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O objetivo deste estudo foi de analisar a percepção de estudantes de ciências
contábeis da UNICNEC em relação à remuneração da profissão. Esse trabalho
aborda sobre a remuneração da profissão de contador, visando auxiliar o
estudante a compreender a diferença entre a expectativa e a realidade da
profissão, no que se refere, principalmente, a remuneração da profissão. Ao
pesquisar sobre a diferença entre expectativa e realidade, o jovem contador
ficará informado sobre a remuneração no início de sua carreira, e
compreenderá se as expectativas que possui, podem ser alcançadas no futuro
ou não, considerando a realidade da profissão. No Brasil, as médias salariais
de profissionais de contábeis variam de estado para estado. (CARRÉ, 2016).
De acordo com Ferreira (2015, p.8) “a maior oferta de salários está na faixa de
R$1.000,00 a 2.000,00, sem maiores benefícios para cargos de auxiliar,
podendo chegar a R$ 6.000,00 para cargos de nível estratégico na alta
gestão”. Certamente que existe uma variação nestes valores, principalmente se
for considerada a atuação como profissional autônomo, no entanto, estes
valores orientam sobre o que o mercado nacional em média remunera,
considerando a profissão contábil. Neste sentido, este trabalho apresentou o
seguinte problema de pesquisa: Qual a expectativa do estudante de contábeis
da UNICNEC e a realidade do contador sobre a remuneração da profissão?
Para tanto foi pesquisado sobre a expectativa, e a realidade da remuneração
da profissão de contábeis. Esta pesquisa classifica-se como qualitativa,
descritiva, com utilização de questionário para obtenção dos dados. O
profissional de ciências contábeis ao concluir a graduação e ingressar no
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mercado de trabalho possui uma expectativa de que sua remuneração será
alta, como foi analisado. O que ocorre, no entanto, é que o profissional de
contábeis começa com uma remuneração relativamente baixa quando
comparada com a expectativa que se verifica, mas ao longo da carreira e com
o aumentar da experiência em relação ao trabalho, sua remuneração sobe,
atingindo, desta forma, a expectativa verificada entre os estudantes
pesquisados. Dentre os principais aspectos percebidos neste estudo, salientase a ética como característica fundamental mencionada pelos respondentes, e
a falta de experiência como principal barreira para entrada no mercado de
trabalho. Este último se confirma na medida em que, não somente nesta, mas
em diversas áreas, verificam-se ofertas de emprego com a observação da
necessidade de experiência. A maioria dos entrevistados tem a pretensão de
renda mensal que varia entre 2 a 5 salários mínimos após a sua formação.
Mais de 60% não atua na área contábil, e mais de 50% pretende atuar como
contador de empresa ou em escritórios de contabilidade. Cabe, por fim,
mencionar, que a área das Ciências Contábeis oportuniza ao profissional atuar
também como empreender ou autônomo, como proprietário do seu escritório
contábil. Neste contexto, portanto, verificam-se diversas oportunidades de
atuação ao profissional graduado em ciências contábeis, e esta última não
exclui a possibilidade de atuação como funcionário em empresa ou em
escritório
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aumentando, assim, as opções de renda para o profissional dedicado e
atualizado.
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