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ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTADOR 

RESUMO 

 

O presente artigo aborda a atuação do profissional 

contador. Embasado neste tema, o artigo pretende re tratar as 

atribuições profissionais do Contador, as competênc ias e 

habilidades necessárias para sua atuação profission al. Abordar 

a discussão que envolve o exame de suficiência e su a 

suspensão, o anteprojeto que trata do provisionamen to do 

Técnico em Contabilidade como Contador. Destacar co mo as 

noções de Direito do Trabalho são importantes para o exercício 

da profissão, como é fundamental ter conhecimento d o Sistema 

Tributário Nacional, como a atuação do contador inf luencia na 

administração da empresa, como a estatística é util izada como 

ferramenta e principalmente, a importância da ética  

profissional. Para a sua elaboração, foi feito um l evantamento 

bibliográfico, sendo consultados capítulos de livro s, leis, em 

suporte físico ou pela Internet, procedendo então à  leitura 

analítica individual que permitiu uma visão global sobre o 

tema. Em seguida, uma pesquisa de campo, com o obje tivo de 

complementar o estudo do tema. Finalmente, foi elab orado o 

artigo seguindo as regras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. Ao final do trabalho, observa-se q ue as 

funções do profissional contador são fundamentais p ara o 

desenvolvimento das organizações, pois ele detém co nhecimento 

de Contabilidade, Administração, Economia e Direito , 

necessários para trabalhá-las da melhor maneira pos sível. E 

sendo ético, sua imagem é cada vez mais valorizada no mercado. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

 Competências e habilidades; exame de suficiência; grade 

curricular; sistema tributário nacional e virtudes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo aborda a atuação do profissional  

contador. Embasado neste tema, o artigo pretende re tratar as 

atribuições profissionais do Contador, as competênc ias e 

habilidades necessárias para sua atuação profission al. Abordar 

a discussão que envolve o exame de suficiência e su a 

suspensão, o anteprojeto que trata do provisionamen to do 

Técnico em Contabilidade como Contador. Destacar co mo as 

noções de Direito do Trabalho são importantes para o exercício 

da profissão, como é fundamental ter conhecimento d o Sistema 

Tributário Nacional, como a atuação do contador inf luencia na 

administração da empresa, como a estatística é util izada como 

ferramenta e principalmente, a importância da ética  

profissional. 

 O estudo deste tema é importante para que se possa  

entender a situação atual do contador no mercado lo cal e 

global, a necessidade de mudanças na grade curricul ar do curso 

de Ciências Contábeis e da legalização do exame de 

suficiência. É importante também para que se possa ser 

identificado o nível de instrução e formação do pro fissional 

contador e avaliada a questão da concessão do regis tro de 

contador aos técnicos em contabilidade. A importânc ia de se 

conhecer os Princípios Fundamentais de Contabilidad e, as 

Normas Brasileiras de Contabilidade e o Código de É tica 

Profissional para desempenho da profissão com respe ito e 

dignidade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Dispõe o art. 25 do Decreto-Lei nº. 9.295, de 27 de  maio 

de 1946 as atribuições profissionais do Contador.  

São prerrogativas inerentes ao contador: 
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a) Organização e execução de serviços de contabilid ade em geral; 
b) Escrituração dos livros de contabilidade obrigat órios, bem como 
de todos os necessários no conjunto da organização contábil e 
levantamento dos respectivos balanços e demonstraçõ es; 
c) Perícias judiciais ou extra-judiciais, revisão d e balanços e de 
contas em geral, verificação de haveres, revisão pe rmanente ou 
periódica de escritas, regulações judiciais ou extr a-judiciais de 
avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselho s Fiscais das 
sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza 
técnica conferidas por lei aos profissionais de con tabilidade. 
(BRASIL, 27 maio 1946). 

 

Entre o exercício das atividades, contador pode atu ar como 

contador e como perito (CONSELHO FEDERAL DE CONTABI LIDADE – 

CFC, 28 out. 1983). 

O Curso de Graduação em Ciências Contábeis deve 

possibilitar a formação profissional que revele as 

competências e habilidades necessárias para sua atu ação 

profissional (BRASIL, 06 nov. 2003a). 

Segundo a contadora Amorim  

 

além de freqüentar um curso regular de Ciências 
Contábeis ou o extinto curso de técnico em 
contabilidade, o profissional tem de estar sempre a tento 
às mudanças da legislação e é claro ter muitas 
experiências no mercado, antes de desenvolver o 
exercício da profissão. 

  

Segundo o contador perito Oliveira as habilidades e  

competências técnicas que é preciso desenvolver são  

principalmente o jogo de cintura, ler sempre e esta r atento às 

alterações na legislação. 

Segundo o técnico em contabilidade Silva as habilid ades e 

competências técnicas fundamentais para o exercício  da 

profissão são a honestidade e seriedade 

Para a contadora Amorim “falta no curso de Ciências  

Contábeis mais oficinas para colocar em pratica o c onteúdo 

teórico do curso.”. 

Para o contador perito Oliveira a grade curricular do 

curso não é muito boa, pois na prática a faculdade não orienta 

e nem capacita de forma adequada o profissional da 

contabilidade para as demais empresas no mercado – pequenas e 
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médias empresas – que são a grande maioria de poten ciais dos 

profissionais da contabilidade. Deveriam ter mais a ulas 

práticas para que o estudante visse como tudo realm ente 

funciona, principalmente, as repartições públicas.   

O técnico em contabilidade SILVA, não conhece a gra de 

curricular do curso de Ciências Contábeis. 

“O exame de suficiência implica o atendimento de um  nível 

mínimo de conhecimento necessário ao desempenho das  

atribuições deferidas ao Contabilista.” (CFC, 28 ju l. 1999). 

Sendo requisito para obtenção de Registro Profissio nal em CRC. 

O Conselho Federal de Contabilidade institui o exam e de 

suficiência com o objetivo de conceder o registro p rofissional 

ao Bacharel em Ciências Contábeis que estiver apto a 

desempenhar a sua profissão. Porém, o exame de sufi ciência foi 

considerado inconstitucional. 

“Ilegalidade, desse modo, de Resolução do Conselho Federal 

de Contabilidade que estabelece tal exigência, vist o que só a 

lei, strictu sensu, poderia fazê-lo.” (BRASIL, 08 s et. 2003b). 

Mesmo com o exame de suficiência suspenso, o Consel ho 

Federal de Contabilidade, visando adequar a profiss ão do 

Contabilista no contexto atual, estabelece uma comi ssão 

nacional para reformular o Decreto-Lei que regulame nta a 

profissão do Contabilista.  

A Comissão Nacional responsável pelo projeto de 

reformulação do Decreto-Lei nº. 9.295/46, aguarda a  aprovação 

do presidente do Conselho Federal de Contabilidade do 

anteprojeto para que este seja encaminhado ao Congr esso 

Nacional, um dos principais pontos do anteprojeto é  o 

provisionamento do Técnico em Contabilidade como Co ntador, 

mantidos os direitos atuais, sem que esse profissio nal tenha 

mecanismo de assumir todas as prerrogativas profiss ionais. 

(COMISSÃO Nacional conclui anteprojeto que reformul a Lei de 

Regência da profissão, jul. / ago. 2007, p. 7).  
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“As competências seriam as mesmas atuais para Conta dor e 

Técnico em Contabilidade.” (BORGES, 2007, p. 3). “O s 

currículos não são iguais e as competências não são  iguais, e, 

assim, provisionamento seria o desestímulo profissi onal 

àqueles que têm curso superior.”. (SERRA, 2007, p. 13) 

Segundo a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Na cional, 

a educação superior tem por finalidade formar diplo mados nas 

diferentes áreas de conhecimento, capacitar para o exercício 

de sua profissão e para a participação no desenvolv imento da 

sociedade (BRASIL, 20 dez. 1996). 

Para a contadora Amorim com a suspensão do exame de  

suficiência todos os profissionais perdem, pois o e xame 

possibilita uma melhor seleção de profissionais na área e que 

os técnicos em Contabilidade merecem a concessão do  registro 

como contadores. 

Para o contador perito Oliveira não há necessidade do 

exame de suficiência, porque quem faz um curso não pode ter a 

vinculação do registro ligado a uma única prova, qu e não vai 

determinar se tem conhecimento ou se será um bom pr ofissional. 

Para o técnico em contabilidade Silva a suspensão d o exame 

de suficiência foi ótima, pois não é através de um exame que 

se julga o conhecimento de um bom profissional, “às  vezes a 

parte teoria prejudicaria a nota do indivíduo.” E q ue o 

mercado está superaquecido para o profissional da á rea e que a 

maioria dos técnicos em contabilidade exercem suas funções com 

dignidade. 

Segundo Pinho e Nascimento (2006, p. 368) “do contr ato de 

trabalho resultam para a empresa diversos prescrito s na 

legislação trabalhista”, dentre eles a folha de pag amento. 

Conforme Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p. 270 ) a 

provisão de salários e ordenados a pagar deve inclu ir todos os 

benefícios ao qual o empregado tenha direito e a 

contabilização deve ser feita com base na folha de pagamento 

do mês. 
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Para a contadora Amorim “todo contador precisa sabe r sobre 

os direitos trabalhistas, principalmente aquele pro fissional 

que trabalha com escritório de contabilidade.”. 

Para o contador perito Oliveira é de fundamental 

importância ter noções do Direito do Trabalho para que possa 

orientar corretamente o cliente. 

Para o técnico em contabilidade Silva é fundamental  ter 

conhecimento do Direito do Trabalho, porque precisa  dar 

suporte ao cliente e sem noção do assunto, pode pre judicar o 

cliente. 

Diz Sá (2006, p. 98) que por meio de recursos utili záveis 

em Contabilidade, passou-se a mostrar o papel que a s empresas 

exercem como fonte pagadora de mão-de-obra, de trib utos, de 

sustentação de mercados de fornecimentos, de alimen tação de 

exportações. 

“Contabilidade Financeira é contabilidade geral, 

necessária a todas as empresas. Fornece informações  básicas a 

seus usuários e é obrigatória para fins fiscais.” ( MARION, 

2006, p. 27). “A perícia judicial é motivada por um a questão 

judicial, solicitada pela justiça. O contador fará uma 

verificação na exatidão dos registros contábeis e e m outros 

aspectos.” (MARION, 2006, p. 28). 

Conforme Marion (2006, p. 34) um profissional da ár ea 

contábil é um agente de mudanças, devendo mostrar d iversas 

habilidades. Como é um profundo conhecedor de uma e mpresa, 

atua em sua continuidade e crescimento. 

Para a contadora Amorim a situação do profissional não é 

muito boa, pois a cobrança por parte dos empresário s, governos 

e pela própria categoria é muita. O contador atualm ente tem 

que ser mais do que eficiente e eficaz para ficar n o mercado, 

não pode dormir no ponto, pois a legislação muda na  calada da 

noite. 

Para o contador perito Oliveira “a grande maioria n ão sabe 

do potencial da nossa classe e nem tampouco explora  este 
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potencial.”. E um grande número de profissionais se quer tem 

registro e não atua na área ou atua com salários ir risórios. 

Somente os profissionais que se acham capazes é que  

aproveitam. 

Para o técnico em contabilidade Silva o bom profiss ional 

não está dando conta da demanda, o mercado está sem pre 

aquecido para o profissional honesto e competente. 

Diz André (2006, p. 46) que o contador deve conhece r 

profundamente os Princípios Fundamentais da Contabi lidade, 

respeitar as Normas Brasileiras da Contabilidade, o  Código de 

Ética Profissional e deve respeitar as normas de co nduta da 

sociedade. 

O contador deve saber administrar seus recursos pró prios 

e, principalmente o de terceiros (ANDRÉ, 2006, p. 4 5). 

“Muitas são as virtudes que um profissional precisa  ter 

para que desenvolva com eficácia seu trabalho.” (SÁ , 2007, p. 

183). As virtudes para o êxito profissional são: ze lo, 

honestidade, sigilo, competência, ética na orientaç ão e 

assistência ao cliente, do coleguismo, classista, d a 

remuneração, da resposta, evolução do conhecimento,  ética e 

revide, ética da comunicação. “Pela qualidade do se rviço mede-

se a qualidade do profissional.” (SÁ, 2007, p. 184) . Os 

profissionais da área de Ciências Contábeis conside ram 

importantes para o exercício da profissão as virtud es da 

honestidade, da competência e do sigilo. Porém, não  são apenas 

os profissionais da área de Ciências Contábeis que precisam 

ter as virtudes para desenvolver o seu trabalho, ma s todos os 

cidadãos. Percebe-se que algumas pessoas esqueceram -se das 

virtudes, visto que, a corrupção e a sonegação estã o presentes 

no dia-a-dia. 

A contadora Amorim “acredita que a ética profission al é 

importantíssima, pois um profissional sem ética col oca em 

decadência toda a classe.”. 
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Segundo o contador perito Oliveira é de fundamental  

importância o resguardo da nossa ética profissional , só assim 

pode-se contribuir para a melhoria do país e ajudar  a mudar a 

grande onda de corrupção e de sonegação para desfru tar de um 

país mais igual para todos. 

Para o técnico em contabilidade Silva a ética “é a parte 

fundamental no exercício da profissão, sem ela o no me do 

profissional está no buraco.”. 

Diz Sá (2007, p. 185) que um profissional percebe o  que é 

preciso fazer para que a tarefa seja desempenhada d a melhor 

maneira possível e se não o sente é porque não está  apto a ser 

um profissional. 

“A finalidade moral deve sobrepor-se ao fato fiscal  e até 

judiciário e o sigilo deve ser guardado como um com promisso de 

honra.” (SÁ, 2007, p. 199). “O conhecimento da ciên cia, da 

tecnologia, das técnicas e práticas profissionais é  condição 

essencial para a prestação de um serviço de boa qua lidade.” 

(SÁ, 2007, p. 200). 

“O profissional deve sustentar a estrutura de organ ização 

da comunidade à qual se vincula, protegendo o conce ito desta e 

o mantendo sempre elevado e protegido.” (SÁ, 2007, p. 221). 

“Os profissionais são homens práticos, mas isso não  os exclui 

da necessidade da inovação e nem os descompromete p erante o 

progresso do conhecimento.” (SÁ, 2007, p. 234). 

 Diz Sá (2007, p. 238) “que falemos sobre o que os outros 

gostam de ouvir, evitando o que é desagradável.”. E  procurar 

ter uma cultura humanística e nos interessar pelo q ue é 

momentoso e, de preferência, geral. Embora, relativ amente há 

restrições pelas pessoas que não concordam com essa  idéia na 

prática da ética da comunicação, pois o profissiona l gerencia 

recursos e informações importantes para a gestão da  empresa, e 

para o seu próprio caráter. “O profissional contábi l gerencia 

todo o sistema de informações, os bancos de dados q ue 
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propiciam tomadas de decisões tantos dos usuários i nternos 

como externos.” (MARION, 2006, p. 27). 

Iudícibus (1998, p. 21) diz que os procedimentos, 

técnicas, informações ou relatórios contábeis são f eitos “sob 

medida” para que a administração os utilize na toma da de 

decisões entre alternativas conflitantes, ou na ava liação de 

desempenho. Beteman, citado por Moraes (2001, p. 60 ) afirma 

que o planejamento, como função administrativa de u ma empresa, 

pode ser definido como o processo consistente e sis temático de 

tomar decisões sobre objetivos e atividades que uma  

organização buscará no futuro. 

Para a contadora Amorim a primeira habilidade é a d o 

contador, mas a auditor, o perito, o controller, os  analistas, 

ajudam na boa gestão contábil. 

Para o contador perito Oliveira “bom senso e ponder ação 

para saber discernir sobre a melhor hora de se ‘faz er’ ou ‘não 

fazer’ algo e o principal ter o respeito dos comand os.”. 

Segundo o técnico em contabilidade Silva no tocante  a 

gestão na área contábil “em um mercado cada vez mai s 

competitivo o profissional contábil não pode mais s e ater à 

atividade que foge ao foco de suas atividades profi ssionais.”.  

“As pessoas constituem hoje um patrimônio invejável  das 

organizações. O mais importante ativo e passivo.” ( CHIAVENATO, 

2OO6, p. 192). 

Segundo Chiavenato (2006, p. 194) 
 
 

para fazer do capital humano um ativo que produz 
resultados e retornos significativos, torna-se 
necessário aplicá-lo em um contexto organizacional 
extremamente favorável. 
 
 

Para Hogren, Cundem e Stration (2006, p. 2-21) as m udanças 

tecnológicas é um fator relevante no mundo globaliz ado e com 

isso o contador tem assumido cada vez mais funções gerenciais 

dentro de uma empresa. 
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Para a contadora Amorim a tecnologia tem influencia do 

muito nas organizações e no trabalho do contador, c omo a 

Internet, basta clicar e tudo está na tela, uma gra nde 

revolução benéfica. 

Para o contador perito Oliveira a tecnologia tem aj udado 

em muito, porque hoje o contador é praticamente um escravo do 

poder público, que força a fazer a maior parte dos serviços de 

fiscalização com declarações acessórias. Outro fato r positivo 

é a informação sempre em tempo real. 

Para o técnico em contabilidade Silva sem a informá tica 

não se exerce a atividade, pois se depende dela par a executar 

qualquer coisa. Todas as repartições públicas desen volveram 

programas que muito auxiliam na execução das tarefa s. 

Diz André (2006, p. 46) que o contador necessita co nhecer 

profundamente o Sistema Tributário, em especial os tributos 

inerentes a atividades das empresas onde presta ser viço. 

Para a contadora Amorim “todos os ensinamentos econ ômicos 

são importantes, pois o contador tem que saber sobr e economia 

também para tomadas de decisões como gestor.”. E qu e a 

necessidade de conhecer o sistema tributário nacion al é de 

grande importância, o planejamento tributário é pri mordial, 

para poder economizar em impostos, dentro da legisl ação legal. 

Para o contador perito Oliveira “[...] suas ações d evem 

ser medidas pela sua capacidade financeira.”. Conhe cer o 

sistema tributário nacional é de grande importância , pois se 

um cliente descobre que determinada escolha de regi me 

tributário foi mais oneroso ou que existe uma brech a legal 

para a utilização de determinado crédito tributário  que não 

foi feita, a situação do contador não fica muito bo a. 

Para o técnico em contabilidade Silva cada decisão 

econômica afeta a vida de milhões de pessoas. E o c onhecimento 

da economia é muito importante para o profissional.  A 

Constituição Federal não cria tributos, apenas outo rga. O 

poder de criar tributos é repartido pelos entes est atais, 
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dentro dos limites assinalados na Constituição, por  isso é 

necessário ter conhecimento do sistema tributário, pois não é 

o mesmo de cidade para cidade. 

O contador deve estar atento às alterações na legis lação 

tributária, para orientar adequadamente o seu clien te. Uma das 

últimas alterações foi o novo regime de recolhiment o de 

tributos, o Simples Nacional ou Super Simples. 

O Simples Nacional não é bom para todo mundo. Além da 

variação da carga tributária, o empresário deve est ar atento 

aos reflexos sobre sua carteira de clientes. É impo rtante que 

o empresário tenha a seu lado seu advogado e seu co ntador de 

confiança para fazer o melhor planejamento tributár io (GORDON, 

2007, p.2). 

Uma das alterações na legislação fiscal foi a revog ação da 

correção monetária, a partir de 1º de janeiro de 19 96. 

“Fica revogada a correção monetária das demonstraçõ es 

financeiras que tratam a Lei nº. 7.799, de 10 de ju lho de 

1989, e o art. 1 da Lei nº. 8.200 de 28 de junho de  1991.” 

(BRASIL, 26 dez. 1995). 

O Conselho Federal de Contabilidade seguindo a padr ões 

internacionais de Contabilidade de que o Princípio da 

Atualização Monetária não está atrelado a qualquer parâmetro 

em termos de nível inflacionário, dispôs “os padrõe s 

internacionais de Contabilidade somente requerem a atualização 

monetária quando a taxa acumulada de inflação no tr iênio se 

aproxima ou exceda a 100%.” (CFC, 22 mar. 2001). 

Para a contadora Amorim  

 

as demonstrações financeiras estão totalmente 
distorcidas, pois a não atualização do patrimônio 
acarretou uma perda, o valor de mercado cresce e  o  
patrimônio ficou estagnado nas demonstrações. 

 

Para o contador perito Oliveira “tudo que distorce a 

realidade prejudica.”. 

Para o técnico em contabilidade Silva 
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Com o fim da correção monetária nas demonstrações 
contábeis, fez com que as empresas deixassem de 
reconhecer os efeitos da inflação na apuração dos s eus 
resultados. Acarretou, pois a inflação não deixou d e 
existir com o fim da correção monetária. 
 

Conforme Anderson, Sweeney e Willians (2007, p. 13)  

“Estatística é a arte ou ciência de coletar, analis ar, 

apresentar e interpretar os dados.”. 

Para a contadora Amorim “a estatística colabora e 

influencia também nas tomadas de decisões de gestor es 

contábeis.”. 

O contador perito Oliveira não utiliza a estatístic a como 

uma ferramenta. 

O técnico em contabilidade Silva não usa da tecnolo gia 

computacional, na aplicabilidade da estatística. 

Iudícibus (1998, p. 314) afirma que o contador gere nte 

deve ter a sensibilidade para reconhecer em que sit uações os 

métodos quantitativos devem ser empregados, objetiv ando com 

isso a generalização e suas informações diante dos demais 

“profissionais gerentes”. 

Nesse contexto, através de 18 (dezoito) entrevistas  foram 

coletados dados (informações) que, depois de codifi cados e 

analisados, foram sintetizados em gráficos cuja int erpretação 

resultou em várias conclusões. 

 Com relação às habilidades e competências técnicas  

necessárias ao exercício profissional destacam-se a  prática da 

contabilidade (16,36%), o conhecimento de Direito ( 14,55%) e a 

visão gerencial (14,45%).  

 Setenta e oito por cento (78%) dos entrevistados a firmam 

que a grade curricular do curso de Ciências Contábe is 

possibilita a boa formação profissional, entretanto  há 

necessidade de alteração das diretrizes. A suspensã o do exame 

de suficiência é vista como indevida por 72% dos en trevistados 

e a concessão do registro de contador para os técni cos em 

contabilidade é vista com errada por 77% dos entrev istados. 
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 Quanto à situação atual do profissional nos mercad os 

global e local, os entrevistados assumem as seguint es 

posições: 45% afirmam que ele é pouco reconhecido, 33% afirmam 

que ele é reconhecido e 22% afirmam que ele é altam ente 

reconhecido. 

 Com relação à importância da ética profissional, p ara 27% 

dos entrevistados ela gera confiabilidade e para 22 % ela 

possibilita o desempenho profissional. 

 No que se refere à influência da tecnologia nas 

organizações, destacam-se a agilidade nos serviços (26%), a 

maior eficiência no trabalho (26%) e a dedicação a tarefas 

administrativas (10%). 

 Sobre as habilidades e papéis gerenciais, os entre vistados 

consideram fundamentais para o exercício da gestão na área 

contábil a amplitude do conhecimento (14,29%), gest ão e 

gerenciamento (11,43%) e tomada de decisões (11,43% ). 

 Quanto a não aplicabilidade do princípio da Atuali zação 

Monetária, 44% dos entrevistados afirmam que o patr imônio da 

entidade está bem retratado e que não há perda nas 

demonstrações contábeis, enquanto 39% afirmam o con trário. 

 Com relação aos ensinamentos econômicos importante s para o 

exercício profissional, há uma grande diversidade, sendo que 

(22,22%) dos entrevistados afirmam que todos são im portantes. 

Ao se tratar da necessidade de conhecimento do sist ema 

tributário nacional e de planejamento tributário, d estaca-se o 

objetivo da escolha da menor tributação legal para a empresa 

(34,62%). 

 No que se refere à importância das noções de Direi to do 

Trabalho para o contador ela é justifica principalm ente pela 

necessidade de cálculo correto dos pagamentos (21,7 4%). 

Quanto ao uso da Estatística como ferramenta para o  

contador, observa-se a sua importância como instrum ento de 

auxílio na tomada de decisões (15,63%).  

 



 15 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O curso de Graduação em Ciências Contábeis forma u m 

profissional capaz para o exercício de diferentes a tividades, 

dentre as quais a de contador e perito. Esses, assi m como os 

que atuam nas demais áreas, possuem competências e habilidades 

que os tornam peça chave no desenvolvimento das org anizações. 

Dessa forma têm conquistado aos poucos o seu reconh ecimento no 

mercado. Entretanto, a boa imagem da classe é condi cionada por 

uma série de fatores.  

 Algumas questões como o fim do exame de suficiênci a que 

era requisito para obtenção de registro profissiona l no CRC e 

a possibilidade de que aos técnicos em contabilidad es seja 

concedido o registro de contador colocam em risco a  

credibilidade classe, pois o mercado deve ser provi do apenas 

dos profissionais com boa qualificação e formação. Esses é que 

fazem a diferença, pois suas informações e conhecim entos são 

fundamentais para as organizações. 

 As informações contábeis auxiliam a administração das 

organizações. Se somadas a maior agilidade e exatid ão, no 

trabalho do profissional contador que resultam da t ecnologia, 

elas possibilitarão que o contador assuma cada vez mais 

funções gerenciais dentro das organizações. Se cons iderado o 

conhecimento econômico, com destaque ao sistema tri butário, a 

capacidade de orientação das organizações nas relaç ões com os 

empregados, devida às suas noções de Direito do Tra balho, e o 

seu domínio de métodos quantitativos, verifica-se a  sua grande 

importância na tomada de decisões. Tudo isso, deve,  portanto 

ser provido das virtudes de zelo, honestidade, sigi lo, 

competência e ética, para o desempenho da profissão  com 

respeito e dignidade. 
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APÊNDICE 1 – Glossário dos conceitos, termos e terminologias 

 

Competências e habilidades : utilizar adequadamente a 

terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e  Atuariais; 

demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da at ividade 

contábil; elaborar pareceres e relatórios que contr ibuam para 

o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, q uaisquer 

que sejam os modelos organizacionais; aplicar adequ adamente a 

legislação inerente às funções contábeis; desenvolv er, com 

motivação e através de permanente articulação, a li derança 

entre equipes multidisciplinares para a captação de  insumos 

necessários aos controles técnicos, à geração e dis seminação 

de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão; 

exercer suas responsabilidades com o expressivo dom ínio das 

funções contábeis, incluindo as atividades atuariai s e de 

quantificações de informações financeiras, patrimon iais e 

governamentais, que viabilizem aos agentes econômic os e aos 

administradores de qualquer segmento produtivo ou 

institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 

gerenciamento, aos controles e à prestação de conta s de sua 

gestão perante à sociedade, gerando também informaç ões para a 

tomada de decisão, organização de atitudes e constr ução de 

valores orientados para a cidadania; desenvolver, a nalisar e 

implantar sistemas de informação contábil e de cont role 

gerencial, revelando capacidade crítico-analítica p ara avaliar 

as implicações organizacionais com a tecnologia da informação; 

 

Exame de suficiência : prova de equalização destinada a 

comprovar a obtenção de conhecimentos médios, conso ante os 

conteúdos programáticos desenvolvidos no curso de b acharelado 

em Ciências Contábeis e no Curso de Técnico em Cont abilidade. 

 

Grade curricular : conteúdos de Formação Básica: estudos 

relacionados com outras áreas do conhecimento, sobr etudo 
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Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitat ivos, 

Matemática e Estatística; conteúdos de Formação Pro fissional: 

estudos específicos atinentes às Teorias da Contabi lidade, 

incluindo domínio das atividades atuarias e de quan tificações 

de informações financeiras, patrimoniais, govername ntais e 

não-governamentais, de auditorias, perícias, arbitr agens e 

controladoria, com suas aplicações peculiares ao se tor público 

e privado; conteúdos de Formação Teórico-Prática: E stágio 

Curricular Supervisionado, Atividades Complementare s, Estudos 

Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em Labo ratório de 

Informática utilizando softwares  atualizados para 

Contabilidade. 

 

Sistema Tributário Nacional : conjunto de princípios e de 

normas unificados em torno da idéia do tributo; con junto de 

tributos em vigência num determinado país. 

 

Virtudes : capacidade de natureza moral, própria do homem. 

 

  

  

  

 

 

  

 

 


