações ou necessidades 
específicas do mercado



Exemplos de áreas de atuação

Perícia

Setor 
Público

Terceiro 
Setor

Auditoria

Docência

Escritório



Expandindo a área de atuação



Contabilidade e o poder da informação

Governo

Sócios

Administradores 

BancosFornecedores

Concorrentes

Clientes



Qual o papel do profissional da 
contabilidade?

Qual a contribuição que podemos dar para a sociedade?

Temos que fiscalizar e mostrar a nossa importância no
combate à corrupção e à sonegação.

Hoje nós contadores, somos um profissional que muito ajuda
o empresário a crescer. Tanto é que em toda instituição ou
empresa, existe um contador, e tem que existir para quem
quer ter uma gestão de sucesso. Nosso perfil mudou muito.
Somos também um pouco administradores, advogados,
psicólogos, isto porque participamos do desenvolvimento da
empresa.



Dicas para ser bem sucedido 
no mercado

Desenvolva habilidades de comunicação e gestão de pessoas. A crescente 
importância da Contabilidade nas empresas exige dos profissionais um perfil mais 

dinâmico e integrado à estrutura organizacional.

Invista em cursos de educação continuada. Nesta área, quanto mais conhecimento 
diferenciado, melhor. O mercado está carente de profissionais bem qualificados.

Contadores com habilidade em gerenciamento de crises são disputadíssimos no mercado 
de trabalho



Profissional da contabilidade
Caminho do sucesso!!!!!!

Quem é o empreendedor? 

• Rede de relações bem definida e gerenciada. 

• Cultiva a imaginação e aprende a definir visões. 

• Conhecimento do negócio; 

• Traduz os seus pensamentos em ações.  

• Orientadopara resultado.  

• Orientado para o futuro. Dinheiro como uma das 
medidas de desempenho. 



Habilidades em evidência

Relatório 
corporativo

Liderança e 
gestão

Estratégia e 
inovação

Gestão de 
finanças

Contabilidade 
de gestão 

sustentável

Leis e impostos
Auditoria e 

garantia

Governança, 
risco e controle

Profissionalismo 
e ética



Contabilidade + Inteligencia artificial

Cálculo da depreciação dos ativos imobilizados mais condizente 
com a vida útil estimada desses ativos

Teste para confirmar a recuperabilidade econômica desse ativo 
no tempo, conhecido como teste de Perecimento ou, em inglês, 

“Impairment test”

Enfrentar os novos conceitos trazidos pela Lei nº 11.638/2007 
(a internacionalização da contabilidade), como, por exemplo, a 

prevalência da essência sobre a forma

Interpretação de uma Norma Brasileira de Contabilidade e a 
aplique corretamente em um contexto específico



RESOLUÇÃO CFC Nº 803/96
Aprova o Código de Ética  
Profissional do 
Contador

• Art. 1º Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma
pela qual se devem conduzir os Profissionais da Contabilidade, quando
no exercício profissional e nos assuntos relacionados à profissão e à
classe.

Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade:
I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica,
observada toda a legislação vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade e
as Normas Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os interesses de seus
clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência

II – guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito,
inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou
quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais
de Contabilidade;



Matéria da Revista Exame:
O novo perfil de uma das 
profissões mais estáveis do Brasil

‘Faça chuva ou faça sol, quem
trabalhacom contabilidade pare
ce estar sempre a salvo de
turbulências. Mas toda essa
lendária estabilidade da carreira
não se traduz em ausência de
novidades — ou de mudanças.’


