
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 
COMPETÊNCIAS DO CONTADOR NA PERSPECTIVA DA TRÍADE UNIVERSIDADE, 

ACADÊMICO E MERCADO DE TRABALHO 
 

Camila Adam
 
1, Marines Lucia Boff 2, Paulo Roberto da Cunha 3 

 
1 Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis – CEAVI – bolsista PROIP/UDESC  
2 Orientador, Departamento de Ciências Contábeis – CEAVI –  marines.boff@udesc.br 
3 Coordenador, Departamento de Ciências Contábeis – CEAVI – paulo.cunha@udesc.br 

 
Palavras-chave: Competências; Contador; Perspectivas.  
 
  A atuação do profissional contábil na sociedade tem gerado amplo interesse aos 
pesquisadores e órgãos da contabilidade, visto que se procura identificar e compreender o novo 
perfil do contador no âmbito das organizações. As modificações atreladas a profissão do contador 
foram motivadas perante as significativas mudanças advindas com a adoção das normas do 
Internacional Financial Reporting Standards (IFRS) que determinaram novas leis federais, 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade.  

Ainda assim, a função do contador nas organizações não sofreu influência apenas pela 
interferência legal, mas por toda uma evolução que impactou o cenário corporativo nos últimos 
tempos. O mercado de trabalho passou a exigir do profissional contábil um perfil mais 
qualificado e de multitarefas, apto a exercer funções não apenas técnicas, mas também com visão 
estratégica e com um papel mais proativo.  

Conforme Santana Junior, Pereira e Lopes (2008, p. 109), “o profissional contábil não 
está isento desse processo de mudanças no perfil exigido pelo mercado. Seja na iniciativa 
privada, ou no setor público, o contador é constantemente desafiado a tomar ou sugerir decisões 
estratégicas importantes para o futuro da organização”.  Assim, o mercado de trabalho passou a 
exigir do profissional contábil um perfil mais qualificado e de multitarefas, apto a exercer 
funções não apenas técnicas, mas também com visão estratégica e com um papel mais proativo. 
Aliado a essas novas qualificações, o mercado de trabalho procura profissionais capacitados para 
trabalhar em equipe e com visão sistêmica nas organizações, orientando e participando das 
decisões da empresa de forma consciente (Leal, Soares, & Souza, 2008). 

Dado a questão relacionada as mudanças que a contabilidade sofreu desde a promulgação 
da lei 11638/07, das constantes mudanças que o mercado impõe aos profissionais e diante das 
expectativas dos estudantes frente a nova profissão, elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: 
Como se apresenta a produção científica nacional no que concerne as competências do contador 
na perspectiva da universidade, do acadêmico e do mercado de trabalho? O objetivo geral do 
estudo é analisar a produção científica nacional relacionada as competências do contador na 
perspectiva da universidade, do acadêmico e do mercado de trabalho.  

Esta pesquisa se propõe atingir o objetivo geral por meio de um estudo bibliométrico com 
descrição das relações e características da produção científica, caracterizando-se, assim, em 
pesquisa descritiva e documental. 

Os dados foram coletados na base Spell por meio da seleção dos artigos relacionados ao 
tema competência do contador. Para tanto, buscou-se os artigos por meio das palavras-chaves:  
Competência, Habilidade, Contador, Contabilista, Universidade e Ciências Contábeis. Passados 
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15 dias de coleta e leitura, as palavras de busca foram reavaliadas, no sentido de verificar a 
existência de mais palavras que podiam abarcar o procedimento de coleta dos dados, 
acrescentando desta forma as palavras: Conhecimento, Função, Perfil. A coleta de dados foi 
delimitada pelo parâmetro do ano de publicação, ou seja, foram pesquisados apenas os artigos 
publicados a partir de 2008 até dezembro de 2016. Essa delimitação teve como propósito 
contemplar apenas os estudos publicados no período pós-adoção das Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS). Após a busca, 35 artigos foram selecionados de um total de 18 periódicos 
que publicaram sobre o tema. 

O estudo bibliométrico foi realizado por meio de fichamento dos 35 artigos coletados na 
base Spell sobre as competências do contador, utilizando-se das seguintes variáveis: base de 
dados; título; autores; conteúdo; palavras-chave; área temática; objetivo; metodologia; resultados 
da pesquisa; conclusão da pesquisa e, limitações. Após a coleta e tabulação dos dados, os 
constructos foram construídos a fim de atender o objetivo pretendido. 

Os resultados apontam que 14 artigos relacionados as competências do foram publicados 
em periódicos de alto impacto (A2 e B1) conforme Qualis CAPES 2016. Cinco estudos possuem 
entre 7 e 8 citações na base Spell, sendo artigos publicados entre 2008 e 2011. Observa-se o 
interesse dos pesquisadores sobre o tema competências do contador tem se mantido constante 
nesses últimos oito anos, com uma média de 4 publicações por ano. Destaca-se que as 
publicações ocorrem, em sua maioria, com 3 e 4 autores por artigo. Entre os artigos que 
compuseram a amostra, 66,7% traz a discussão sobre competências do contador na perspectiva do 
mercado de trabalho.  

Ao analisar os artigos conjuntamente, observou-se que as principais referências utilizadas 
são de origem estrangeira e são anteriores ao ano de 2009. Entre as cinco competências mais 
citadas entre os artigos da amostra tem-se: Conhecimento em Contabilidade e finanças, 
tecnologia da informação, ética e honestidade, idiomas e raciocínio lógico, demonstrando a 
interdisciplinaridade necessária para a formação do contador, visto que, somente uma 
competência guarda relação direta com o eixo profissional do contador.  
 Constata-se que grande parte das competências foram observadas pelas três perspectivas, 
o que demostra certo grau de alinhamento entre as visões da universidade, acadêmico e mercado 
de trabalho sobre o perfil do profissional contábil. Contudo, as competências: Analítica, 
Motivação, Iniciativa, Autocontrole, Criatividade, Tomada de decisão e Experiência profissional 
não obtiveram unanimidade quanto as perspectivas.  

Por fim, concluiu-se que embora as competências do contador têm, em sua maioria, 
alinhamento entre a tríade Universidade, Acadêmico e Mercado de Trabalho, percebe-se que não 
há um estudo que possa identificar em qual intensidade tais competências são necessárias. Isto 
posto, abre lacuna para pesquisas nesta temática, com utilização de metodologias que possam 
captar com maior profundidade as diferentes percepções para a busca de um maior alinhamento 
relacionado ao tema, de modo que, entender quão dinâmico é o mercado quanto as mutações das 
competências requeridas ao contador e quão engessada ainda se mostra as matrizes curriculares 
dos cursos de ciências contábeis.  

 
 


