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QUANTOS SOMOS.

Cerca de 5.300.000 CNPJ´s ATIVOS no país
R$ 29 milhões de Declarações de renda



Para falar de carreira tenho que 

falar de  vida.

Ambas, fazem parte de mim.

A vida é única e engloba 

trabalho e convívio social.



Para falar de carreira tenho que 

falar de Tempo. 

Tempo é prioridade. 

Dizer não tenho tempo para algo é 

dizer que isso não é prioritário pra 

mim.



A vida profissional não pode 

atrapalhar a vida pessoal. 

Uma faz parte da outra.

Logo, se pergunte: qual a  

dimensão que recebe a vida 

profissional para mim?



Trabalho e emprego são diferentes.

Fonte 

de vida
Fonte 

de renda



Emprego pode não gerar alegria 

no que se faz, trabalho é 

diferente. 

O que gostamos pode gerar 

muito trabalho, mas, gera 

FELICIDADE, SATISFAÇÃO.



O trabalho constrói a nossa 

obra, o nosso legado.

Muitas pessoas não possuem 

emprego mas trabalham muito: 

mães, avós, voluntários



É importante buscar no  emprego o 

trabalho que sempre quis.

Transformar em fonte de vida o 

emprego para trabalhar sempre 

com vitalidade



Assim, o cansaço ficou longe do 

estresse

Esforço intenso que me satisfaz

Esforço que não entendo o sentido



Clareza para onde quero 

ir e onde quero chegar 

Sem isso é difícil alguém 

ajudar.



Entender que fazer o meu 

melhor nas condições que 

tenho para fazê-las é mais 

importante do que tentar ser 

o melhor do mundo.



Quem discorda de mim de 

forma verdadeira  não me 

deixa na zona de conforto.



O mundo está exigindo uma 

perfeição que não existe.



Onde posso atuar?

Auditor



Onde posso atuar?

Trabalhar na 
área de 
finanças



Onde posso atuar?

Consultoria em 
organização de processos 
contábeis, fiscais, Folha 
de pagamento, etc



Onde posso atuar?

Trabalhar na 
área de 
custos



Onde posso atuar?

Contabilidade 
Pública



Onde posso atuar?

Contabilidade 
Rural



Onde posso atuar?

Trabalhar 
como Perito



Onde posso atuar?

Escritório de 
Contabilidade



Onde posso atuar?

Políticos



Onde posso atuar?

Contador 
Tributarista



Onde posso atuar?

E muuuiiitttooo
mais



Onde posso atuar?

Qual delas é mais 
importante ou vai 

te dar mais prazer?



Seção III

Do Contabilista e outros Auxiliares

Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do

preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de

sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de

má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.

Parágrafo único. No exercício de suas funções, os

prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os

preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,

solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.

CC – art. 1.177
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A CTB Não tem 
heróis e mitos

Cuidado com a armadilha da 
tentação de ser um



Aproveite a era do 

domínio da tecnologia 

pela juventude



Mundo das 
incertezas

Por isso, 
prevalece a 

importância das fontes



• Em casa;

• Na sociedade

• No trabalho...



Mas preceitos não mudam e a
necessidade de saber falar
continua, assim como a
necessidade de estruturar o
pensamento.

Logo a linguagem muda
Kkk, hahah, vlw, Abs...



Não é apenas uma mudança de máquinas,
mas sim, MUDANÇA DA FORMA DE AGIR E
PENSAR.

Mudança de técnica

Isso não é melhor
nem pior, apenas
diferente.





Saber não tem mais dono
Qual o principal ATIVO do 

planeta?



Então o mundo muda



Então, em pouquíssimo 

tempo o mundo vai estar 

diferente e a relação do 

mundo com a profissão 

contábil também.



Os valores mudaram e vão continuar a mudar:

IMPORTANTE!!!

Patrimônio antes:



Os valores mudaram e vão continuar a

mudar:

IMPORTANTE!!!

Patrimônio hoje



A forma de se capacitar e 
relacionar mudam



Isso tudo mudou a 
relação do profissional 

com sua carreira da 
importância do local onde 

se trabalha para o 
trabalho que se executa. 



1 – Rede de relacionamentos
2 – Oratória
3 – Aparência
4 – Capacitação técnica

E o que mais tem relevância 
para o profissional é:



RECOMEÇAR

Não importa onde você parou…

em que momento da vida você cansou…

o que importa é que sempre é possível e

necessário “Recomeçar”.

Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo…

é renovar as esperanças na vida e o mais importante…

acreditar em você de novo.

Sofreu muito nesse período?

foi aprendizado…

Chorou muito?

foi limpeza da alma…

Onde você quer chegar? ir alto…sonhe alto… queira o

melhor do melhor… queira coisas boas para a vida… pensando assim trazemos prá

nós aquilo que desejamos… se pensamos pequeno… 

coisas pequenas teremos…

” Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do

tamanho da minha altura.”

Carlos Drummond de Andrade.



Se prepare, se capacite, se importe com o 

que tem importância para você.

Há vários caminhos, opções e evidências 

para chegar as várias oportunidades que 

existem.

Mas o caminho é duro, porém acompanha a 

humanidade, por isso, além de valer muito a 

pena, para você vai ser mais fácil se 

entender o que é realmente viver a vida.
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