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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo verificar a existência e o perfil contábil de uma turma 
do curso de ciências contábeis em uma faculdade no Oeste do Paraná. Na 
pesquisa, percebeu-se que a Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o 
estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no Patrimônio das 
entidades e que suas principais características são: Contabilidade Gerencial, 
Escrituração, Contabilidade Financeira e Análise de Balanços.  A pesquisa foi 
dividida em duas partes: uma teórica e a outra prática. A pesquisa contou com uma 
revisão bibliográfica em várias literaturas. Para a quantificação foi utilizado um 
questionário estruturado, buscando identificar o perfil do contador, os dados da 
pesquisa foram analisados e transcritos, demonstrando o perfil do contador da sala 
em estudo.  
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INTRODUÇÃO  

 

O seguinte trabalho tem como tema „„O perfil contábil dos acadêmicos do 4º 

Semestre de Ciências Contábeis em uma faculdade no Oeste do Paraná‟‟. Esta 

pesquisa pretende solucionar o seguinte problema: A turma do 4º Semestre possui 

perfil contábil? O objetivo do estudo é verificar a existência de um perfil contábil na 

turma em estudo. Para tanto será apresentado conceitos sobre contabilidade; e 

caracterizar a turma em estudo. Esta pesquisa se justifica por tratar do perfil contábil 

dos acadêmicos de Ciências Contábeis do 4º Semestre em uma faculdade no Oeste 

do Paraná. É de suma importância ter o conhecimento do perfil contábil da turma, 

pois com isso, vamos saber se devemos prosseguir com o curso, nos adaptarmos ou 

migrarmos de curso. A pesquisa também se justifica, pois vamos saber fazer os 

futuros trabalhos, incluindo o TCC- Trabalho de Conclusão de Curso, já que no 

último ano, sua produção é necessária e essencial para a aprovação na disciplina.  

 

1 A CONTABILIDADE E O PERFIL DO CONTADOR  

 

1.1 A CONTABILIDADE 

 

 Segundo Ludícibus (2009, p. 10), a Contabilidade “pode ser conceituada 

como o método de identificar, mensurar e comunicar informação econômica, 

financeira, física e social, a fim de permitir decisões e julgamentos adequados por 

parte dos usuários da informação”. Desta forma, entende-se que a contabilidade 

estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das organizações, por meio do 

registro, classificação, demonstração, análise e interpretação desses fatos e oferece 

a informação e orientação necessárias para a condução dos assuntos gerais no 

tocante à administração de uma organização. Marion (2009, p. 25), complementa o 

pensamento afirmando que: 

 



 

                                                  
 

 
 

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar 
decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-
os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios 
ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de 
decisões.  
 

De acordo com Silva (2002, p. 23), destaca a importância da contabilidade 

afirmando que “a finalidade da Contabilidade em uma empresa é registrar e controlar 

tudo o que ocorre no patrimônio desta organização, em caso de inexistência da 

contabilidade na empresa, a mesma passa a ser uma organização sem identidade e 

consequentemente sem planejamento e crescimento.”.  

 Conforme Sá (1971), a Contabilidade Gerencial, através de um sistema 

de informações, métodos e conhecimento da organização e da utilização do 

planejamento, fornecerá informações para atender à necessidade de seus usuários, 

com relatórios que demonstram os resultados por atividades, comparando-se o 

planejado com o realizado, para análise da gestão organizacional. De acordo com 

Atkinson et al (2000, p. 37) apud Miotto e Lozeckyi (2017, p. 2), acrescenta que:  

   
Contabilidade Gerencial é o processo de identificar, mensurar, reportar e 
analisar informações sobre eventos econômicos da empresa. Um exemplo 
de informação gerencial contábil e o relatório de despesas de uma seção 
operacional, tal como a seção de padaria em uma mercearia. Outros 
exemplos são os cálculos de custos de se produzir um bem, prestar um 
serviço desempenhar uma atividade de um processo comercial e atender a 
um cliente. A informação gerencial contábil e uma das fontes informacionais 
primárias para a tomada de decisões e controle nas empresas. Sistemas 
gerenciais contábeis produzem informações que ajudam os funcionários 
gerentes e executivos a tomar melhores decisões e aperfeiçoar os 
processos e desempenhos de suas empresas. 

 

Portanto, a Contabilidade Gerencial é responsável por fornecer resultados 

sobre os eventos que ocorrem na empresa, facilitando assim a melhor tomada das 

decisões por parte dos gestores. Assim, entende-se que as informações fornecidas 

pelos usuários da contabilidade, em especial a gerencial, estão cada vez mais 

presentes, possibilitando aos tomadores de decisão mecanismos eficazes para 

melhor dirigir os negócios (WANDERLEY; CULLEN, 2013). 

A Escrituração é o registro cronológico de todos os fatos que ocorrem na 

empresa. Ela é de suma importância, pois é com ela que surgem as demais 



 

                                                  
 

 
 

técnicas contábeis e sua finalidade é a de fornecer às pessoas interessadas 

informações sobre o patrimônio. Franco (1989, p. 23), caracteriza a Escrituração da 

seguinte maneira:  

 
A Escrituração é o registro dos fatos que ocorrem no patrimônio. Esse 
registro é feito em ordem cronológica o que dá à Contabilidade de 
verdadeira história do patrimônio. Não se cinge a esse aspecto histórico, 
entretanto, sua função, pois os registros evidenciam a expressão monetária 
dos fatos e os relacionam de acordo com a natureza de cada um,  
proporcionando sua reunião em grupos homogêneos, que distinguem os 
diversos componentes do patrimônio e suas respectivas variações. 

 
Portanto, qualquer tipo de empresa sendo ela de grande porte ou não 

necessita que sua Escrituração esteja completa. Para registrar os fatos contábeis 

que ocorrem no patrimônio são necessárias formalidades que asseguram que tais 

informações sejam verídicas. Facilitando a compreensão do histórico contábil da 

entidade. 

De acordo com Padoveze (2012), a contabilidade financeira "coleta e fornece 

informações em forma de relatórios, que alteram o patrimônio da entidade. Sua 

maior preocupação com as demonstrações financeiras que contribui nas aplicações 

práticas, fornecendo assim informações financeiras que evidenciam os resultados 

destas demonstrações. Dessa maneira ATKINSON et al (2000, p. 37) apud MIOTTO 

E LOZECKYI (2017, p. 3-4) afirma que:  

  
Contabilidade Financeira lida com a elaboração e a comunicação de 
informações econômicas de uma empresa dirigida a uma clientela externa: 
acionistas credores (bancos, debenturistas e fornecedores) entidades 
reguladoras e autoridades governamentais tributárias. A informação contábil 
financeira comunica os agentes externos às consequências das decisões e 
das melhorias dos processos executados por administradores e 
funcionários. O processo contábil financeiro está restrito aos requisitos e a 
elaboração de relatórios por parte das autoridades regulamentadoras 
externas. 
 

Portanto, a Contabilidade Financeira mostra aos usuários os resultados já 

contidos nas demonstrações contábeis. A mesma tem fundamental importância, pois 

com ela o administrador toma as decisões da entidade. É direcionado aos agentes 

externos, o governo, para que seja cobrada a devida tributação.  



 

                                                  
 

 
 

Para Matarazzo (2010, p. 21), “a análise dos balanços é de suma importância 

para os administradores, pois ela e um instrumento que auxilia na tomada de 

decisão e planejamento da empresa.” Tem como objetivo fazer a decomposição, 

comparação e a interpretação do patrimônio, trazendo dados analíticos sobre a real 

situação econômico-financeira da entidade. Segundo Assaf Neto (2002, p. 48), 

ressalta que:  

  

A análise de balanços visa relatar, com base nas informações contábeis 
fornecidas pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as 
causas que determinaram a evolução apresentada e as tendências futuras. 
Em outras palavras, pela análise de balanços extraem-se informações sobre 
a posição passada, presente e futura (projetada) de uma empresa.  
 

Assim sendo, é através da Análise de Balanços que os gestores das 

empresas conseguem saber como esta sua posição econômica e financeira. As 

análises são feitas em cima de exercícios passados por pessoas com alto 

conhecimento em área Contábil, comparando e interpretando aos valores atuais 

para saber quais os pontos negativos e assim construir um planejamento para a 

empresa crescer. 

 

1.2 O PERFIL DO CONTADOR  

 

O profissional contábil nos dias atuais necessita de uma formação 

humanística, ampla e possuir uma visão geral de tudo o que acontece no meio 

social, econômico e cultural, sempre preparado para tomar as decisões corretas. 

(MARION, 2009). O mercado atual procura um profissional capacitado, flexível, ágil, 

comprometido e organizado com bom conhecimento sobre tecnologia. (FONSECA et 

al, 2014). De acordo com Tobias (2010, p. 3), expõe que o profissional contábil:  

  

- Preparado para lidar com a tecnologia da informação que se desenvolve 
rapidamente; 
- Capaz de compreender a complexidade das transações de negócios que 
ocorrem interna e externamente às empresas, para a correta mensuração 
do patrimônio e seu resultado; e  



 

                                                  
 

 
 

- Informado sobre as mudanças que ocorrem em sua profissão nos 
aspectos normativos e legais que influem nas atividades econômicas das 
entidades sob sua responsabilidade. 

 

Tobias (2010) ressalta que as empresas procuram por profissionais dedicados 

e comprometidos com a sua profissão, que tenha facilidade de leitura e de se 

relacionar com outras pessoas através de uma comunicação eficaz.  O profissional 

contábil deve ter um perfil voltado ao aperfeiçoamento pessoal, tanto nos seus 

valores como em suas atitudes. O Contador atual precisa ter um enorme 

conhecimento e dominar conteúdos como: contabilidade geral, fiscal, gerencial, 

legislação societária e o planejamento tributário e fiscal. (FERREIRA, 2013; SOUZA; 

VERGILINO, 2010).  

O profissional deve ter um perfil com contínuo aperfeiçoamento, pois ele 

precisa solucionar com rapidez os problemas com os seus clientes, saber trabalhar 

em equipe e o mais importante de tudo é ele saber se adaptar em todas as 

situações do cotidiano. (SIVINSKI, 2009).  

 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

De acordo com Gil (2002), a seguinte pesquisa tem natureza quantitativa, pois 

utilizou-se de um questionário estruturado para a coleta de dados de uma 

determinada população de acadêmicos. O questionário foi aplicado aos acadêmicos 

do 40 período do curso de Ciências Contábeis. Segundo Richardson (1999), a 

quantificação na coleta de dados e informações deve ser desenvolvida com técnicas 

estatísticas. De acordo com o autor Gil (2002), os procedimentos técnicos utilizados 

para esta pesquisa são classificados como bibliográfica, pois a mesma desenvolve-

se com base em material já elaborado, constituído de livros, artigos científicos e 

periódicos da área em estudo. Para tanto foram aplicados os questionários entre os 

dias 15 a 17 de outubro de 2018. O mesmo foi composto por sete questões. Estas 



 

                                                  
 

 
 

foram respondidas pelos 34 acadêmicos presentes em sala. Para a tabulação, 

processamentos dos dados e construção dos gráficos foi utilizado o Excel. 

Na primeira questão, sobre organização e planejamento, 17 acadêmicos 50% 

responderam que sim, são organizados e possuem planejamento. 04 acadêmicos 

12% responderam que não são organizados e não fazem planejamento. 13 

acadêmicos 38% responderam que às vezes são organizados. 

Na segunda questão, sobre o trabalho em equipe para alcançar os objetivos 

seus e do grupo, 18 acadêmicos 53% responderam que sim, conseguem trabalhar 

em equipe para atingir os objetivos. 02 acadêmicos 6% responderam que não 

conseguem trabalhar em equipe para atingir seus objetivos e do grupo. 14 

acadêmicos 41% responderam que às vezes conseguem trabalhar em equipe para 

atingir seus objetivos e do grupo. 

Na terceira questão, sobre a facilidade de perceber uma boa oportunidade, 15 

acadêmicos 44% responderam que sim, tem facilidade em perceber uma boa 

oportunidade. 08 acadêmicos 24% responderam que não tem visão para perceber 

uma boa oportunidade. 11 acadêmicos 32% responderam que às vezes tem visão 

para perceber uma boa oportunidade. 

Na quarta questão, sobre a comunicação oral como ferramenta facilitadora, 

25 acadêmicos 73% responderam que sim, utilizam a comunicação oral como 

ferramenta facilitadora. 03 acadêmicos 9% responderam que não utilizam a 

comunicação oral como ferramenta facilitadora. 06 acadêmicos 18% responderam 

que às vezes utilizam a comunicação oral como ferramenta facilitadora. 
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                 Fonte: Elaborado pelo pesquisador 2018. 

Gráfico-1 Comunicação oral como ferramenta facilitadora   



 

                                                  
 

 
 

  

Na quinta questão, sobre a mediação de conflitos entre as pessoas com quem 

convive, 14 acadêmicos 41% responderam que sim, conseguem mediar conflitos 

entre as pessoas com quem convivem. 04 acadêmicos 12% responderam que não 

conseguem mediar conflitos entre as pessoas com quem convivem. 16 acadêmicos 

47% responderam que às vezes conseguem mediar conflitos entre as pessoas com 

quem convivem. 

Na sexta questão, sobre calcular ganhos e perdas em suas atividades, 18 

acadêmicos 53% responderam que sim, calculam ganhos e perdas em suas 

atividades. 06 acadêmicos 18% responderam que não calculam ganhos e perdas em 

suas atividades. 10 acadêmicos 29% responderam que às vezes calculam ganhos e 

perdas em suas atividades. 

 

Gráfico 2- Calcula ganhos e perdas em suas atividades 
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 Fonte: Elaborado pelo pesquisador 2018. 

 

 

Na sétima questão, sobre buscar conhecimento e encarar novos desafios, 20 

acadêmicos 59% responderam que sim, buscam conhecimentos e encaram novos 

desafios. 02 acadêmicos 6% responderam que não buscam conhecimento e 

encaram novos desafios. 12 acadêmicos 35% responderam que às vezes buscam 

conhecimentos e encaram novos desafios. 

 

 
 

              



 

                                                  
 

 
 

   Gráfico 3- Busca conhecimento e encara novos desafios 
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   Fonte: Elaborado pelo pesquisador 2018. 

 

Portanto, após o término desta pesquisa a turma demonstrou possuir perfil 

contábil. Das sete questões analisadas, a opção “sim” foi a mais escolhida pela 

maioria da turma 80%. O restante da pesquisa não foi negativo, pois a segunda 

opção mais escolhida foi “às vezes” 20%, o que contribui para a existência do perfil 

contábil nesta turma em estudo.  

Para a questão em que não houve uma análise positiva (no caso a quinta 

questão analisada, relacionada à mediação de conflitos entre as pessoas com quem 

convivo), propõem-se a seguinte sugestão: para melhorar este ponto negativo da 

turma em estudo, todos precisam trabalhar em conjunto para resolver esse 

problema, propõem-se então: um respeito mútuo, comunicação assertiva e eficaz, e 

compreender a visão dos outros dentro de sala, aceitando a diferença de percepção 

da realidade. Só assim vamos conseguir andar juntos e resolver esse problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo descrever e verificar a existência do perfil 

contábil de uma turma do curso de Ciências Contábeis em uma faculdade no Oeste 

do Paraná. Pode-se perceber que durante a pesquisa realizada em várias 

bibliografias que o contador deve planejar e desenvolver a gestão dos recursos 

financeiros e organizacional.  

O profissional contábil deve ser sempre atuante nas organizações, buscando 

sempre aperfeiçoamento profissional, deve conhecer e trabalhar em equipe focada 

em atingir seus objetivos e do grupo que está inserido, mediando conflitos entre as 

pessoas e sempre prontos a trabalhar com ganhos e perdas nas contabilidades: 

geral, fiscal, gerencial, legislação societária e o planejamento tributário e fiscal. O 

contador, na visão dos acadêmicos necessita ser dotado de condutas éticas, de 

conhecimento teórico tanto na sua área como em outras afins, deve ser organizado 

para executar o trabalho, ter responsabilidade e comprometimento com a sua 

profissão. Com isso, o contador deve ter um amplo conhecimento e experiência na 

área da Contabilidade, e ter um conjunto de competências e habilidades. Entende-se 

como Competência: um conjunto de conhecimentos técnicos, e habilidade por sua 

vez, é a capacidade do profissional em saber transmitir e analisar o conteúdo 

técnico. Nos dias atuais o mercado está exigindo dos contadores competências, tais 

como: comercial, geral, técnica e organizacional. E necessita ter habilidades: 

intelectuais, saber comunicar-se e principalmente interpessoais.  

Durante a análise dos resultados do questionário aplicado aos acadêmicos do 

4º Semestre de Ciências Contábeis em uma faculdade no Oeste do Paraná pode-se 

perceber que a turma apresenta um perfil contábil. Das sete questões aplicadas, a 

opção “sim” representa 80% da turma. O restante da pesquisa não foi negativo, pois 

a segunda opção mais escolhida foi “às vezes” 20%. E pode-se concluir com a 

pesquisa que a turma apresenta um perfil contábil em construção constante. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ACADÊMICOS 

1- Desempenha atividades com organização e planejamento? 
 
        (  ) Sim          (  ) Não          (  ) Às Vezes 
 

2- Consegue trabalhar em equipe para atingir seus objetivos e do grupo? 
 
        (  ) Sim          (  ) Não          (  ) Às Vezes 
 

3- Você tem facilidade em perceber uma boa oportunidade? 
 
        (  ) Sim          (  ) Não          (  ) Às Vezes 
 

4- Utiliza a comunicação oral como ferramenta facilitadora do seu trabalho 
diário? 

 
        (  ) Sim          (  ) Não          (  ) Às Vezes 
 

5- Consegue mediar conflitos entre as pessoas com quem convive? 
 
        (  ) Sim          (  ) Não          (  ) Às Vezes 
 

6- Calcula ganhos e perdas em suas atividades diárias? 
 
        (  ) Sim          (  ) Não          (  ) Às Vezes 
 

7- Busco conhecimento e encaro novos desafios? 
 
        (  ) Sim          (  ) Não          (  ) Às Vezes 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 


