COLÉGIO MARIA ESTER

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

“Onde se educa para a vida”

Se você tem...
facilidade para lidar com números,
concentração, exatidão, espírito de iniciativa,
liderança, capacidade de trabalhar em equipe,
atualização, flexibilidade, raciocínio abstrato...
...então você pode ir para...
Ciências Contábeis
É a administração das contas de uma empresa,
por meio do registro e do controle de suas receitas, despesas e lucros.
O QUE É: O contador é o responsável pelo planejamento, pela coordenação e pelo controle
das contas e dos lançamentos de uma empresa, formando um quadro geral do patrimônio, dos
fluxos de transações, de produção e de renda. Registra os fatos e atos administrativos,
responsabiliza-se pelo pagamento de impostos e outros tributos e confere as anotações
contábeis. Também pode ajudar a traçar planos de investimento. Algumas atividades são
exclusivas desse profissional: a auditoria (exame da escrituração contábil) e as perícias
contábeis (exame dos livros e conferência da veracidade dos dados registrados). Para obter o
registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) é preciso fazer uma prova escrita sobre
conhecimentos na área.
O CURSO: O curso de Ciências Contábeis situa-se na área das Ciências Exatas. O aluno
estuda Matemática, Estatística, Análise de Balanços, Direito Tributário, Contabilidade e Métodos
Científicos, além de Português, Sociologia, Economia e Administração. Atualmente as escolas
não se limitam às especificidades técnicas de escrituração e elaboração de demonstrativos
contábeis e financeiros, voltando-se aos aspectos de gerenciamento de negócios.
Duração mínima do curso: quatro anos.
Titulação: Bacharel em Ciências Contabéis.
O que você pode fazer como Contador.
- Auditoria - Avaliação da saúde financeira de uma empresa, através do exame dos livros e
balanços apresentados.
- Contabilidade Agropecuária - Administração, registro e controle do patrimônio de empresas
agrícolas e pecuárias, cuidando de sua rentabilidade e custos de produção.
- Contabilidade Bancária - Planejamento e controle das atividades operacionais e contábeis de
bancos. O contador deve seguir a legislação e as normas específicas determinadas pelo Banco
Central.

- Contabilidade de Cooperativas - Gerenciamento da entrada, saída e distribuição dos
recursos financeiros e materiais entre os cooperados. O contador deve seguir a legislação
específica que rege as relações entre os cooperados.
- Contabilidade de Custos - Levantamento de gastos, lucros e perdas de empresas, incluindo o
planejamento para o melhor uso de seus recursos financeiros.
- Contabilidade Pública - Gerenciamento dos patrimônios de empresas públicas. O contador
deve seguir a legislação e as normas específicas do setor.
- Consultoria - Prestação de serviços de contabilidade fiscal, financeira, bancária ou pública.
COMO ESTÁ O MERCADO: A cada dia as empresas estão terceirizando seus serviços. O
modelo que antes se restringia às áreas de limpeza, segurança e transporte, agora inclui alguns
serviços administrativos, dentre eles a contabilidade. Além disso, muitos profissionais liberais
(advogados, jornalistas, arquitetos etc), tradicionalmente profissionais que trabalhavam com
"carteira assinada", estão sendo contratados como prestadores de serviço e precisam abrir
pequenas empresas que necessitam de contadores. Em virtude deste cenário, os contabilistas
se arriscaram a investir em negócios próprios. Hoje, o campo de atuação desse profissional
abriga tanto o emprego com registro em carteira, em grandes empresas, quanto a prestação de
serviço autônoma ou por meio de empresas próprias. O mercado de trabalho é promissor.
Qualquer empresa, não importa o tamanho ou o setor de atuação, é obrigada por lei a contratar
os serviços de um contador, mas há um desafio que precisa ser vencido: o profissional graduado
disputa vagas com técnicos contábeis, cujas atribuições são equivalentes e cujos salários são
menores. Entretanto, como o mercado busca profissionais bem qualificados, as vantagens são
de quem estiver mais bem preparado. Por isso, na hora de escolher o curso de Ciências
Contábeis, é preciso ficar atento a uma grade curricular que inclua boa formação geral,
legislação e economia. Crescem também as oportunidades para os contadores que
desenvolvem habilidades gerenciais, voltadas a melhorar o desempenho financeiro da empresa.
Também está em alta a especialização tributária, que abrange todos os tipos de impostos.
Auditoria ou peritagem é outra área em expansão e uma das que mais emprega contabilistas.
No momento, há boas perspectivas de trabalho de auditoria em empresas de gestão ambiental.

