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O presente trabalho foi elaborado com o intuito de ter um maior conhecimento
sobre as possibilidades na área contábil. Trata-se de um estudo qualitativo,
descritivo, com utilização de questionário, onde se objetivou averiguar a
importância das áreas de atuação do profissional contábil, por meio de um
questionário aplicado a contadores do município de Osório - RS. Ao analisar os
resultados obtidos neste estudo, sem dúvidas o mais importante foi a amplitude
da profissão, com uma vasta área de atuação. O campo de atuação contábil é
amplo, oferecendo oportunidades de emprego e de realização profissional,
tanto independente, como na empresa, profissional liberal, militar, no ensino e
em órgãos públicos. Mas essas oportunidades só serão conquistadas por
profissionais que tenham: habilidade de negociação; flexibilidade; capacidade
de inovar e criar; ética e conhecimento de sua área de atuação. Dentre as
áreas de atuação do profissional contábil podem ser citadas: Auditoria: De
acordo com Sá (2000), a Auditoria é uma técnica muito antiga; Perícia Contábil:
No âmbito do Conselho Federal da Contabilidade, em 1992 por meio da
Resolução 731 foi aprovada a primeira norma sobre perícia contábil
(NBCT.T.13) cuja conceituação foi transcrita em seu item 13.1.1: “A perícia
contábil é o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a
emissão de laudo sobre questões contábeis, mediante exame, vistoria,
indagação, investigação, arbitramento, avaliação ou certificação”; Analista
financeiro - Segundo Matarazzo (2003), é a forma de verificar a situação
econômica financeira da entidade; Consultoria - Com base na conceituação de
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Oliveira (1999) é um processo interativo de um agente de mudanças externas à
empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e
profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões, não tendo,
entretanto, o controle direto da situação; Controladoria - Kanitz (1976) propõe
seis funções da área de controladoria, são elas: informação, motivação,
coordenação, avaliação, planejamento e acompanhamento; Servidor público que é todo aquele empregado de uma administração estatal; Professor - com
base em Kraemer (1999) a prática do trabalho do professor de Contabilidade
deve revestir-se da tomada de conhecimentos que promovam diferentes
aprendizagens e o desenvolvimento dos alunos. Com o resultado do
questionário, os profissionais mencionam que a profissão contábil é bastante
rica tanto na questão de ética, como na questão de gratificação. Assim, foi
possível constatar a visão de cada um deles, apurando vantagens e
desvantagens sobre as diversas áreas. Dentre as áreas mencionadas como
mais promissoras, foram citadas Auditoria, Analista Financeiro e Perícia
Contábil. De acordo com os resultados observou-se que a área em que mais
existem profissionais em atuação é como contador de empresas, em escritórios
de contabilidade. Como a área mais promissora e melhor remunerada, foi
mencionada a auditoria. Como área com menos profissionais atuando, foi
citada a consultoria.
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