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RESUMO 
 

BRAUM, Loreni Maria dos Santos. Contribuições dos Cursos de Ciências Contábeis: uma 
análise das habilidades desenvolvidas nos egressos. 144 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Contábeis) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Universidade 
Regional de Blumenau, Blumenau, 2006. 
 

O objetivo do trabalho é verificar as contribuições dos Cursos de Ciências Contábeis da Região Oeste 

do Paraná aos egressos em termos de desenvolvimento de habilidades exigidas pelo mercado de 

trabalho. O estudo insere-se na linha de pesquisa Controle de Gestão da Universidade Regional de 

Blumenau. Para tanto, realizou-se pesquisa descritiva, de levantamento, com abordagem quantitativa.  

Na descrição e análise dos dados apresentaram-se o perfil dos egressos, os fatores que influenciaram 

na escolha do Curso de Ciências Contábeis, os quais foram analisados pela técnica de Análise das 

Componentes Principais no software estatístico LHStat, as contribuições do Curso para os 

profissionais da Contabilidade, com destaque às habilidades desenvolvidas nestes profissionais em 

que se utilizou a técnica de Análise Fatorial no SPSS versão 13.0. Verificou-se, ainda, aspectos sobre 

a situação profissional atual dos egressos e os atributos considerados por eles como necessários para o 

bom desempenho do profissional contábil. Estes atributos foram analisados no SPSS por meio da AF. 

Inicialmente, para efeito de análise foram separados os dois estratos por período (2004 e 2005) como 

não houve diferenças significativas nas respostas, optou-se por analisar os dois anos de forma 

conjunta, separando-se, então, por Instituições de Ensino Superior – IES Pública e IES Privadas. As 

conclusões apontaram que os egressos das IES Privadas têm idades maiores que os da IES Pública, a 

maioria dos egressos continua morando na Região Oeste do Paraná. No que tange aos fatores que 

influenciaram na escolha do Curso, verificou-se que as maiores influências estão relacionadas com a 

busca por maiores oportunidades de trabalho, com o fato de exercerem atividades semelhantes e com 

a aptidão ou vocação. Em termos de contribuições dos Cursos, constatou-se que houve melhoria na 

situação profissional dos egressos.  

Palavras-chaves: Egressos. Habilidades Desenvolvidas. Ciências Contábeis.  

 



 

ABSTRACT 

BRAUM, Loreni Maria dos Santos. Contributions of Accounting Science Courses: An 
Analysis of the Abilities Developed at the Graduates. 144. Dissertation (Mestrado em 
Ciências Contábeis ) – Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade 
Regional de Blumenau, Blumenau, 2006. 

 

The objective the of the work is was to check the contributions of account science courses in Western 

of Paraná in the term of the abilities developments demanded by the job market. The study insert in 

the line of research. Control of management of the University Regional of Blumenau. Therefore, it 

was done descriptive research survey with quantitative approach. At the description and analysis of 

the information introduced the profile of the graduates, the factors that influenced in the choice of 

accounting science course, of which were analyzed by the technique of analysis of the main 

components at the statistics software LHStat, the contributions of the course to the professionals in 

accounting, in prominence to the developed skills in these professionals wherein it was made useful 

the technique of factor analysis in the SPSS version 13.0, it was still checked aspects about the current 

professional situation of the graduates and the attributes considered by them as essential for a good 

performance of the professional account. These attributes were analyzed at SPSS by means of AF. 

Initially, for effect of analysis they were separated both stratums by periods (2004 and 2005) as there 

were not significant differences in the answers, opted to analyze both years together, separating them 

per institutions of higher education – Public IES and Private IES. The conclusions pointed that the 

graduates of the Private IES are older than the Public IES; most of the graduates are still living in 

Western of Paraná. With respect to the factors that influenced in the choice of the course, it was 

verified that the greatest influences are related to the search for further opportunities of jobs, with the 

fact of performing similar activities and with ability or vocation. In terms of contributions to the 

courses, it was established that there were improvements at the professional situation of the graduates.  

Key-Words: Graduates. Abilities Developed. Accounting Science. 
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1 INTRODUÇÃO 

As exigências de uma sociedade mais competitiva e globalizada desencadearam uma 

pressão pela profissionalização e educação continuada. Coelho (2000) demonstra esta 

preocupação ao afirmar que esses novos tempos exigem que o profissional seja qualificado e 

com capacidade de aprender sempre.  

O impacto da globalização no exercício profissional atingiu também a área contábil, 

que precisa mais do que nunca de profissionais com novas competências e habilidades tanto 

pessoais quanto profissionais. 

Sobre este aspecto, Ribeiro e Frezatti (2000, p. 8) destacam que “a velocidade da 

mudança traz a sensação de que sempre os profissionais estão atrasados no momento de 

resposta [...] não se dá mais para pensar a Contabilidade de maneira regional ou nacional: ou 

ela tem valor para o mundo globalizado ou não consegue ser eficiente.”  

Desta forma, a atuação do contador no cenário empresarial vem passando por grandes 

transformações. O contador deixa de ser o sujeito passivo, passando a atuar de forma mais 

ativa nas empresas. Ao contador desta época não cabe mais ver o que aconteceu na empresa, 

mas, sim, fazer parte dos acontecimentos, andar junto com a empresa e, não, ao final de um 

período, demonstrar o sucesso ou fracasso da mesma.  

O egresso do Curso de Ciências Contábeis pode exercer diversas atividades nas 

empresas, pois sua formação permite uma visão da organização como um todo. Pode-se citar 

como exemplo de atividades a serem exercidas a auditoria contábil, o planejamento tributário, 

a consultoria interna e a função de administrador judicial, conforme prevê a Lei nº 

11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação de Empresas) na qual ao profissional contábil 

caberá administrar os bens de empresas em processo de falência ou recuperação empresarial.  

O mercado de trabalho vem passando por significativas alterações, pois na “era da 
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informação” a fase técnica vem perdendo espaço para a fase onde as habilidades intelectuais 

do profissional são fatores fundamentais.  

Aliada às novas exigências na atuação do profissional contábil cabe destacar a 

expansão do sistema universitário. A crescente demanda pela educação foi seguida pela 

expansão do sistema de ensino superior brasileiro, principalmente através da atuação da 

iniciativa privada, sendo que assim, ingressar em um curso de nível superior tornou-se, em 

função da oferta, mais fácil.  

Embora, num primeiro momento, o crescimento do número de vagas nos cursos 

superiores pareça ser exagerado, conforme Porto e Régnier (2003, p. 65), ainda há no Brasil 

um grande desequilíbrio no acesso dos jovens ao ensino superior se comparado com o quadro 

internacional ou até mesmo latino-americano. “Apenas cerca de 11% da população brasileira 

entre 18 e 24 anos está matriculada no ensino superior, índice inferior à Bolívia (22%), 

Colômbia (23%) e Chile (24%)”.  

No Brasil, no ano de 2002, apenas 60% das matrículas eram de alunos entre 18 e 24 

anos, reflexo, segundo os autores, de distorções idade-série que são herdadas do ensino 

fundamental. Ainda assim, pode ser considerado um avanço já que ultrapassou as metas de 

alunos matriculados previstas para aquele período: 

 

No entanto, a expansão das matrículas atinge taxas crescentes. Em 2001, o total de 
alunos nos cursos presenciais chegou a 3,03 milhões, ultrapassando, antes do prazo, 
a meta estabelecida no Programa Avança Brasil [...] que pretendia chegar a 2,7 
milhões de alunos em 2002, apontando para um cenário fortemente otimista. Um ano 
depois (2002), as matrículas atingiram quase 3,5 milhões de alunos nos cursos de 
graduação presenciais (PORTO; RÉGNIER, 2003, p. 65). 

 

Porto e Régnier (2003) apontam também para um novo perfil de aluno dos cursos 

superiores. Estes estudantes estão ingressando no ensino superior com mais idade, trabalham e 

se matriculam principalmente nos cursos noturnos. 
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  A expansão do sistema universitário trouxe também a preocupação com a qualidade 

dos cursos oferecidos e o seu alinhamento com as necessidades da sociedade. Acredita-se que 

a formação de profissionais com melhores qualificações e aptos a suprir as necessidades do 

mercado de trabalho estão intimamente ligadas com a formação oferecida pelas Instituições de 

Ensino Superior (IES).  

As Instituições de Ensino Superior – IES vêm adotando, embora lentamente, uma nova 

postura, usando a auto-avaliação de forma institucional não só para atender as exigências do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC, mas, também, para melhorar a qualidade, pois os 

alunos são observados fora das instituições de ensino pela sociedade e também pelo mercado 

de trabalho. 

A auto-avaliação compreende aspectos internos e externos de uma instituição de 

ensino. Internamente, as falhas podem ser corrigidas no decorrer das atividades educacionais, 

já nos aspectos externos, especialistas analisam a adequação do curso de cada IES a um 

padrão geral de conhecimentos necessários ao exercício da profissão. 

Para Laffin (2003), ao se pensar em ensino superior é necessário que se “visualize a 

educação como instância social da instituição universitária que a administra e sofre 

interferências dos aspectos político-econômicos e sócio-culturais”.  

 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Um dos maiores problemas no ensino superior em Contabilidade, no entendimento de 

Laffin (2002), é a desarticulação no currículo entre as áreas do saber. Segundo o autor, 

professores de diferentes áreas contribuem para a formação técnica do aluno e, muitas vezes, 

não existe uma integração dos conteúdos, o que dificulta a apropriação do conteúdo pelo 
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aluno. Essa falta de integração das disciplinas é vivenciada dia-a-dia nas salas de aula.  

Embora o objetivo das IES não seja formar técnicos em determinadas áreas, uma vez 

que para este tipo de formação existem escolas especializadas com cursos técnicos em 

diversas áreas de atuação profissional, o problema é que o aluno ao ingressar num curso 

superior traz consigo expectativas quanto à profissão que está escolhendo e quanto ao 

mercado de trabalho onde deverá ingressar ao se formar.  

Cabe destacar, que o mercado de trabalho também espera destes alunos a detenção dos 

conhecimentos necessários para o desempenho das funções que lhes forem atribuídas. Neste 

sentido, percebe-se que as Instituições de Ensino Superior vêm buscando atualizar-se neste 

cenário de mudanças, uma vez que vêm incorporando nos currículos dos Cursos de Ciências 

Contábeis um enfoque mais gerencial, com a finalidade de formar contadores com visão 

ampla e não mais de caráter apenas técnico.  

Esta dissertação busca identificar, junto aos egressos formados nos anos de 2004 e 

2005 dos Cursos de Ciências Contábeis da Região Oeste do Paraná, aspectos sobre sua 

formação acadêmica, atuação profissional e de que forma o Curso contribuiu no 

desenvolvimento de habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Assim, tem-se como 

tema: 

Contribuições dos Cursos de Ciências Contábeis: uma análise das habilidades 

desenvolvidas nos egressos. 

A Região Oeste do Paraná segue o modelo nacional de expansão dos cursos 

superiores, e o Curso de Ciências Contábeis obedece também a este padrão. No entanto, 

escassas são as investigações sobre os egressos, sobretudo nos Cursos de Ciências Contábeis.  

Desta forma, acredita-se que conhecer o perfil pessoal e profissional dos egressos dos 

Cursos de Ciências Contábeis da Região Oeste do Paraná seja importante, tanto para o 

desenvolvimento da região, quanto para a melhoria contínua da qualidade dos cursos. 
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O problema central de pesquisa é o de responder a seguinte questão: Os Cursos de 

Ciências Contábeis da Região Oeste do Paraná contribuíram no processo de 

desenvolvimento das habilidades exigidas pelo mercado de trabalho dos egressos? 

 

1.2 PRESSUPOSTOS 

 

Por meio de um levantamento teórico sobre o ensino da Contabilidade constatou-se 

que o ensino e a pesquisa contábil possuem uma tendência de maior especialização. 

Para a presente pesquisa, partiu-se de um pressuposto baseado no problema e em 

consenso com a legislação e pesquisadores da área educacional sobre habilidades necessárias 

para o desempenho dos profissionais da Contabilidade, pressupondo-se que o mercado de 

trabalho do profissional contábil é dinâmico e a realidade atual é complexa impondo novas 

exigências no ensino e na pesquisa contábil. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Dentro do contexto descrito, para a realização da pesquisa, faz-se necessário 

estabelecer os objetivos geral e específicos, os quais são apresentados na seqüência. 

 

1.3.1 Geral 

Verificar as contribuições dos Cursos de Ciências Contábeis da Região Oeste do 

Paraná aos egressos, em termos de desenvolvimento de habilidades exigidas pelo mercado de 

trabalho. 
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1.3.2 Específicos 

a) caracterizar os egressos em termos de perfil pessoal e profissional;  

b) identificar os fatores que influenciaram na escolha do Curso de Ciências 

Contábeis; 

c) verificar se o Curso contribuiu no desenvolvimento de habilidades exigidas pelo 

mercado de trabalho; 

d) identificar quais os atributos necessários, na visão dos egressos, para o adequado 

desempenho do profissional contábil. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 

Justifica-se a escolha da presente pesquisa devido ao fato de que mudanças no cenário 

empresarial ocorrem, hoje, de forma muito rápida e o profissional contábil deve estar apto a 

entender as novas necessidades de informações dos empresários. O contador precisa ser capaz 

de transformar dados em informações que gerem benefícios para a empresa. 

Delors (1999), por meio do livro “Educação – um tesouro a descobrir”, publicou os 

quatro pilares da educação definidos pela UNESCO. Esta pesquisa buscou identificar se as 

habilidades sugeridas pela UNESCO são encontradas nos egressos dos Cursos de Ciências 

Contábeis da Região do Oeste do Paraná, tendo em vista que mercado de trabalho está mais 

exigente e busca um profissional com formação diferenciada.  

O local ideal para a construção deste diferencial é o curso superior:  
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É fácil entender que a Universidade é o local adequado para a construção do 
conhecimento para a formação de competência humana. É necessário avaliar os 
egressos do Curso de Ciências Contábeis para se ter um feedback daqueles que a 
instituição lançou no mercado (BIAZUS, 2000, p. 07).  

 

Neste sentido, cabe investigar, na visão dos egressos dos Cursos de Ciências Contábeis 

da Região Oeste do Paraná, quais as contribuições que o Curso de Graduação, nesta área, 

trouxe-lhes, tanto em termos pessoais quanto profissionais.  

Assim, uma das principais razões para verificar as contribuições do Curso de Ciências 

Contábeis para o profissional contábil é a de examinar criticamente como os profissionais 

estão inseridos e como estão atuando no mercado de trabalho, sendo oportuno, também, 

constatar se os currículos dos Cursos de Ciências Contábeis das IES do Oeste do Paraná foram 

adequados com a realidade encontrada pelos egressos no mercado de trabalho e quais os 

atributos necessários, na visão dos egressos, para o bom desempenho do profissional contábil 

nos dias de hoje. 

Esta pesquisa fez em uma análise sobre a atuação do profissional contábil no mercado 

de trabalho em relação aos conhecimentos adquiridos na graduação. Assim, constitui-se em 

uma contribuição para que as IES do Oeste do Paraná possam verificar se contribuíram de 

forma satisfatória no desenvolvimento de habilidades que o mercado de trabalho vem 

exigindo do profissional contábil. 

Salienta-se que este estudo faz parte do grupo Pesquisas em Sistemas de Informações e 

Controladoria, na linha de pesquisa Controle de Gestão do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis da Fundação Universidade Regional de Blumenau. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura desta pesquisa, além desta introdução, compõe-se de mais quatro capítulos.  
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No segundo capítulo apresenta-se a revisão da literatura. Abordam-se aspectos sobre o 

ensino da Contabilidade no Brasil e no Estado do Paraná, definições de competências e 

habilidades, campos de atuação do profissional contábil, o perfil requerido do profissional 

contábil e pesquisas sobre egressos em Ciências Contábeis. 

No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa. Iniciando-se 

pelo delineamento da pesquisa, população e amostra, instrumento de pesquisa, procedimentos 

de coleta dos dados, procedimentos de análises dos dados com noções sobre Análise Fatorial – 

AF e Análise das Componentes Principais - ACP, e, ainda, as limitações da pesquisa. 

No quarto capítulo apresenta-se a pesquisa realizada junto aos egressos dos Cursos de 

Ciências Contábeis da Região Oeste do Paraná, formados nos anos de 2004 e 2005. 

No quinto capítulo apresentam-se as conclusões da pesquisa e as recomendações para 

futuros estudos sobre o tema investigado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste capítulo, efetuou-se uma abordagem teórica referente ao ensino da 

Contabilidade no Brasil e no Estado do Paraná, desde as suas origens até os tempos atuais, às 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Ciências Contábeis, como, também, ao perfil do 

profissional contábil, os campos de atuação, as competências e habilidades exigidas pelo 

mercado de trabalho, e ainda, algumas pesquisas realizadas por outros autores com egressos.  

 

2.1 O ENSINO SUPERIOR DA CONTABILIDADE NO BRASIL 

 

O profissional contábil sempre esteve presente no desenvolvimento econômico dos 

países. Iudícibus e Marion (2002) acreditam que a Contabilidade já existia antes mesmo de se 

conhecer a moeda ou mesmo a escrita, quando utilizavam-se de símbolos para inventariar as 

riquezas. Para confirmar a presença da Contabilidade (que segundo eles, existe a pelo menos 

4.000 anos antes de Cristo) contam que antes da escrita eram utilizadas pedrinhas para a 

contagem dos rebanhos, posteriormente placas de argila para armazenagem dos dados e, 

séculos mais tarde, com a descoberta do papiro, os inventários passaram a ser realizados em 

papel. 

2.1.1 Surgimento do Ensino Contábil no Brasil 

Em 1551, inicia-se “a história da Contabilidade no Brasil, quando ainda Colônia de 

Portugal, recebeu o primeiro Contador, Brás Cubas [...] nomeado pelo Rei D. João III, para 

exercer o cargo de Provedor da Fazenda Real e Contador das Rendas e Direitos da Capitania” 

(BIAZUS, 2000, p. 15). 

“Em 1561, estando o Brasil e Portugal sob o domínio espanhol, Felipe II criou o 
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Conselho da Fazenda para administração financeira das Colônias, no qual atuavam os 

Contadores” (BIAZUS, 2000, p. 15).  

Em 1754, o Governador Francisco Xavier Mendonça Furtado propôs a formação do 

Contador Profissional, com “a criação de uma Aula de Comércio, funcionando sob a 

supervisão da junta de Comércio de Lisboa” (BIAZUS, 2000, p. 16). 

“A carta de lei de 30 de agosto de 1770, estabelece a primeira regulamentação da 

profissão contábil, ao dispor sobre privilégios dos diplomados da Aula de Comércio, 

estabelecendo a matrícula dos Guarda-Livros na Junta de Comércio de Lisboa” (BIAZUS, 

2000, p. 16). 

Outras duas datas foram marcantes para os contadores: 

 

O ano de 1869 marca a fundação, em 18 de abril, da Associação dos Guarda-Livros. 
[...] a profissão contábil tem a primazia, no Brasil, no reconhecimento das profissões 
liberais. Assim é que pelo Decreto Imperial n° 4475, de fevereiro de 1870, o 
Governo aprova os Estatutos da Associação dos Guarda-Livros estabelecida na 
Corte (BIAZUS, 2000, p. 17). 

 

Yamada (2002) afirma que a Contabilidade chegou ao Brasil junto com a civilização 

mercantil portuguesa e passou por um longo percurso até chegar às faculdades de hoje: 

 

Das “aulas de comércio”, passando pelos Institutos Comerciais, até chegar às 
faculdades de hoje, foi um longo percurso de aprendizado. Um percurso sempre 
trilhado com grande tenacidade e organização, dois fatores que levaram o Imperador 
D. Pedro II a reconhecer, em 1870, a Associação dos Guarda-livros estabelecida na 
Corte, um dos primeiros atos de reconhecimento das profissões liberais (YAMADA, 
2002, p. 36). 

 

O desenvolvimento do conhecimento contábil no Brasil se dá, principalmente, a partir 

de 1808, passando por várias etapas. Laffin (2002) com base nos estudos de Fávero (1987), 

Hermes (1986), e Romanelli (1993), apresenta estas etapas em ordem cronológica conforme 

pode ser visualizado no Quadro 1. 
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Ano Ocorrência 

1808 Criação da cadeira de Economia Política, que mais tarde foi denominada de “aula de 
comércio”, pelo Decreto n° 456, de 06 de janeiro de 1846. 

1810 Criação da Academia Real Militar, tendo em seu currículo a disciplina de “cálculo 
das probabilidades” e desta academia saíram os primeiros atuários do Brasil. 

1827 O Decreto de 11 de agosto institui as Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo, 
a disciplina Economia Política faz parte do currículo a partir de 1929. 

1846 Criação da Escola Central de Comércio que, através do decreto 456, de 06/06/46, 
regulamenta a carta de habilitação dos diplomados da aula de comércio. 

1856 Criação do Instituto Comercial do Rio de Janeiro. 

1890 A Escola Politécnica do Rio de Janeiro passa a ter em seu currículo a disciplina 
Direito Administrativo e Contabilidade. 

1891 Criada em Fortaleza a Escola de Comércio da Fênix Caixeiral. 

1894 É reformado o ensino na Escola Politécnica de São Paulo, sendo instituído o diploma 
de contador para os alunos que terminassem o Curso Geral , com duração de um ano. 

1899 É criada a Escola Prática de Comércio do Pará. 

1902 Surge a Academia de Comércio do Rio de Janeiro e a Escola de Prática de Comércio 
de São Paulo. 

Quadro 1 – Desenvolvimento do conhecimento contábil no Brasil 

Fonte: adaptado de LAFFIN (2002, p. 71). 

 

Segundo Fávero (1987, p. 14) uma das primeiras escolas a instalar um curso 

organizado no Brasil foi a Escola de Comércio Álvares Penteado, em 1902. Inicialmente 

denominada Escola Prática de Comércio, esta escola ofereceu um curso de duração de três 

anos. Este curso era destinado à formação de guarda-livros. 

O Decreto n° 1339, de 09 de janeiro de 1905, de acordo com Fávero (1987), constitui-

se na primeira tentativa de organizar o ensino comercial no Brasil. Ainda, segundo o autor, a 

Academia de Comércio do Rio de Janeiro e a Escola Prática de Comércio de São Paulo 

poderiam manter dois cursos: 

 

Um geral, habilitando para o exercício das funções de guarda-livros, perito judicial e 
empregos da Fazenda, e outro superior, habilitando para os cargos de agentes 
consulares, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, Atuários de 
Companhias de Seguros e chefes de Contabilidade de estabelecimentos bancários e 
grandes empresas comerciais (FÁVERO, 1987, p. 15). 
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Em 1923, já havia no Brasil várias escolas de comércio. As quais, segundo Laffin 

(2002, p. 73), proliferaram com evidências de um ensino sem objetivos claramente 

delineados, e, assim, por força do decreto n° 4724-A, de 23 de agosto de 1923, estas escolas 

tiveram seus diplomas equiparados aos da Escola de Prática de Comércio de São Paulo e da 

Academia de Comércio do Rio de Janeiro. 

A denominação contabilista aparece oficialmente somente em 1931, por meio do 

Decreto nº. 20.158. 

 

A denominação de “contabilista” aparece oficialmente através do Decreto n° 20.158, 
de 30 de junho de 1931, logo após a Revolução de 1930, quando então surgiu o 
primeiro estatuto legal organizando o ensino comercial e regulamentando a profissão 
de contador. Com esse decreto é estabelecida a formação dos profissionais da 
contabilidade em nível médio, através do curso denominado “Guarda-livros”, agora 
com duração de dois anos, e do curso de “Perito Contador”, de três anos. O referido 
decreto autoriza ainda outros cursos alternativos, tais como o de Secretários, 
Administradores-vendedores e Atuários (LAFFIN, 2002, p. 73).   

 

 Segundo Fávero (1987), a denominação de Perito-contador para Contador foi alterada 

por meio do Decreto-Lei nº. 1.535 de 23 de agosto de 1939. Através deste Decreto, torna-se 

obrigatória a apresentação do diploma de Perito-contador ou de Contador para o 

preenchimento de cargos públicos de Contador. 

Através do Decreto-Lei nº. 6.141 de 1943, segundo Fávero (1987) , o ensino comercial 

brasileiro sofreu uma nova reformulação. Este Decreto-Lei trazia no seu bojo uma proposta 

mais ampla de reformas educacionais” (FÁVERO, 1987, p. 18).  

O Curso de Ciências Contábeis foi instituído oficialmente no Brasil em 1945:  

 

Com a finalidade de definir as categorias profissionais a serem mantidas após a 
criação do curso superior de Ciências Contábeis e Atuariais, surgiu o Decreto-Lei n° 
8.191 de 20 de novembro de 1945, estabelecendo que as categorias de guarda-livros, 
atuários, contadores, perito-contadores e bacharéis seriam agrupadas em apenas 
duas, a saber: Técnico em Contabilidade, para formados em nível médio e, Contador 
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ou Bacharel para os de nível superior (FÁVERO, 1987, p. 20). 
Biazus (2000) comenta que até 1945 o curso de contador era um curso de segundo 

grau, ou nível médio, naquela época chamado curso secundário e que até a década de 1940, só 

dava acesso às Faculdades de Ciências Econômicas.  

Segundo Coelho (2000), em 1951 com a Lei nº. 1.401 o Curso de Ciências Contábeis e 

Atuariais foi desmembrado, tornando-se dois cursos distintos: Curso de Contador e Curso de 

Atuário, sem que fosse extinto o Curso anterior denominado Ciências Contábeis e Atuariais, 

deixando-o facultativo (este Curso foi mantido pela USP por quase 10 anos após a 

promulgação da Lei). 

De acordo com Fávero (1987) a década de sessenta, foi marcada por profundas 

modificações na estrutura do ensino superior brasileiro, que obviamente atingiram o ensino de 

Contabilidade. 

Fávero (1987) explica que estas modificações ocorreram em virtude da promulgação 

da Lei nº. 4.024 de 20 de dezembro de 1961, que fixou as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e criou o Conselho Federal de Educação.  O Conselho Federal de Educação teve a 

tarefa de fixar currículos mínimos e estabelecer a duração dos cursos superiores destinados à 

formação das profissões regulamentadas em lei. 

Hoffer (2004) destaca que em 1962, ocorreu outra reforma significativa em nível 

curricular, que dividiu os Cursos de Ciências Contábeis em formação básica e ciclo de 

formação profissional. Trata-se do Parecer nº. 397/62. 

Em 1963, segundo Fávero (1987) surgiu a Resolução do Conselho Federal de 

Educação de 08 de fevereiro de 1963, que fixou o prazo de duração do Curso de Ciências 

Contábeis em 04 (quatro) anos e estabeleceu o currículo mínimo para o mesmo. 

As maiores alterações ocorreram a partir do ano de 1902.  Estas alterações são 

apresentadas no Quadro 2. 
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Ano Ocorrência 
1905 Primeira tentativa de organizar o ensino comercial no Brasil. Dois cursos um 

geral e um para perito judicial. 
1923 As Escolas de Comércio tiveram seus diplomas equiparados aos da Escola Prática 

de São Paulo e da Academia de Comércio do Rio de Janeiro. 
1931 Aparece oficialmente a denominação “contabilista” por meio do Decreto nº 

20.158. 
1939 A denominação Perito-contador foi alterada para Contador. 
1943 Reformulação do ensino comercial pelo Decreto-Lei nº 6.141. 
1945 Foi instituído oficialmente o Curso de Ciências Contábeis no Brasil. 
1951 O Curso de Ciências Contábeis foi desmembrado, tornando-se dois cursos 

distintos: Curso de Contador e Curso de Atuário. 
1962 O Curso de Ciências Contábeis teve sua estrutura curricular divivida dois ciclos 

de formação: formação básica e formação profissional. 
1963 A Resolução  do Conselho Federal de Educação fixou o prazo de duração do 

Curso de Ciências Contábeis em 04 anos. 

Quadro 2 – Alterações ocorridas no Curso de Ciências Contábeis entre 1902 e 1963. 

Fonte: adaptado de FÁVERO (1987); COELHO (2000); LAFFIN (2002); HOFFER (2004).    

 

De acordo com Laffin (2002) a segunda etapa do desenvolvimento da contabilidade no 

Brasil é marcada pelo contexto político vigente a partir de 1964. Neste período, segundo o 

autor, é implantada a correção monetária dos elementos do ativo e do capital.  

Segundo Biazus (2000), a partir de 1968, por meio da Lei nº. 5540, a universidade foi 

reformada, introduzindo a estrutura departamental, o sistema de crédito e matrícula por 

disciplina, sempre sobre o meticuloso disciplinamento do CFE (Conselho Federal de 

Educação). 

Somente a partir da década de 90 é que surgiram alterações significativas no ensino da 

Contabilidade. “A resolução n° 03/92 do extinto Conselho Federal de Educação fixava os 

conteúdos mínimos e a duração dos cursos de graduação” (HOFER, 2004, p. 36). O currículo 

do Curso tinha duração mínima de 2.700 horas/aula.  

Esta Resolução trouxe um avanço para o ensino contábil, pois possibilitou um ensino 

não apenas em conhecimento técnico, assim, “as instituições de ensino superior tinham então 
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uma maior flexibilidade para alterar e estruturar seus currículos” (COELHO, 2000, p. 61).  

Novas alterações no ensino superior ocorreram com a publicação da Lei das Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394/96, a qual trata de questões relativas ao ensino 

superior nos artigos 43 a 57. 

Hofer (2004) cita algumas alterações provocadas por esta Lei, como: a qualificação 

docente, produção intelectual, docentes com regime de tempo integral e perfil profissional 

ligado à formação da cultura regional e nacional. 

  Esta nova Lei, no entendimento de Coelho (2000, p. 62), tem o intuito de tornar o 

ensino superior mais eficaz e traz em seu contexto uma proposta de maior flexibilização 

curricular. “A expectativa é que a flexibilização consiga tornar mais próximo o ensino 

universitário das necessidades de mercado, já que as instituições terão maior liberdade nessa 

questão, podendo decidir que temas e conteúdos sejam merecedores de atenção”. 

Segundo Hofer (2004), em 1997, por meio do Edital n 04/97, a Secretaria de Educação 

Superior discutiu as novas diretrizes curriculares dos cursos superiores com o objetivo de 

adaptá-los a Lei nº. 9.394/96 e, no ano de 2003, todas as referências normativas existentes na 

Câmara de Educação Superior referentes à conceituação dos currículos mínimos 

profissionalizantes foram reunidas no Parecer nº. CNE/CES 67/2003. 

Em 2003, foi aprovado o Parecer nº. CNE/CES 108/2003, com o objetivo de promover 

audiências com a sociedade sobre os cursos de bacharelado.  E o Parecer nº. CNE/CES 

289/2003 “que teve por objetivo elaborar a aprovar Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis a serem observadas pelas IES em sua organização 

curricular” (HOFFER, 2004, p. 38: 39). 

A Resolução CNE/CES 06/2004 estabelece as Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de Ciências Contábeis.  



 

 

33 

2.1.2 O Ensino da Contabilidade no Estado do Paraná 

O Estado do Paraná, segundo Fávero (1987, p. 106), “não viveu significativamente um 

passado de latifúndios e escravidão como em outras áreas do país. A ocupação do Estado 

procedeu-se de forma muito rápida, basicamente entre 1940 e 1970”. 

Segundo Fávero (1987), o Estado do Paraná caracteriza-se como um dos maiores 

produtores agrícolas do Brasil, apresentando uma agricultura essencialmente mercantil e 

muito dinâmica. 

Fávero (1987) destaca que em fins dos anos 60 (sessenta), impulsionado pela boa fase 

da economia nacional, o Estado apresentou um grande desenvolvimento industrial. Assim, a 

partir da década de 70 surgiram no Estado do Paraná grandes empresas. Estas empresas 

concentraram-se principalmente nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Londrina. 

De acordo com Fávero (1987, p. 110) no Estado do Paraná, pode-se observar que “a 

criação dos Cursos de Ciências Contábeis mostraram estreita relação com o desenvolvimento 

econômico das regiões onde foram instalados”. 

Este fato justifica, segundo o autor, o surgimento dos primeiros cursos na capital do 

Estado – Curitiba, na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Católica. 

Já as regiões norte e noroeste do Estado, explica Fávero (1987, p. 110) “passaram por 

profundas modificações na década de setenta, relacionadas à modernização da agricultura e ao 

processo de industrialização”. 

Segundo Fávero (1987), o crescimento da indústria e do comércio provocaram o 

crescimento das cidades, surgindo, então, a necessidade de mão-de-obra especializada. Desta 

forma, entre 1970 e 1980, nestas regiões surgem vários Cursos de Ciências Contábeis: 

 

Excetuando-se o Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal, o mais 
antigo do Estado, criado em 1957, os demais cursos são bastante jovens. A grande 
maioria foi implantada a partir da década de setenta, época em que o Estado passou a 
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apresentar um desenvolvimento mais acentuado (FÁVERO, 1987, p. 111). 
 

A Região Oeste do Paraná seguiu o desenvolvimento das outras regiões do Estado, e 

teve um período acentuado de mudanças na década de 80 em algumas cidades, em razão da 

construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, na cidade de Foz do Iguaçu.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP de 

janeiro de 2006, no Brasil são oferecidos um total de 857 Cursos de Ciências Contábeis, dos 

quais 66 estão no Estado do Paraná. O Quadro 3 apresenta as cidades e as IES do Paraná onde 

são oferecidos os cursos. 

Cidade Instituições de Ensino Superior 
Apucarana  Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana – FECEA 
Campo Mourão Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão - FECILCAM 
Cascavel Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel – FACIAP (Unipan) 

Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Cascavel – FCSAC (Univel) 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Castro  Centro Educacional de Castro – INEC 
Chopinzinho  Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO 
Cianorte  Universidade Estadual de Maringá – UEM 
Colombo Faculdade Educacional de Colombo – FAEC 
Cornélio Procópio  Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de Cornélio Procópio – 

FAFICOP 
Curitiba  Centro Universitário Franciscano do Paraná – UNIFAE 

Centro Universitário Campos de Andrade – UNIANDRADE 
Universidade Federal do Paraná – UFPR 
Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba – FARESC 
Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas do Paraná – FACET 
Centro Universitário Positivo – UNICENP 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR 
Faculdades SPEI – FACSPEI 
Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras – FACEL 
Faculdade Anchieta – FAESP 
Faculdade Internacional de Curitiba – FACINTER 
Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL 
Instituto de Ensino e Cultura do Paraná – IECP 
Faculdade Modelo – FACIMOD 
Universidade Tuiuti do Paraná – UTP 
Instituto de Ciências Sociais do Paraná – ICSP 

Dois Vizinhos  Faculdade Educacional de Dois Vizinhos – FAED 
Foz do Iguaçu  Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu – IESFI 
Instituto Foz do Iguaçu de Ensino e Cultura – IFIEC 
Faculdade União das Américas - IES   

Guarapuava  Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO 
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Irati  Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO 
Ivaiporã  Faculdades Integradas do Vale do Ivaí – UNIVALE 
Jandaia do Sul  Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Jandaia do Sul – FAFIJAN 
Laranjeiras  Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO 
Mandaguari  Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Mandaguari – FAFIMAN 
Marechal C. Rondon Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 
Palmas  Centro Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná – UNICS 
Palmeiras  Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
Palotina  Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 
Paranaguá  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá – 

FAFIPAR 
Paranavaí  Faculdade Estadual de Educação Ciências e Letras de Paranavaí – FAFIPA 
Pato Branco Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UT/PR 
Pitanga  Faculdade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO 
Ponta Grossa Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 

Faculdade Santa Amélia – SECAL 
Prudentópolis  Faculdade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO 
Rolândia  Faculdade Paranaense – FACCAR 
Santo Antônio da 
Platina  

Faculdade do Norte Pioneiro – FANORPI 

São José dos Pinhais  Faculdade Metropolitana de Curitiba – FAMEC 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR 

São Miguel do 
Iguaçu  

Faculdade de Ensino Superior de São Miguel do Iguaçu – FAESI 

Sarandi  Faculdade Sarandi – FAISA 
Telêmaco Borba Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB 
Toledo  Universidade Paraense – UNIPAR 

Umuarama  Universidade Paranaense – UNIPAR 
União da Vitória  Faculdade da Cidade de União da Vitória – FACE 

Quadro 3 – IES que oferecem o Curso de Ciências Contábeis no Paraná 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP).  

 

Conforme pode ser observado no Quadro 3, das 66 IES que oferecem o Curso de 

Ciências Contábeis no Paraná, onze instituições estão na região Oeste, sendo que três delas 

estão na cidade de Cascavel, quatro estão na cidade de Foz do Iguaçu, uma em Marechal 

Cândido Rondon, uma em Palotina, uma em São Miguel do Iguaçu e uma em Toledo. 

Destas onze IES, oito tiveram alunos concluintes no ano de 2005, mas uma recusou-se 

desde o início a participar da pesquisa. Assim, os egressos que fazem parte desta pesquisa são 

das outras sete IES. 

 O tópico a seguir apresenta as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em 
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Ciências Contábeis. 

2.1.3 Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Ciências Contábeis  

A Resolução CES/CNE nº. 6, de 10 de março de 2004, institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado. A 

organização do Curso é tratada no art. 2, que determina que a organização do Curso de 

Ciências Contábeis se expressa através do seu Projeto Pedagógico, devendo nele constar: 

 

O perfil do formando, as competências e habilidades, os componentes curriculares, o 
estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de 
avaliação, a monografia, o projeto de iniciação científica ou projeto de atividade 
como Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, como componente opcional da 
instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem 
consistente o referido projeto pedagógico (RESOLUÇÃO CES/CNE Nº. 6, DE 10 
DE MARÇO DE 2004). 

 

Conforme o § 2º desta mesma Resolução, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Ciências Contábeis poderão admitir linhas de formação específica nas diversas áreas da 

Contabilidade, a fim de atender as demandas sociais e institucionais. 

O profissional formado pelos Cursos de Ciências Contábeis deve possuir competências 

e habilidades intelectuais que o curso deve proporcionar dando-lhe condições de adquiri-las 

ou ampliá-las: 

 

O curso de graduação em Ciências Contábeis deve ensejar condições para que o 
contabilista esteja capacitado a compreender as questões científicas técnicas, sociais, 
econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos 
de organização, assegurando o pleno domínio atuarial e de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de 
inovações tecnológicas, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as 
implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação 
(RESOLUÇÃO CES/CNE nº. 6 DE MARÇO DE 2004, ART. 3). 

 

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), em setembro de 2004, solicitou uma alteração 

neste artigo do termo domínio atuarial, sugerindo a substituição por noções das atividades 
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atuariais. Considerando que a leitura e interpretação poderiam causar uma confusão entre os 

limites distintos de atuação das duas profissões, as quais são, segundo o IBA, distintas na sua 

fundamentação teórica e prática. 

O art. 4 da Resolução CES/CNE nº. 6/2004 determina que o Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis deve possibilitar a formação profissional não mais baseada em conteúdos, 

mas no desenvolvimento de competências e habilidades.  

As diretrizes de abrangência comum aos cursos do Parecer CES/CNE nº. 146/2002 

referem-se ao Projeto Pedagógico, à organização Curricular, aos estágios e às atividades 

complementares, ao acompanhamento e avaliação e monografia. 

2.1.3.1 Projeto Pedagógico  

O Projeto Pedagógico não é um termo simples de ser definido, pois envolve uma série 

de etapas necessárias para sua construção:  

 

O projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de 
ensino e atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida 
arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova de cumprimento 
das tarefas burocráticas. Ele é constituído e vivenciado em todos os momentos por 
todos os envolvidos com o processo educativo na escola (VEIGA, 2002, p. 12). 

 

Para Veiga (2002, p. 13), “o projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação 

intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente.” Desta 

forma, a autora considera que “todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto 

político por estar intimamente articulado ao compromisso sócio-político com os interesses 

reais e coletivos da população majoritária.” 

O principal objetivo do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis é a 

atuação futura do profissional contábil. Assim, o Projeto Pedagógico deve:  
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a) possibilitar a reflexão crítica sobre a prática pedagógica do curso, no sentido de 
reformular o curso com vistas à melhoria do ensino; 
b) analisar o modelo do curso existente; 
c) reestruturar o currículo pleno do curso face às necessidades atuais; 
d) caracterizar o perfil docente, cuja atuação é necessária ao curso;  
e) caracterizar o perfil discente;  
f) criar mecanismos de avaliação permanente, no sentido da correção das distorções 
e da melhoria da qualidade do ensino;  
g) orientar a prática pedagógica da Instituição (FINK, 2001, p. 51). 

 

Os aspectos que devem ser abordados no Projeto Pedagógico são apresentados no 

Parecer CNE/CES nº. 146/2002. O tópico 3.1 deste Parecer determina que as instituições de 

ensino superior deverão, na composição dos seus projetos pedagógicos, definir, com clareza, 

os elementos que lastreiam a própria concepção do curso, o seu currículo pleno e sua 

operacionalização, destacando-se os seguintes elementos, sem prejuízo de outros: 

 

- objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica e social;  

- condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
- cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 
- formas de realização da interdisciplinaridade; 
- modos de integração entre teoria e prática; 
- formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
- modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
- cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização, integradas 

e/ou subseqüentes à graduação, e de aperfeiçoamento, de acordo com a 
evolução das ciências, das tecnologias e das efetivas demandas do desempenho 
profissional, observadas as peculiaridades de cada área do conhecimento e de 
atuação, por curso; 

- incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 
como instrumento para a iniciação científica; 

- concepção e composição das atividades de estágio, por curso; 
- concepção e composição das atividades complementares; 
- oferta de cursos seqüenciais e de tecnologia, quando for o caso (PARECER 

CNE/CES nº. 146/2002). 
 

Fink (2001) destaca que é fundamental ao se elaborar um Projeto Político Pedagógico, 

que se implante um processo de “ação-reflexão” em busca de uma qualificação prática das 

IES. 

O Projeto Político Pedagógico exige dos educadores, funcionários e alunos uma 
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definição clara do tipo de escola que almejam e ao mesmo tempo a definição de fins. “Assim, 

todos deverão definir o tipo de sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar” (VEIGA, 

2002, p. 17). 

Na busca da diminuição da distância entre currículo e o mercado de trabalho, Passos 

(2004, p. 6), considera que “o planejamento pedagógico se torna um processo rotineiro que 

adapta os conteúdos às novas realidades”. 

O projeto deve estar adequado às mudanças que ocorrem na economia e na sociedade: 

 

Atualmente, analisando a legislação educacional, verifica-se que a nova visão do 
Ensino Superior Brasileiro é a de formar bacharéis preparados para as mudanças. 
Parte-se do pressuposto de que o mercado é dinâmico e a nova realidade é complexa, 
cobrando uma visão interdisciplinar dos profissionais (PASSOS, 2004, p. 6). 

 

Santiago (2002) destaca que a demanda nos dias de hoje é pela formação de cidadãos 

pensantes e criativos, desta forma, considera que o que se espera da escola é uma 

reorganização com base em uma nova concepção do conhecimento onde as teorias e formas 

de organização do ensino superem as práticas pedagógicas centradas na memorização e na 

reprodução de informações ou treinamento para executar tarefas. 

Na dissertação de Passos (2004, p. 91), que buscou verificar se havia 

interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa contábil na cidade de São Paulo, o autor 

constatou que “o aspecto mais ressaltado foi o mercado de trabalho, constatando-se que 

quarenta e oito por cento dos coordenadores o mencionaram como fator relevante no 

planejamento pedagógico”. 

Esta preocupação confere, pois a Resolução CES/CNE nº. 6/2004, no art. 5, determina 

que os Cursos de Graduação em Ciências Contábeis deverão contemplar em seus Projetos 

Pedagógicos em sua organização curricular, conteúdos que revelem conhecimento do cenário 

econômico e financeiro nacional e internacional, de forma a proporcionar a harmonização das 
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normas e padrões internacionais de Contabilidade, em conformidade com a formação exigida 

pela Organização Mundial do Comércio e pelas peculiaridades das organizações 

governamentais nos seguintes campos de formação: 

 

I – conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com outras áreas do 
conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, 
Matemática e Estatística; 
II – conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às teorias da 
Contabilidade, incluindo domínio das atividades atuariais e de quantificação de 
informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não-governamentais, de 
auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares ao 
setor público e privado; 
III – atividades de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular Supervisionado, 
Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, Prática 
em Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados para a Contabilidade 
(RESOLUÇÃO CES/CNE Nº. 6/2004). 

 

O Parecer CES/CNE nº. 146/2002 trata também da organização curricular 

apresentando os principais itens a serem elencados pelas IES. 

2.1.3.2 Organização curricular 

A organização curricular no Parecer CES/CNE nº. 146/2002 busca frisar que as IES 

possuem liberdade e flexibilidade na organização de seus currículos, devendo os cursos serem 

concebidos de acordo com os regimes acadêmicos que adotarem, a saber: regime seriado 

anual, regime seriado semestral, sistema de créditos, sistemas modulares ou de módulos 

acadêmicos e sistema de pré-requisitos e de créditos com matrículas por disciplina. 

O currículo do ponto de vista pedagógico pode ser definido como: 

 

Um conjunto estruturado de disciplinas e atividades, organizado com o objetivo de 
possibilitar que seja alcançada certa meta, proposta e fixada em função de um 
planejamento educativo. Em perspectiva mais reduzida, indica a estruturação dos 
conhecimentos que integram determinado domínio do saber, de modo a facilitar seu 
aprendizado em tempo certo e nível eficaz (ENCICLOPÉDIA MIRADOR 
INTERNACIONAL apud BERTICELLI, 2001, p. 161). 
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A palavra currículo, segundo Berticelli (2001, p. 160), deriva do verbo latino currere e 

existem substantivos como curriculum que significa “carreira” em forma figurada.  

Berticelli (2001) esclarece que o currículo como ordenamento dos saberes educativos 

começa a ser articulado a partir da Segunda Guerra Mundial. A palavra curriculum migrou da 

Inglaterra para os Estados Unidos por volta de 1940 e depois de 1945 o conceito começa a se 

delinear como produto da era industrial. 

Para Silveira (2001, p. 105) o currículo não deve ser visto simplesmente como uma 

listagem de conteúdos, ou mesmo como um conjunto de conhecimentos escolarizados e 

reconceitualizados de uma determinada forma. A autora entende currículo como sendo um 

“conjunto de representações, de práticas culturais – e, por outro lado, como 

produtor/agenciador de representações”. 

O currículo não é simplesmente o agrupamento de conteúdos, é ele quem determina a 

direção ou o caminho a percorrer: 

 

Ao me referir ao currículo não estou pensando simplesmente no conjunto de 
conteúdos, disciplinas, métodos, experiências, objetivos etc. que compõem a 
atividade escolar, mas estou concebendo este conjunto como algo articulado segundo 
certa ordenação e em determinada direção, impulsionado por ímpetos que são 
causais (COSTA, 2001, p. 41). 

 

Costa (2001) destaca a relação de poder ao afirmar: 

 

O currículo e seus componentes constituem um conjunto articulado e normatizado de 
saberes, regidos por uma determinada ordem, estabelecida em uma arena em que 
estão em luta visões de mundo e onde se produzem, elegem e transmitem 
representações, narrativas, significados sobre as coisas e seres do mundo (COSTA, 
2001, p. 41). 

 

A estrutura curricular deve, segundo o Parecer CES/CNE nº. 146/2002, prever 

expressamente a integralização curricular do Curso como condição para a sua efetiva 

conclusão e subseqüente colação de grau. Quanto ao tempo, esclarece que deve ser definido 
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em termos de carga horária, duração ou redução de duração do Curso, de tal forma que os 

alunos tenham a informação do tempo de estudos previsto e das possibilidades de redução ou 

ampliação desse tempo.  

A seguir, apresentam-se considerações referentes ao estágio e às atividades 

complementares conforme o Parecer CES/CNE nº. 146/2002. 

2.1.3.3 Estágio e atividades complementares 

O Parecer CES/CNE nº. 146/2002 menciona o estágio curricular supervisionado, como 

uma atividade obrigatória, podendo ser, entretanto, diversificada com o objetivo de 

“consolidação prévia dos desempenhos profissionais desejados, segundo as peculiaridades de 

cada curso de graduação”. 

O estágio supervisionado “é componente direcionado à consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por meio de 

seus colegiados superiores acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento de estágio” 

(PARECER CES/CNE nº. 269/2004). 

O estágio curricular supervisionado poderá ser realizado na própria instituição de 

ensino, por meio de “laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes 

aos diferentes pensamentos das Ciências Contábeis e desde que sejam estruturados e 

operacionalizados de acordo com regulamentação própria” (PARECER nº. 269/2004). 

Os objetivos das atividades complementares são:  

 

Estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, permanente e contextualizada atualização profissional 
específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo 
do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais 
(PARECER CES/CNE nº. 146/2002).  

 

Estas atividades, segundo o Parecer CES/CNE nº. 146/2002, podem incluir projetos de 
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pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, além de disciplinas oferecidas por outras instituições de 

ensino ou de regulamentação e supervisão do exercício profissional, ainda que esses 

conteúdos não estejam previstos no currículo pleno de uma determinada instituição, mas nele 

podem ser aproveitados porque circulam em um mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e 

se integram com os outros conteúdos do curso. 

Nestas atividades o aluno poderá conhecer experiências e vivências diferenciadas que 

contribuirão para a ampliação de seu senso crítico e reflexivo. 

A avaliação e acompanhamento do curso também são abordadas no Parecer CES/CNE 

146/2002 o qual determina que as IES deverão adotar formas de avaliação envolvendo todos 

quantos se contenham no curso. 

2.1.3.4 Acompanhamento e avaliação    

Um fator importante na avaliação das IES destacado no Parecer CES/CNE nº. 

146/2002 é “a produção que elas podem colocar à disposição da sociedade e de todos quantos 

se empenham no crescimento e no avanço da ciência e da tecnologia”:  

 

As IES deverão adotar formas específicas e alternativas de avaliação, internas e 
externas, sistemáticas, envolvendo todos quantos se contenham no processo do 
curso, centradas em aspectos considerados fundamentais para a identificação do 
perfil do formando, estando presentes o desempenho da relação professor x aluno, a 
parceria do aluno para com a instituição e o professor (PARECER CES/CNE nº. 
146/2002). 

 

É importante ressaltar que as avaliações devem servir de base para a implementação de 

medidas que visem a melhoria contínua do curso. 

2.1.3.5 Monografia e Trabalho de Conclusão de Curso 

O Parecer CES/CNE nº. 146/2002 trata a monografia como conteúdo curricular 
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opcional, no qual a adequação aos currículos e aos cursos caberá a cada instituição que por ela 

optar.  

Caso a IES opte pela inclusão da monografia ou do Trabalho de Conclusão de Curso 

como componente curricular, o Projeto Pedagógico do Curso deverá conter a clara opção para 

efeito de avaliação final e definitiva do aluno. 

De acordo com o Parecer CES/CNE nº. 269/2004 o Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC, se adotado pela IES, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto 

de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em determinada área teórico-prática 

ou de formação profissional do Curso. 

Considerando que o profissional contábil pode exercer diversas funções nas empresas, 

o tópico a seguir apresenta os campos de atuação destes profissionais. 

 

2.2 CAMPOS DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL 

 

A profissão do contador no Brasil está regulamentada pelo Decreto-Lei nº. 9.295, de 

27 de maio de 1946, que cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do 

contador e do técnico de contabilidade.  

Desta forma, os profissionais a que se refere o Decreto-Lei nº. 9.295, somente poderão 

exercer a profissão depois de regularmente registrados no órgão competente do Ministério da 

Educação e Saúde e no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. 

O Conselho Federal de Contabilidade é o órgão que tem como missão a fiscalização do 

exercício da profissão de contabilistas, congregando contadores e técnicos em contabilidade 

no país.  

Segundo Beuren e Brandão (2001), os Conselhos Regionais de Contabilidade se 
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reportam ao Conselho Federal de Contabilidade e estão distribuídos um em cada Estado do 

país. Para exercer legalmente a profissão é necessário que o contabilista esteja regularmente 

registrado no Conselho Profissional da região de sua atuação. 

No Paraná, até janeiro de 2006, o número de profissionais registrados e ativos no 

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná – CRCPR – era de 23.623 entre técnicos e 

contadores, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Profissionais ativos registrados no CRCPR 

Categoria Sexo Quantidade 
Masculino 9.170 Contador 
Feminino 4.331 
Masculino 7.659 Técnico em Contabilidade 
Feminino 2.463 

Total  23.623 
Fonte: Conselho Regional de Contabilidade do Paraná  

Cabe destacar que além do Decreto-Lei nº. 9.295, outras resoluções posteriores 

regulamentam a profissão contábil em especial a Resolução CFC nº. 560/83. 

O exercício das atividades compreendidas na contabilidade “constitui prerrogativa, 

sem exceção, dos contadores e dos técnicos em contabilidade legalmente habilitados, 

ressalvadas as atribuições privativas dos contadores” (RESOLUÇÃO CFC nº. 560/83).  

As atribuições privativas aos contadores e as que podem ser exercidas de forma 

compartilhada são apresentadas no Anexo A. 

O contador pode exercer suas atividades na condição de autônomo ou profissional 

liberal, empregado entre outros:  

 

O contabilista pode exercer as suas atividades na condição de profissional liberal ou 
autônomo, de empregado regido pela CLT, de servidor público, de militar, de sócio 
de qualquer tipo de sociedade, de diretor ou de conselheiro de quaisquer entidades, 
ou, em qualquer outra situação jurídica definida pela legislação, exercendo qualquer 
tipo de função (RESOLUÇÃO CFC nº. 560/83). 

 

Entretanto, o exercício destas funções requer dos profissionais diversas habilidades. E 
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“um dos dilemas colocados para as organizações refere-se ao perfil de um trabalhador capaz 

de compreender os processos de gestão e de produção e assim lidar com as novas tecnologias” 

(LAFFIN, 2002, p. 14). 

O mercado busca “um trabalhador que seja polivalente, criativo, com competências e 

habilidades que possibilitem à organização aprendizagens contínuas, demanda uma formação 

plena, abrangente e não fragmentada, que considere o homem como sujeito histórico, crítico e 

participante do cotidiano” (LAFFIN, 2002, p. 14).  

Assim, pode-se considerar que “a base fundamental na formação do contador é a 

adequação do Curso de Ciências Contábeis aos requisitos profissionais oriundos do mercado 

de trabalho” (BIAZUS, 2000, p. 25).  

Os contadores podem exercer diversas funções como:   

 

As de analista, assessor, assistente, auditor, interno e externo, conselheiro, consultor, 
controlador de arrecadação, controller, educador, escritor ou articulista técnico, 
escriturador contábil ou fiscal, executor subordinado, fiscal de tributos, legislador, 
organizador, perito, pesquisador, planejador, professor ou conferencista, redator, 
revisor (RESOLUÇÃO CFC Nº. 560/83). 

 

“Em certas organizações pequenas, poderá faltar o economista, o engenheiro ou o 

administrador, mas certamente não faltará o Contador para tocar a escrituração dos registros 

dos fatos que evidenciam e caracterizam a essencialidade da função contábil” (BIAZUS, 

2000, p. 28). 

Dentre os cargos que os contadores podem exercer cabe destacar: 

 

Chefe, subchefe, diretor, responsável, encarregado, supervisor, superintendente, 
gerente, subgerente, de todas as unidades administrativas onde se processem serviços 
contábeis. Quanto à titulação, poderá ser de contador, contador de custos, contador 
departamental, contador de filial, contador fazendário, contador fiscal, contador 
geral, contador industrial, contador patrimonial, contador público, contador revisor, 
contador seccional ou setorial, contadoria, técnico em contabilidade, departamento, 
setor, ou outras semelhantes (RESOLUÇÃO CFC nº. 560/83). 
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O trabalho dos contadores, segundo a Resolução CFC n° 560/83, pode ser expressado 

de diversas formas como: o seu trabalho através de aulas, balancetes, balanços, cálculos e suas 

memórias, certificados, conferências, demonstrações, laudos periciais, judiciais e 

extrajudiciais, levantamentos, livros ou teses científicas, livros ou folhas ou fichas 

escriturados, mapas ou planilhas preenchidas, papéis de trabalho, pareceres, planos de 

organização ou reorganização, com textos, organogramas, fluxogramas, cronogramas e outros 

recursos técnicos semelhantes, prestações de contas, projetos, relatórios, e todas as demais 

formas de expressão, de acordo com as circunstâncias. 

Como exposto na Resolução CFC nº. 560/83, o contador pode atuar em diversas áreas. 

A Figura 1 exibe a visão geral da profissão contábil. 
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Continua  

 

 

 

 

 

 ESPECIALIZAÇÃO

Na Empresa

Independente

(Autônomo)

CONTADOR

Cargos Administr. Área Financ., Com. Exterior,  CIO (Chef Information 
Officer),  Executivo, Logística.

Contador Geral

Poderá especializar em Contabilidade: Rural, Hospitalar, 
Fiscal, Imobiliária, Hotele ira, I ndustrial, Securitária,  de 
Condomínio, Comercial, de Empresas Transportadoras, 
Bancária, Pública, de  Empresas sem Fins Lucrativos, de 
Empresas de Turismo, de Empresas Mineradoras,  
Cooperativas.

Analista Financeiro
Analista de: Crédito,  Desempenho, Mercado de Capitais, 
Investimentos, Custos

Auditor Interno
Auditoria de Sistema, Auditoria de  Gestão, Controle 
Interno

Contador de Custo
Custos de Empresa Prestadora de Serviços, Custos 
Industriais, Análise de Custos, Orçamentos, Custos do 
Serviço Público.

Contador Gerencial Controladoria, Contabilidade Internacional,  Cont. 
Ambiental, Cont. Estratégica, Controladoria Estratégica, 
Balanço Social, “Accountability”

Planejador Tributário Orientador dos P rocessos Tributários/ICMS/
IR/e  outros, bem como o Especialista nas Fusões, 
Incorporações e Cisões.

Atuário
Contador que  se  especializa em Previdência Privada, 
Pública e Seguros.

Auditor Independente

Consultor

Empresário Contábil

Especialização em Sistemas, Tributos,  Custos.

“Expert” em Avaliação de Empresas, Tributos, Comércio 
Exterior, Informática, Sistemas, Custos, Controladoria, 
Qualidade Total, Plane j. Estratégico, Orçamento.

Escritório de Contabilidade, “Despachante”  (Serviços 
Fiscal, Depart. Pessoal, . ..), Centro de Treinamento.

Perito Contábil Perícia Contábil, Judicial, Fiscal, Extrajudicial.

Investig. de Fraude
Detecta o lado “podre” da empresa. Empresas na Europa 
e  EUA contratam às vezes até semestralmente estes 
serviços.
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Figura 1 – Visão geral da profissão contábil 

Fonte:  IUDICIBUS; MARION (2002, p. 47) 

 

Como pode ser observado nesta figura, o mercado é amplo, existem vários segmentos 

da contabilidade onde tanto o técnico quanto o bacharel poderão atuar. 

Koliver (2005) apresenta os campos de atuação do profissional contábil como: 

atividades clássicas, planejamento tributário, auditoria, perícias, reestruturações 

organizacionais, planejamento e controle de gestão. 

As atividades clássicas, segundo Koliver (2005), compreendem aspectos relacionados 

com a apreensão, registro, relato e análise das variações patrimoniais, sejam elas quantitativas 

ou qualitativas.  

 ESPECIALIZAÇÃO

Professor

Contador Público

No Ensino

Órgão Público

Cursos Técnicos, Cursos Especiais (“In Company”, Concursos 
Públicos, . ..),  Carre ira Acadêmica (Mestre, Doutor, ...)

Gerenciar as finanças dos órgãos públicos.

Pesquisador

Pesquisa Autônoma (Recursos FAPESP, CNPq, Empresas ...), 
Fundação de Pesquisa (Fipecafi, FIA, FIPE, ...) , Pesquisas para 
Sindicatos, Instituições de  Ensino, Órgãos de Classe.

Escritor

Há revistas/boletins que remuneram os escassos escritores 
contábeis. Livros Didáticos e Técnicos. Articulista Contábil / 
Financeiro / Tributário para jornais, revisão de livros.

Agente Fisc.de Renda Agente Fiscal de Municípios, Estado e  União.

Diversos Conc.Públ.

Controlador de Arrecadação, Contador do Ministério Público 
da União, Fiscal do Ministério do Trabalho, Banco Central, 
Analista de Finanças e Controle, ...

Tribunal de Contas

Controladoria, Fiscalização, Parecerista, Analista Contábil, 
Auditoria Pública, Contabilidade Orçamentária.

Oficial Contador

Policial militar,  exé rcito, contador e auditor com a patente de 
general de  divisão

Conferencista Palestra em Universidades, Empresas, Convenções, 
Congressos.

Parecerista
Docente e  Pesquisador com currículo notável.  Parecer sobre: 
laudo pericial, causa judicial envolvendo empresas, avaliação 
de empresas, questões contábeis.

CONTADOR
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A carga tributária é elevada e, conforme Koliver (2005), o contador deverá ter 

condições para fazer o planejamento tributário, pois os dados necessários já estarão em suas 

mãos ao executar as atividades clássicas. Mas, esclarece que para tanto, se faz necessário que 

o profissional contábil tenha uma formação nas áreas jurídica e tributária suficientes para 

entenderem e realizarem de forma adequada este planejamento. 

Quanto à auditoria seja ela interna ou independente, segundo Koliver (2005), vem 

crescendo e abrindo novas oportunidades para os contadores, porém, nestas atividades as 

exigências de formação técnica e da ética são mais requisitadas, uma vez que se faz necessária 

a emissão de juízos críticos. 

Em termos de perícias a atuação do contador pode estar relacionada, de acordo com 

Koliver (2005), em arbitramentos e avaliações, cabendo destacar que a avaliação tanto dos 

ativos quanto dos passivos envolvem não mais apenas itens tangíveis, mas, sim, diversos 

intangíveis (marcas, patentes, capital intelectual, passivos ambientais) e para avaliá-los o 

profissional precisa ter uma gama maior de conhecimentos sobre organizações e negócios.  

O contador pode atuar também, conforme previsto na Lei 11.101/2005, nos processos 

de reestruturação empresarial na figura de administrador judicial. Neste aspecto, vale lembrar 

que os conhecimentos necessários fazem parte dos conteúdos de formação profissional e 

conhecimentos práticos, que segundo a Resolução CES/CNE n° 6/2004 devem fazer parte da 

formação dos alunos dos Cursos de Ciências Contábeis. 

O planejamento e controle de gestão são, segundo Koliver (2005), um conjunto de 

atividades compreendidas na contabilidade que gerem informações capazes de dar suporte às 

decisões por parte da administração das empresas. As informações, de acordo com o autor, 

devem ser tanto do passado, quanto do presente e do futuro, devendo envolver aspectos táticos 

e estratégicos. Neste sentido, faz-se necessária a utilização de dados reais e projetados.  

Marion e Santos (2001, p 4) evidenciam um campo novo de trabalho com muitas 
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perspectivas para o profissional contábil, trata-se do chamado “terceiro setor”. Estas 

organizações, segundo os autores, são organizações privadas que normalmente não têm 

finalidade de distribuir lucros, ou seja, o lucro é revertido para a própria entidade. 

Tendo em vista o amplo campo de atuação, buscou-se encontrar por meio de 

publicações em revistas da área contábil, em artigos de eventos ligados à contabilidade e em 

dissertações e teses, quais são as exigências para que o profissional contábil possa atuar de 

forma satisfatória nas diversas funções apresentadas.  

 

2.3 PERFIL REQUERIDO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL  

 

Diversos autores, como Delors (1999), Biazus (2000), Marion (2001), Marion e Santos 

(2001), Schwez (2001), Laffin (2002), Hoffer (2004), Kounrouzan (2005), chamam a atenção 

para as transformações pelas quais vem passando a sociedade e o mundo do trabalho, 

salientam que a qualificação profissional não é mais possível através da aquisição de modos 

de fazer, mas, sim, como o resultado da articulação de vários elementos, tanto objetivos como 

subjetivos. A formação dos indivíduos passa, então, a ter como objetivo o desenvolvimento de 

competências.  

Sobre este aspecto, o Parecer CES/CNE nº. 146/2002 publicado no Diário Oficial da 

União, em 13 de maio de 2002, apresenta, dentre outros, a nova postura e perfil do aluno da 

área contábil. 

O contexto atual impõe “uma reestruturação no ensino da contabilidade, iniciando pelo 

currículo, que deverá incluir espírito de pesquisa, consciência crítica, liderança, desenvoltura 

tecnológica, seguindo-se da reeducação dos professores” (SILVA et al., 2004). 

Ott et al. (1999) demonstram a preocupação em identificar qual é o profissional de 
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contabilidade que a sociedade realmente quer, para os autores, que faziam parte da Comissão 

de Estudos da Educação do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul – 

CRCRS, isso nada mais era do que “ouvir o cliente”. Para tanto, levantaram as seguintes 

hipóteses: 

 

a) que a profissão contábil é uma atividade útil e necessária à sociedade, agora e, 
mais ainda, no futuro; 
b) que a Contabilidade é a linguagem universal dos mercados e a condição de 
confiabilidade necessária à expansão dos negócios; 
c) que o banco de dados único de uma entidade deve ser centralizado na 
Contabilidade, condição de credibilidade do sistema de informações; 
d) que os recursos da informática finalmente vão liberar o profissional para exercer 
as funções de controle e administração da informação, para real aproveitamento 
gerencial e estratégico; 
e) que a utilização de recursos de informática trará relevante aprimoramento ao 
ensino da Contabilidade; e  
f) que o profissional de Contabilidade do futuro deverá ter sólida formação em 
informática, finanças e mercados; ter proficiência em língua espanhola e inglesa, 
além dos conhecimentos contábeis propriamente ditos (OTT el al., 1999, p. 
322:323). 

 

Na concepção de Mazzotti Filho (2000), o currículo pleno do Curso de Ciências 

Contábeis foi criado para dar base a um contínuo aprimoramento profissional, possibilitando 

ao egresso sua imediata inserção no mercado de trabalho, tendo os seguintes traços: 

 

a) visão integrada e sistêmica dos fenômenos relacionados com a administração de 
bens públicos e privados; capacidade de análise e interpretação, considerando as 
variáveis intervenientes da interdisciplinaridade nos fatos contábeis; 
b) domínio das doutrinas que explicam e norteiam as atividades contábeis bem como 
o pleno conhecimento de técnicas subordinadas ao pensamento contábil e suas 
aplicações à realidade do mundo dos negócios; 
c) liderança na formação de equipes multidisciplinares para captação de dados e 
disseminação das informações contábeis; 
d) ser capaz de manter-se atualizado nas áreas culturais sujeitas a freqüentes 
alterações; permanecer em dia com as técnicas que favorecem o aperfeiçoamento 
profissional e a dinamização da economia; 
e) ter sempre os valores de responsabilidade, na prestação de contas da gestão, 
perante a sociedade, tendo a justiça e a ética profissional como padrão de 
comportamento (MAZZOTI FILHO, 2000, p. 2 ). 

 

O papel a ser desempenhado pelos profissionais da área contábil, já não tem caráter 

apenas técnico. O perfil do novo contador é de um indivíduo envolvido no processo e 
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participante nas tomadas de decisões: 

 

O contador, como gestor do patrimônio das entidades, tem funções mais abrangentes 
do que apenas registros dos eventos contábeis; precisa decidir e agir em condições 
de continuidade e competitividade do empreendimento. Assim, as novas formas de 
organizar o trabalho contábil, com a gestão organizacional, exigem competência do 
profissional que envolve um complexo processo de formação inicial e continuada do 
contador, processo esse que confrontará diferentes maneiras de aprender com as 
organizações e sujeitos multiculturais (LAFFIN, 2002, p. 21). 

 

Considerando estes traços como necessários ao profissional contábil, apresentam-se a 

seguir quatro pilares, considerados por Delors (1999), como fundamentais para a educação. 

Na seqüência, apresentam-se dez características que, segundo Antunes (2001), são requeridas 

dos alunos no processo de desenvolvimento de competências, o perfil requerido do 

profissional contábil, definições de competências e habilidades e alguns trabalhos (artigos e 

dissertações) que envolveram pesquisas com egressos.  

2.3.1 Os quatro pilares da educação definidos pela UNESCO  

A educação, segundo Delors (1999), deve organizar-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais, que serão de algum modo ao longo da vida para cada indivíduo 

os pilares do conhecimento. Estes pilares são: 

 

Aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a 
fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de 
participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente 
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes (DELORS, 1999, p. 90). 

 

Delors (1999, p. 90) acredita que “uma nova concepção ampliada de educação devia 

fazer com que todos pudessem descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo”, ou 

seja, revelar o tesouro escondido dentro de cada indivíduo”.  

O Quadro 4 apresenta de forma sintetizada os quatro pilares definidos pela UNESCO. 
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Aprender a 
conhecer 

Aprender a conhecer é aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas 
pela educação ao longo de toda a vida; 

Aprender a 
fazer 

Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente uma qualificação profissional mas, de uma 
maneira mais ampla, competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações 
e a trabalhar em equipe; 

Aprender a 
viver juntos 

Aprender a viver juntos desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 
interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos; 

Aprender a ser Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir com cada 
vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal.  

Quadro 4 – Os quatro pilares da educação definidos pela UNESCO 

Fonte:  DELORS (1999, p. 101).  

 

Soluções, produtividade e sucesso podem ser obtidos através do conhecimento e criar 

novos focos de atuação:  

 

Não basta que cada indivíduo acumule no começo da vida certa quantidade de 
conhecimentos de que possa se abastecer indefinidamente. É necessário estar pronto 
para aproveitar e explorar, do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de se 
atualizar, aprofundar e enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar a 
um mundo em mudança (DELORS, 1999, p. 89). 

 

Mas é importante ressaltar que o desejo de aprender do aluno/profissional deve ser 

aplicado a todo o momento:  

 

O desejo de aprender constantemente e a capacidade de lidar com o conhecimento 
são pontos-chaves para o profissional do futuro ser bem sucedido [...] pois, de nada 
adianta a pessoa saber muito sobre muitas coisas e não ser capaz de aplicar seus 
conhecimentos em soluções na organização (SCHWEZ, 2001, p. 74). 

 

Cabe assim, apresentar um pouco mais sobre cada um dos quatro pilares da educação. 

2.3.1.1 Aprender a conhecer 

 Delors (1999) define este tipo de aprendizagem como aquela que visa o domínio dos 

próprios instrumentos do conhecimento podendo ser considerada tanto como um meio como 
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uma finalidade da vida humana. Explica que pode ser considerado como um meio, pois se 

pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o rodeia e a finalidade por se 

fundamentar no prazer de compreender, de conhecer, de descobrir.  

Segundo Serra Negra (2004, p. 13), aprender a conhecer significa “ler mais, obter mais 

cultura e aperfeiçoar-se sempre. Estudar para o resto da vida”. As formas de obtenção desta 

cultura, deste aperfeiçoamento são diversas e nota-se grande preocupação das IES neste 

sentido ao oferecerem aos alunos palestras, cursos e eventos científicos. Cabe ao aluno saber 

aproveitar todas as oportunidades oferecidas. 

Aprender para conhecer, de acordo com Delors (1999, p. 92), supõe, antes de tudo, 

aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o pensamento, portanto, “o processo 

de aprendizagem nunca está acabado, e pode enriquecer-se com qualquer experiência. Neste 

sentido, liga-se cada vez mais à experiência do trabalho, à medida que este se torna menos 

rotineiro”. 

Aprender a conhecer é importante para relações interpessoais e também para a atuação 

profissional, pois significa adquirir a competência de compreender, construir conhecimentos e 

ainda de julgamento, ou seja, separar entre uma série de informações aquelas que são úteis 

para cada situação. 

2.3.1.2 Aprender a fazer 

Esta aprendizagem, de acordo com Delors (1999), está mais intimamente ligada à 

questão da formação profissional ao levantar os seguintes questionamentos: Como ensinar o 

aluno a pôr em prática os seus conhecimentos? E, como adaptar a educação ao trabalho futuro 

quando não se pode prever qual será a sua evolução?  Entretanto, aprender a conhecer e 

aprender a fazer são indissociáveis.  

Quanto à qualificação e à competência, Delors (1999) esclarece que o progresso 
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técnico modifica as qualificações exigidas pelos processos de produção, nos quais as tarefas 

antes puramente físicas são substituídas por tarefas de produção mais intelectuais, mais 

mentais como o comando de máquinas, por exemplo. 

Serra Negra (2004) constatou que “a maioria dos alunos formados não se sentem 

preparados tecnicamente para enfrentar o mercado de trabalho”, evidenciando, segundo ele, a 

indissociabilidade do aprender a conhecer e do aprender a fazer. Embora, destaque o autor, 

que esta constatação não se restringe aos Cursos de Ciências Contábeis, mas atenta para o fato 

de que os conhecimentos técnicos e científicos no Curso de Ciências Contábeis estão 

fortemente ligados. 

O aprender a fazer tem sido preocupação das IES que vêm incorporando em suas 

grades curriculares os laboratórios para a prática contábil, embora possa se considerar que 

quem aprende a conhecer estará também aprendendo a fazer, mas destaca-se que esta 

aprendizagem está mais ligada ao preparo para o mercado de trabalho. 

Aprender a fazer não significa preparar alguém para executar determinada atividade 

específica, mas, sim, estimular a criatividade do indivíduo em adaptar seus conhecimentos à 

tarefa que deverá executar. 

2.3.1.3 Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros 

Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros se trata da aprendizagem que 

apresenta um dos maiores desafios para a educação, pois “a educação tem por missão, por um 

lado, transmitir conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana e, por outro, levar as 

pessoas a tomar consciência das semelhanças e da interdependência entre todos os seres 

humanos do planeta” (DELORS, 1999, p. 97). 

Delors (1999) acredita que para descobrir o outro, o indivíduo, descobre-se 

necessariamente a si mesmo, assim considera que a educação, seja ela dada pela família, pela 
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comunidade ou pela escola, deve, antes de mais nada, ajudar o indivíduo a descobrir a si 

mesmo, somente desta forma, ele poderá ser pôr no lugar dos outros e compreender as suas 

reações.  

Já foi o tempo em que o profissional contábil trabalhava sozinho, longe da realidade 

das empresas e alienando seus conhecimentos aos meros registros contábeis dos fatos, é o que 

afirma Serra Negra (2004, p. 12). O paradigma de simplesmente fornecer informações para 

outros profissionais tomarem decisões também já não encontra respaldo nem validade no 

mercado de trabalho. 

Para Serra Negra (2004), a caracterização do pilar aprender a viver encontra respaldo 

nas Diretrizes Curriculares dos cursos de Ciências Contábeis no tocante ao perfil do 

profissional contábil, o qual deve atuar com postura ética e profissional, responsabilidade 

social, participação em grupos multidisciplinares, iniciativa e interação com a sociedade. 

Assim, a educação formal, na concepção de Delors (1999), deve reservar tempo e 

ocasiões suficientes em seus programas para iniciar os jovens em projetos de cooperação e 

também participar de atividades sociais como ações humanitárias, serviços de solidariedade 

etc.  

Aprender a viver com os outros pode ser uma prática letiva diária, em que através da 

participação de professores e alunos em projetos comuns, se pode dar origem à aprendizagem 

de métodos para resolver conflitos e constituir-se em uma referência para a vida futura dos 

alunos. 

2.3.1.4 Aprender a ser 

 Delors (1999) considera que todo ser humano deve ser preparado para elaborar 

pensamentos autônomos e críticos, para formular seus próprios juízos de valor, de modo a 

poder decidir, por si mesmo, a melhor maneira de agir nas diferentes situações da vida. 
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Importância especial deve ser dada à imaginação e à criatividade, pois, são elas claras 

manifestações da liberdade humana. Assim, Delors (1999), evidencia que se deve ter  

preocupação em desenvolver a imaginação e a criatividade e também, revalorizar a cultura 

oral e os conhecimentos retirados da experiência da criança ou do adulto.  

Desta forma, a educação é entendida como: 

Uma viagem interior cujas etapas correspondem às da maturação contínua da 
personalidade. Na hipótese de uma experiência profissional de sucesso, a educação 
como meio para uma tal realização é, ao mesmo tempo, um processo individualizado 
e uma construção social interativa (DELORS, 1999, p. 100).  

 

Aprender a ser significa, então, uma preparação completa onde o indivíduo seja capaz 

de elaborar pensamentos por si mesmo e formular seus próprios juízos de valores.  

Assim sendo, o ensino superior é “um dos motores do desenvolvimento econômico e, 

ao mesmo tempo, um dos pólos da educação ao longo de toda a vida. É simultaneamente, 

depositário e criador de conhecimentos” (DELORS, 1999, p. 139). 

No sentido de sistematizar uma relação de competências necessárias aos alunos para o 

aprendizado, Antunes (2001) apresenta dez características requeridas neste processo: 

 

1) Dominar plenamente a leitura escrita, lidando com seus símbolos e signos e assim 
beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida; 
2) Perceber as múltiplas linguagens utilizadas pela humanidade; 
3) Perceber a matemática em suas relações com o mundo, “matematizar” sua 
relações com os saberes e resolver problemas; 
4) Conhecer, compreender, interpretar, analisar, relacionar, comparar, sintetizar 
dados, fatos e situações do cotidiano e através dessa imersão adquirir não somente 
uma qualificação profissional, mas competências que a tornem apta a enfrentar 
inúmeras situações; 
5) Compreender as redes de relações sociais e atuar sobres as mesmas como 
cidadãos; 
6) Valorizar o diálogo, a negociação e as relações interpessoais; 
7) Descobrir o encanto e a beleza nas expressões culturais de sua gente e de seu 
entorno; 
8) Saber localizar, acessar, contextualizar e usar melhor as informações disponíveis; 
9) Saber selecionar e classificar as informações recebidas, perceber de maneira 
crítica os diferentes meios de comunicação para melhor desenvolver sua 
personalidade e estar à altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia e 
discernimento; e 
10) Aprender o sentido da verdadeira cooperação desenvolvendo a compreensão do 
outro e descobrindo meios e processos para se trabalhar e respeitar os valores do 
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pluralismo e da compreensão mútua (ANTUNES, 2001, p. 24:36). 
 

O domínio da leitura escrita está ligado não ao quanto o aluno sabe, mas à forma pela 

qual ele consegue interpretar e comunicar o que sabe. Aos alunos dos Cursos de Ciências 

Contábeis está ligado ao conhecimento da Contabilidade como ciência, na capacidade de 

entender e analisar os demonstrativos, os relatórios e qualquer outra informação gerada pela 

contabilidade. 

Perceber as múltiplas linguagens utilizadas pela humanidade é, segundo Antunes 

(2001), mostrar aos alunos, seja através da arte ou outra forma, que a comunicação não está 

restrita apenas à escrita ou fala. Assim, o profissional contábil precisa ter sensibilidade para 

perceber determinadas necessidades ou expectativas do cliente. 

Os profissionais da área contábil lidam diariamente com cálculos, com tabelas, índices, 

fórmulas que algumas vezes se tornam tão automáticas que nem percebem que estão usando a 

matemática no dia-a-dia. Esta capacidade de lidar com números fortalece o raciocínio lógico. 

Conhecer, compreender, interpretar, analisar, relacionar, comparar, sintetizar dados, 

fatos e situações do cotidiano e através dessa imersão adquirir não somente uma qualificação 

profissional, mas competências que a tornem apta a enfrentar inúmeras situações. São 

competências, de acordo com Antunes (2001), ligadas à operacionalização de habilidades 

reflexivas diferentes que envolvem interpretação, análise, síntese, comparações além de outras 

não mencionadas. 

Podendo o profissional contábil atuar em diversas funções dentro um segmento 

empresarial, estas habilidades são necessárias às atividades que executa. Os dados que 

resultam da contabilidade de um período devem ser transformados em informações onde a 

interpretação, a análise e a síntese são necessárias. 

Além disso, a comparação é importante, pois dizer que as receitas ou os custos de um 
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período foram de um valor x podem significar pouco para quem estiver ouvindo ou lendo, 

mas ao se comparar aquele período com outro se estará enriquecendo a informação e a 

tornando útil ao usuário. 

Compreender as redes de relações sociais e atuar sobres as mesmas como cidadãos é 

envolver o aluno com outras pessoas pois, “a escola, dessa maneira, não é apenas importante 

pelo que ensina, mas pelas relações sociais que oportuniza” (ANTUNES, 2001, p. 29). 

A sociedade nos dias de hoje cobra a responsabilidade das empresas tanto em aspectos 

ambientais quanto nos sociais e os profissionais da Contabilidade devem estar envolvidos em 

projetos comunitários bem como possuírem habilidades nas relações interpessoais. 

Valorizar o diálogo, a negociação e as relações interpessoais é a preparação do 

indivíduo para ser um cidadão, integrar-se a outros, descobrir e valorizar equipes e se 

organizar em grupos. Pois, não é mais possível imaginar que dentro de uma empresa a 

contabilidade possa estar isolada dos outros departamentos, que cada funcionário execute sua 

tarefa sem integrar-se com os colegas, que o indivíduo não precise de uma equipe para 

trabalhar. 

Antunes (2001) entende que descobrir o encanto e a beleza nas expressões culturais de 

sua gente é fazer com que o indivíduo venha a “crer na beleza autêntica do simples nacional 

ou estrangeiro, na valorização cultural do folclore, na riqueza pura do local e regional.”  

Em contabilidade esta competência pode ser vista como o aprimoramento de técnicas 

já existentes e também a criação de novos meios de operacionalizar, de valorizar o que é 

típico da região onde o profissional está inserido, não adianta, por exemplo, pensar única e 

exclusivamente em grandes empresas se na região onde o profissional atua o perfil é de 

empresas médias ou pequenas. Cabe a ele criar técnicas, usar a criatividade para aprimorar as 

informações que levará aos usuários. 

 Saber localizar, acessar, contextualizar e usar melhor as informações disponíveis 
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consiste no “treinamento do aluno para aguçar a sua sensibilidade para mentiras ocultas” 

(ANTUNES, 2001, p. 33). Nesta competência está o ato de praticar, experimentar e filtrar as 

informações disponíveis. O período letivo não é suficiente para ensinar tudo ao profissional, 

mas é possível mostrar a ele o caminho a seguir e onde procurar as respostas para suas 

necessidades futuras. 

Para que o futuro profissional consiga selecionar e classificar as informações recebidas 

e consiga perceber de maneira crítica os diferentes meios de comunicação para melhor 

desenvolver sua personalidade. Antunes (2001) acredita que cabe a esta competência ensiná-lo 

a discernir a verdade da mentira, a sinceridade da manipulação, enfim, selecionar e classificar 

as informações recebidas separando o que é essencial do que é desnecessário. 

O profissional contábil deverá dentro da função que estiver desempenhando ter 

competência para refinar as informações que recebe e também as que fornecerá aos usuários.  

Aprender o sentido da verdadeira cooperação desenvolvendo a compreensão do outro e 

descobrindo meios e processos para se trabalhar e respeitar os valores do pluralismo e da 

compreensão mútua significa “formar um profissional com competência para dialogar, 

administrar suas relações interpessoais descobrindo-se ao descobrir o outro” (ANTUNES, 

2001, p. 35).  

O profissional contábil precisa ter capacidade de coordenar grupos de trabalho, ter 

bom relacionamento com outras pessoas, saber trabalhar em equipe e também administrar 

conflitos na empresa, uma vez que o mercado atual busca um profissional contábil com 

competências e habilidades não apenas para executar as tarefas, mas também auxiliar no 

processo decisório. Assim, o tópico que segue, apresenta o perfil do profissional da 

Contabilidade diante das exigências impostas pelo mercado de trabalho. 
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2.3.2 Competências e habilidades exigidas do profissional contábil   

O Curso de Graduação em Ciências Contábeis deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:  

 

I – utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 
Atuariais;  
II – demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;  
III – elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 
eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;  
IV – aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;  
V – desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 
entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos 
controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com 
reconhecido nível de precisão;  
VI – exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo as atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação 
de contas de sua gestão perante a sociedade, gerando também informações para a 
tomada de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a 
cidadania; 
VII – desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de 
controle gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação; 
VIII – exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos 
diferentes modelos organizacionais (RESOLUÇÃO CES/CNE nº. 6/2004, ART. 4).  

 

Na formação profissional as competências básicas são mais significativas que 

determinados conhecimentos específicos: 

 

Uma formação profissional que vise ao universo do trabalho, tal como hoje se 
configura, deve necessariamente situar no foco das atenções algo que não é novo, 
que sempre existiu, mas que produzia seus efeitos de modo coadjuvante ou colateral: 
as competências básicas a serem desenvolvidas dizem respeito à formação pessoal, 
às capacidades pessoais que transcendem os temas estudados, que sobrevivem às 
transformações cada vez mais rápidas nos cenários dos equipamentos e da produção 
material (MACHADO, 2002, p. 153). 

 

Kounrouzam (2005) apresenta quatro etapas que o contabilista necessita atender no 

processo qualificativo. Estas etapas podem ser visualizadas no Quadro 5. 
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Formação 
Acadêmica 

Na formação acadêmica são três agentes envolvidos: a instituição, o professor e o aluno. 
A educação, como principal agente, é a chave para valorização profissional, 
correspondente a um processo inserido no contexto das relações e interesses entre 
instituições, aluno e empresas, que determinam a formação social, onde se faz necessário 
priorizar os aspectos filosóficos, políticos, sociológico e epistemológicos da educação 
contábil. 

Experiência 
Prática 

Terá vantagem competitiva o profissional que conciliar a formação acadêmica à prática 
da profissão. É importante que o profissional da área Contábil conheça e saiba executar 
todas as etapas necessárias ao fornecimento das informações contábeis. Com o avanço 
tecnológico, o Contador não exerce mais o papel de executor dos registros contábeis, 
mesmo assim, é importante que o Contador, para adquirir a experiência prática necessária 
saiba gerar tais informações.  

Competências e 
Habilidades 

Entende-se por competências o conhecimento técnico e por habilidades, a capacidade de 
transmissão e análise do conteúdo técnico. 

Ética e 
Responsabilidade 

Social 

Todo indivíduo e organização precisam estar atentos não só às suas responsabilidades 
econômicas e legais, mas também às suas responsabilidades éticas, morais e sociais. Essa 
responsabilidade ética corresponde a valores morais específicos. Valores morais que 
dizem respeito a crenças pessoais sobre comportamento eticamente correto ou incorreto, 
tanto por parte do próprio indivíduo quanto com relação a outros.  

Quadro 5 – As quatro etapas no processo qualificativo 

Fonte: adaptado de KOUNROUZAM (2005). 

 

É necessário, então, identificar quais são os responsáveis pelo desenvolvimento de 

competências e habilidades que o mercado requer do profissional contábil. Desta forma, cada 

um dos três envolvidos no processo de formação acadêmica tem atribuições diferentes que 

podem ser resumidas conforme segue: 

 

A Instituição: Como responsável pela definição do currículo, deve determinar as 
políticas claras e conscientes ao modelo de sociedade em que está inserida e o tipo 
de profissional necessário para atuar neste contexto. O currículo deverá atender aos 
valores e contradições da sociedade e a cultura onde estiver inserida. Este 
correspondente à descrição das ações necessárias para a construção da qualidade do 
ensino. 
O Professor: A figura do professor aparece como um orientador do processo de 
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formação do profissional. Para que o objetivo da proposta seja atingido é necessário 
que o professor esteja engajado e consciente dos objetivos da Instituição. [...] O 
professor como agente do aprendizado, deve cuidar da manutenção de suas 
competências, através de atualizações e cursos de aperfeiçoamento como mestrado 
e/ou doutorado, desenvolvendo pessoalmente um constante aprimoramento de seus 
conhecimentos e atuação profissional.  
O Aluno: O aluno deverá estar preparado para os novos desafios que se seguem a 
partir do ingresso no ensino superior, através dos ensinamentos recebidos ao longo 
do curso, desenvolvendo competências e habilidades para o desempenho de sua 
profissão. Deverá ter consciência de sua responsabilidade no processo de 
aprendizado, dispondo-se a participar como protagonista, na execução de tarefas, 
estudos, pesquisas e mudanças de comportamento, visando o aprimoramento técnico 
e intelectual (KOUNROUZAM, 2005 - www.nossocontador.com.br). 

 

A experiência, como já mencionada anteriormente por Serra Negra (2004), tem na 

Contabilidade, talvez até maior destaque que em outros cursos quanto à sua necessidade, pois 

o profissional contábil deve ter conhecimento de todas as etapas necessárias para geração das 

informações aos usuários. 

Kounrouzam (2005) ressalta que “a experiência prática também é adquirida no 

momento em que o profissional se depara com situações que exijam, além dos conhecimentos 

técnicos, determinações de procedimentos e prioridades para a tomada de decisões no 

mercado”. 

Muitos cargos e funções estão sumindo ou exigindo requalificação do profissional, 

mas, como destaca Schwez (2001), também novos cargos estão surgindo e o profissional que 

deseja se manter no mercado deve não ter medo de mudar. 

Apresentaram-se neste tópico competências e habilidades necessárias ao profissional 

contábil no desempenho de suas funções. Assim, cabe definir tais termos. 

2.3.2.1 Definições de competências e habilidades  

Competência pode ser entendida como capacidade de compreender, analisar e reagir 

adequadamente frente à determinada situação: 

 

A noção de competência refere-se à capacidade de compreender uma determinada 
situação e reagir adequadamente frente a ela, ou seja, estabelecendo uma avaliação 
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dessa situação de forma proporcionalmente justa para com a necessidade que ela 
sugerir a fim de atuar da melhor maneira possível (ALLESSANDRINI, 2002, p. 
164). 

 

A competência está relacionada com o saber fazer algo, que envolve por sua vez, uma 

série de habilidades. As habilidades são entendidas como “a capacidade que o indivíduo 

possui para encontrar uma solução para a questão que se apresenta a ele” (ALLESSANDRINI, 

2002, p. 164). 

Perrenoud (1999) esclarece que não existe uma definição clara e única de competência, 

pois esta palavra tem vários significados, o que se pode é dizer que: 

 

Toda competência está, fundamentalmente, ligada a uma prática social de certa 
complexidade. Não a um gesto dado, mas sim a um conjunto de gestos, posturas e 
palavras inscritos na prática que lhes confere sentido e continuidade. Uma 
competência não remete, necessariamente, a uma prática profissional e exige ainda 
menos que quem a ela se dedique seja um profissional completo (PERRENOUD, 
1999, p. 35).   

 

Para desenvolver ou construir competências, Perrenoud (1999) acredita que é 

necessário exercitar-se em situações complexas. Entretanto, o autor, atenta para o fato de que 

a noção de competência no contexto educacional é muito mais abrangente do que na empresa 

e mantém importantes vínculos com a idéia de disciplina.   

Uma competência apenas isolada não garante a formação de um indivíduo competente: 

 

As pessoas apresentam-se, vivem, convivem, agem, interagem, avaliam ou são 
avaliadas como um espectro de competências. Competências tópicas, consideradas 
isoladamente, podem constituir-se em focos de curiosidades, mas não garantem um 
desenvolvimento nem uma formação pessoal harmoniosa (MACHADO, 2002, p. 
142). 

 

Como exemplos de competência, Machado (2002) cita a capacidade de expressão (tida 

como característica fundamental em qualquer pessoa) e a capacidade de argumentação, pois, 

segundo o autor de nada adiantaria um advogado estar convencido de que seu cliente é 
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inocente, é preciso que ele seja competente para através da argumentação evidenciar a 

inocência. 

Quando se deseja caracterizar a idéia de competência é importante identificar o âmbito 

no qual ela se exerce: 

 

 
Não existe uma competência sem a referência a um contexto no qual ela se 
materializa: a competência sempre tem um âmbito, o que nos faz considerar bastante 
natural uma expressão como “Isto não é da minha competência” (MACHADO, 
2002, p. 143). 

 

A delimitação do âmbito de referência torna mais fácil caracterizar alguém como 

competente. “É mais simples prefigurar um espectro de competências pessoais a serem 

desenvolvidas em um curso superior, de natureza profissionalizante, do que fazê-lo com 

relação a alunos da educação básica” (MACHADO, 2002, p. 143). 

Machado (2002) argumenta que a competência está intimamente ligada à mobilização 

do saber por entender que a competência “não é um conhecimento “acumulado”, mas a 

virtualização de uma ação, a capacidade de recorrer ao que se sabe para realizar o que se 

deseja, o que se projeta:  

 

As competências constituem, portanto, padrões de articulação do conhecimento a 
serviço da inteligência. Podem ser associadas aos esquemas de ação, desde os mais 
simples até às formas mais elaboradas de mobilização do conhecimento, como a 
capacidade de expressão nas diversas linguagens, a capacidade de argumentação na 
defesa de um ponto de vista, a capacidade de tomar decisões, de enfrentar situações-
problema, de pensar sobre e elaborar propostas de intervenção na realidade 
(MACHADO, 2002, p. 145).  

 

Relacionar a formação escolar como fundamental para a inserção no mercado de 

trabalho, segundo Machado (2002), é uma idéia relativamente nova, pois apenas com a 

Revolução Industrial esta pressuposição consolidou, uma vez que antes o trabalho era 

reservado aos escravos. 
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Machado (2002, p. 151) explica que “faz no máximo 250 anos que surgiu a idéia de 

que é preciso estudar em escolas de formação profissional para se aprender a exercer os 

diversos ofícios. Assim, o estudo das disciplinas deveria servir a tal preparação”  

Desta forma, Machado (2002) considera que a escola deve prover as pessoas de 

competências básicas, como a capacidade de expressão, de compreensão do que se lê, de 

interpretação de representações.  

E ainda, capacidade de mobilização dos saberes adquiridos, capacidade de construção 

de mapas de relevância das informações disponíveis, capacidade de colaborar, de trabalhar em 

equipe e criar cenários.   

2.3.2.2 O profissional contábil - competências e habilidades requeridas 

 O profissional contábil, de acordo com Kounrouzam (2005), “entra numa nova era, 

mais atualizada, mais inovadora e mais exigente”. Desta forma, a autora considera que cabe 

aos profissionais da Contabilidade a responsabilidade na maximização da utilidade da 

informação contábil e todo o trabalho de procurar atender aos diferentes usuários desta 

informação. 

 Delours (1999) considera que em função da pressão da moderna tecnologia tanto na 

indústria quanto na agricultura a vantagem é dos profissionais capazes de compreenderem e 

dominarem a tecnologia. Assim, as instituições de ensino devem corresponder às necessidades 

da sociedade adaptando-se constantemente. Tendo as universidades e faculdades que conceder 

mais espaço à formação científica e tecnológica para corresponder à procura de especialistas 

que estejam a par das tecnologias mais recentes e sejam capazes de gerir sistemas cada vez 

mais complexos. 

Portanto, as competências para o desempenho da profissão contábil, nas condições 

atuais de mercado devem ser: competências gerais, comerciais, organizacionais e técnicas:  
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a) Competências gerais – envolvem conhecer e entender as correntes econômicas, 
políticas, sociais e culturais de uma forma global; 
b) Competências comerciais – referem-se ao conhecimento do segmento de mercado 
em que esteja atuando; 
c) Competências organizacionais – conhecimento do processo operacional da 
organização em sua área de atuação, através do conhecimento e interação entre o 
mercado e o grupo organizacional;  
d) Competências técnicas – conhecimento das normas e princípios contábeis, ser 
capaz de desenvolver, analisar e implantar sistemas de informações contábeis e de 
controle gerencial (KOUNROUZAM, 2005 - www.nossocontador.com.br). 

Marion (2001) apresenta as habilidades necessárias aos profissionais da Contabilidade, 

segundo um artigo publicado nos Estados Unidos (Perspectivas no ensino: capacitação para 

o sucesso na profissão contábil), onde diversas empresas do ramo contábil daquele país 

reuniram-se para apresentarem propostas a serem desenvolvidas no ensino da Contabilidade. 

Marion (2001) ressalta que as empresas afirmam a existência da necessidade de 

reexaminar o processo educacional da Contabilidade em virtude de o mundo dos negócios ser 

hoje muito mais dinâmico e completo que pouco tempo atrás.  

Em razão do avanço tecnológico, da globalização do comércio e da complexidade das 

transações, Marion (2001) argumenta que a educação para os futuros contadores deve preparar 

profissionais com um amplo conjunto de habilidades (competências) as quais podem ser 

divididas em três categorias: habilidade em comunicação, habilidade intelectual e habilidade 

no relacionamento com as pessoas, conforme segue: 

 

a) Habilidade em comunicação – A atividade contábil exige que seus profissionais 
sejam capazes de transferir e receber informações com facilidade. Os profissionais 
contábeis deverão ser capazes de apresentar e defender suas posições através de 
exposições através de expressões formais e informais, verbais ou escritas. Deverão 
ser capazes de se comunicar no mesmo nível que os homens de negócios;  
b) Habilidade intelectual – Quando consultado, o profissional contábil deverá ser 
capaz de usar sua criatividade para estruturar e apresentar rápidas soluções de 
problemas que muitas vezes não lhe são familiares. Deverá ser capaz de identificar e, 
se possível, antecipar problemas, propondo soluções viáveis;  
c) Habilidade no relacionamento com as pessoas – A habilidade em trabalhar com 
outras pessoas e em grupo para executar determinadas tarefas é essencial. O 
profissional contábil deverá ser capaz de influenciar outros; de organizar e delegar 
trabalhos; de motivar e desenvolver outras pessoas; e de resolver e suportar conflitos 
(MARION, 2001, p. 98). 
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Tais habilidades são requeridas dos profissionais, segundo Marion (2001), devido ao 

fato de que a velocidade e a adequação da informação contábil devem acompanhar o ritmo das 

atuais mudanças no mundo dos negócios. 

O profissional contábil do século XXI deve estar apto a gerenciar sua própria carreira: 

 

O profissional contábil terá de administrar a própria profissão como um produto a 
ser vendido no mercado. Portanto, deverá “saber lidar com pressões, frustrações, ser 
integrado e, principalmente, saber criar empatia com os outros, evitando julgamentos 
críticos baseados em sensações e não fatos.” Além disso, deverá estar atento às 
oportunidades de mercado, descobrir os nichos existentes e investir em marketing 
pessoal (SCHWEZ, 2001, p. 76). 

 

A velocidade das mudanças exige profissionais dotados de habilidades e competências 

cada vez maiores. No que se refere às habilidades, Schwez (2001) apresenta dentre outras as 

seguintes: 

a) Habilidades de liderança; 

b) Habilidades de comunicação; 

c) Habilidades de flexibilidade; 

d) Habilidades de versatilidade; 

e) Habilidades pessoais e interpessoais; 

f) Poder de decisão; 

g) Princípios morais e éticos; 

h) Habilidade de discernir; 

i) Habilidade do uso da tecnologia; 

j) Equilíbrio físico e emocional; 

k) Habilidades de desenvolvimento do senso crítico; e 

l) Habilidades de criatividade. 

A habilidade de liderança significa que o profissional contábil deve posicionar-se 



 

 

70 

sobre determinado assunto e assumir liderança sobre o grupo. Deve expressar o que pensa, 

sente ou observa. 

As habilidades de comunicação referem-se à capacidade do indivíduo em expressar 

com clareza um ponto de vista seja de forma escrita ou através da fala. 

Habilidade de flexibilidade é estar aberto às novas idéias, novas formas, novos 

processos para chegar a um resultado de forma a obter respostas rápidas para solucionar 

problemas do dia a dia. 

Ser versátil é não se limitar a conhecer apenas somente a sua função dentro da 

organização, mas possuir além do conhecimento da função específica que exerce, 

conhecimentos gerais sobre a organização. 

Habilidades pessoais e interpessoais referem-se à curiosidade, às atitudes, ao humor, 

enfim, à forma de se relacionar com os outros e consigo mesmo. Não basta saber executar 

determinada função é necessário também se relacionar bem com o ambiente onde está 

inserido. 

Poder de decisão é importante porque em momentos de incerteza o profissional precisa 

decidir rápido e de forma efetiva sobre alguma coisa, devendo ainda conhecer e assumir os 

riscos de decisão que está tomando.  

O mercado busca um profissional que preste informações aos usuários internos, e não 

aquele profissional que somente gera informações para o fisco: 

 

Um profissional crítico, criativo na busca de soluções, com princípios gerais de 
soluções e problemas. Na importância da tomada de decisões, devem os prestadores 
de serviços contábeis visar não o atendimento ao fisco, porque esse perfil já está 
ultrapassado e rejeitado em nossos dias, mas enfatizar as informações contábeis, pois 
este sim é o perfil esperado pelo mercado (DUTRA, 2000, p. 30).  

 

“Para estar bem preparado para o desafio do futuro, além de conhecimentos técnicos 

essenciais, precisa desenvolver habilidades relativas à comunicação, relações humanas e 
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administração” (DUTRA, 2000, p. 31). 

O profissional contábil deverá desenvolver três tipos de inteligências para se adequar 

ao mercado de trabalho. Estas inteligências são: 

 

Inteligência lingüística – para que os profissionais contábeis sejam capazes de 
transferir e receber informações com facilidade, sendo capazes de defender suas 
posições por qualquer tipo de exposição;  
Inteligência lógico-matemática – para que o profissional contábil seja capaz de 
estruturar e apresentar rápidas soluções de problemas que, muitas vezes, não lhe são 
familiares, podendo identificar e, se possível, antecipar os problemas, propondo 
soluções viáveis; 
Inteligências pessoais (Intrapessoal e a Interpessoal) – em que o profissional contábil 
possua habilidades de auto-conhecimento e relações sociais, administração de 
emoções, automotivação, interpretação e ética; possa trabalhar cooperativamente 
com outras pessoas na execução de determinadas tarefas; seja capaz de influenciar o 
outros, de organizar e delegar trabalhos, de motivar e desenvolver outras pessoas e 
de resolver e suportar conflitos (Massucatti, 2001, p. 49 apud (Yamada, 2002, p. 
45).  

 

Diante de tantas exigências é importante destacar que “as competências são formadas 

passo a passo, segundo um processo de construção contínuo” (ALLESSANDRINI, 2002, p. 

166). Assim, “falar em competência implica dizer que esta significa o domínio teórico e 

prático do saber e do fazer” (LAFFIN, 2002, p. 90). 

Para melhor identificar as competências e habilidades requeridas do profissional 

contábil no desempenho de suas funções, elaborou-se um quadro sumário com os autores e as 

competências e habilidades sugeridas por eles, conforme pode ser visualizado no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Sumário da literatura sobre competências e habilidades 

Fonte: elaboração própria. 

 

Observa-se, neste Quadro, que o senso crítico, a capacidade de trabalhar em equipe, a 

liderança, a criatividade, a ética e a capacidade de julgamento são considerados como 

necessários pela maioria dos autores mencionados. Sendo ainda importante, para a maioria 

deles, a capacidade de administrar conflitos, a adaptabilidade às inovações e habilidades de 

comunicação tanto verbal quanto escrita. 

Percebe-se que o mercado atual vem exigindo dos contadores uma atuação mais 

marcante nas empresas, exigindo do profissional desta área novas habilidades: 

   Sumário da literatura sobre Compêtencias e Habilidades 

Competências e Habilidades / Referência
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Habilidades comunicativas escritas X X X X X X
Habilidades comunicativas orais X X X X X X X
Conhecimentos sobre organizações e negócios X X X X X
Senso crítico X X X X X X X X X
Criatividade X X X X X X X
Iniciativa X X X X X
Adaptabilidade à inovações X X X X X X X
Capacidade de se expressar em público X X
Ética X X X X X X X
Julgamento X X X X X X X X
Trabalhar sobre pressão X X X X
Administrar conflitos X X X X X X X
Trabalhar em equipe X X X X X X X X
Delegar tarefas X X X
Liderança X X X X X X X
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Hoje, se espera que o contador esteja em constante evolução, e além de uma série de 
atributos indispensáveis nas diversas especializações da profissão contábil. Não 
sendo mais possível, sobreviver no momento atual com aquela postura de 
escriturador, “guarda-livros”, “despachante” e atividades burocráticas em geral 
(MARION; SANTOS, 2001, p. 5). 

 

Portanto, a atuação satisfatória do profissional contábil pressupõe conhecimentos que 

envolvam competências e habilidades, das quais, acredita-se que boa parte devam ser 

adquiridas em razão da graduação em Ciências Contábeis, embora, concorde-se que apenas 

bons cursos não sejam suficientes para que um indivíduo passe a ter todos estes requisitos. O 

ensino e a própria profissão deverão criar uma situação que atraia novos talentos e novas 

idéias e isso poderá ser mais lapidado por meio da educação continuada. 

As competências e habilidades apresentadas neste Quadro Sumário serviram de base 

para a elaboração das questões do Bloco III do questionário enviado aos egressos dos Cursos 

de Ciências Contábeis, que teve por objetivo identificar as contribuições dos cursos aos 

egressos, em termos de habilidades desenvolvidas. 

Assim, sem pretensão de esgotar o assunto, encerra-se esta parte referente às 

competências e habilidades exigidas do profissional contábil. O tópico que segue apresenta 

algumas pesquisas realizadas com egressos dos Cursos de Ciências Contábeis. 

 

 2.4 PESQUISAS SOBRE EGRESSOS  

 

Diversos autores vêm discutindo a questão do ensino contábil, no sentido de buscarem 

uma melhoria na qualidade do ensino. Artigos, debates, palestras, dissertações e teses 

abordam esta questão. 

Este tópico tem por objetivo apresentar alguns destes autores envolvendo pesquisas 

com egressos dos cursos de Ciências Contábeis. 
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No ano de 1987, Fávero pesquisou em quatro IES do Paraná dentre outros aspectos o 

perfil dos docentes, métodos e técnicas utilizados no ensino da contabilidade e, quanto ao 

corpo discente pesquisou o perfil, as habilidades desenvolvidas em razão do curso e os 

motivos que os influenciaram na escolha do curso de Ciências Contábeis. 

Os resultados são apresentados em sua dissertação de mestrado, evidenciando-se sobre 

os discentes, que os fatores que mais influenciaram na escolha do curso foram: o exercício de 

atividades semelhantes e maiores oportunidades no mercado de trabalho. Fávero constatou 

que o currículo do curso, na visão dos alunos não estava adequado com a realidade do 

mercado de trabalho. 

Dutra, no ano 2000, pesquisou junto aos egressos da Universidade do Oeste de Santa 

Catarina - UNOESC e dirigentes de empresas da Região de São Miguel do Oeste - SC 

aspectos sobre a capacitação dos profissionais de Contabilidade e a satisfação das 

necessidades dos usuários de informações contábeis, buscando identificar se os egressos desta 

IES eram capazes de exercer atividades relacionadas com a profissão contábil da forma que os 

dirigentes das empresas esperavam.  

A pesquisa de Dutra (2000) revelou que as principais dificuldades encontradas pelos 

egressos para exercerem suas atividades como contadores eram: falta de confiança dos 

empresários para fornecer todos os dados da empresa para uma contabilidade gerencial, 

administradores fechados para novas idéias, resistência interna de funcionários para passar 

informações, descrédito por parte dos empresários em relação ao curso superior de Ciências 

Contábeis e preferência por pessoas sem graduação, mas com experiência prática na área 

contábil. 

Quanto às expectativas dos dirigentes em relação à formação do profissional contábil, 

Dutra (2000) observou que a preferência era por profissionais com formação ampla em todas 

as áreas. Contrariando o que pensavam os egressos, o autor identificou que a maioria dos 
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dirigentes, na contratação, tinham preferência por profissionais graduados mesmo que com 

pouca experiência. 

No ano 2000, Coelho em sua dissertação discutiu a adequação do ensino nos cursos de 

Ciências Contábeis do Rio de Janeiro às necessidades do mercado de trabalho. O autor 

verificou que houve divergências nas opiniões das empresas e das instituições de ensino em 

relação às habilidades requeridas pelo mercado de trabalho do aluno. Porém, observou que 

tanto as empresas quanto as IES concordavam que ao concluir o curso de Ciências Contábeis, 

o egresso não estava apto a exercer as atividades profissionais requeridas pelo mercado de 

trabalho. 

Ainda no ano de 2000, Biazus realizou um estudo na cidade de Santa Maria – RS 

buscando identificar as relações existentes entre o ensino de graduação em Contabilidade da 

Universidade Federal de Santa Maria às necessidades do mercado de trabalho. 

Biazus (2000) buscou identificar e analisar as necessidades do mercado de trabalho de 

Santa Maria – RS em termos de formação acadêmico-profissional dos contadores, na visão 

dos dirigentes empresariais, dos egressos, dos formandos e dos professores de Contabilidade. 

Os resultados demonstraram que a grade curricular do Curso de Ciências Contábeis foi 

considerada, pelos dirigentes empresariais, adequada às necessidades do mercado de trabalho. 

A maioria dos egressos, também a consideraram adequada.  

Em 2001, Madruga em sua dissertação de mestrado buscou identificar qual era a 

realidade e as perspectivas sobre as competências necessárias para o atual e futuro 

desempenho das atribuições dos contadores. Para isso, realizou uma pesquisa junto aos 

contadores registrados no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. 

Madruga (2001) observou que havia uma preocupação dos respondentes quanto ao 

desenvolvimento de capacidades gerenciais e administrativas, preocupação com a educação 

continuada e desenvolvimento de competências pessoais como criatividade, por exemplo. 
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Constatou, ainda que, no que se refere à adequação do currículo do Curso de Ciências 

Contábeis a maioria dos contadores manifestou-se de forma desfavorável, ou seja, eles 

consideraram que seus conhecimentos nas atividades que estavam exercendo vinham de sua 

experiência prática e não do curso de graduação, destacando-se, então, a necessidade de maior 

ligação entre a teoria e a prática contábil. 

Fink (2001), em sua dissertação, propõe uma grade curricular para os Cursos de 

Ciências Contábeis à luz das novas Diretrizes Curriculares e das exigências atuais da gestão 

empresarial. 

Esta pesquisa apresentou um conjunto de disciplinas que devem constar no currículo 

do Curso para formar contadores com as competências exigidas pelo mercado. A grade 

proposta por Fink (2001) está dividida em três áreas do conhecimento, a saber: conhecimentos 

gerais e humanísticos, representando 14,28% da grade curricular; conhecimentos de 

organizações e negócios, representando 26,19% da grade; contabilidade e conhecimentos 

correlatos, representado 42,85% das disciplinas do curso; e, ainda, disciplinas optativas, 

representando 9,52% da grade e disciplinas complementares, representando 7,16% da grade 

proposta. 

A autora considera que o Curso de Ciências Contábeis deve formar um profissional 

apto a contribuir para a profissão e para a sociedade, sendo necessário, então, que as IES 

promovam uma formação integral da pessoa e a sua capacitação para o exercício profissional. 

A tese de doutorado de Laffin, no ano de 2002, discute o trabalho do professor de 

contabilidade, buscando elementos para um processo de formação continuada. 

Laffin (2002) destaca a importância do professor na formação do profissional contábil, 

por acreditar que a trajetória do profissional docente é importante e poderá esclarecer alguns 

questionamentos sobre o ensino da contabilidade e as razões pelas quais alguns alunos ao 

saírem da graduação não se sentem aptos ao exercício das atividades de contador. 
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O autor constatou que na maioria das vezes o “virar professor” aconteceu por meio de 

redes de relações pessoais construídas no exercício da profissão de contador ou através da 

freqüência em cursos de pós-graduação. 

Ainda em 2002, Yamada disserta sobre o perfil do profissional contábil no contexto 

empresarial da cidade de Cacoal – Rondônia, onde busca identificar a forma de atuação dos 

profissionais das empresas de serviços contábeis desta cidade, investigando o perfil destes 

profissionais dentro do contexto das organizações em que atuam. 

Yamada (2002, p. 102) constatou que os profissionais pesquisados “ainda não haviam 

despertado para entender que a contabilidade há muito tempo deixou de existir apenas para 

cumprir formalidades legais”, considerando que havia necessidade de rever a grade curricular 

das IES que não estavam condizentes com o mercado, especialmente quando se tratava de 

trabalhos mais especializados. 

Lousada e Martins (2003) fizeram uma pesquisa com 19 dirigentes de IES buscando 

investigar qual era a visão deles acerca do acompanhamento de egressos, considerando que os 

egressos são uma fonte de informação à gestão dos Cursos de Ciências Contábeis. 

Constataram que dos 19 entrevistados, 13 conheciam o tema tratado a mais de cinco anos. Das 

IES pesquisadas apenas 2 não haviam feito nenhum tipo de experiência com egressos. A 

pesquisa revelou que todos os dirigentes consideram de grande importância as pesquisas com 

egressos para avaliar a real contribuição que o curso propiciou no desempenho de suas 

atividades do dia-a-dia. 

Em 2004, Trombetta e Cornachione Júnior escreveram um artigo no Congresso USP 

de Iniciação Científica sobre a percepção dos alunos de Contabilidade sobre as habilidades de 

comunicação adquiridas na graduação. 

Os resultados apontaram para o reconhecimento por parte dos alunos de Contabilidade 

da importância da habilidade de comunicação para o seu desempenho profissional. 
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O objetivo deste tópico foi apresentar um breve relato de pesquisas de alguns autores 

sobre egressos dos Cursos de Ciências Contábeis. O próximo capítulo apresenta a 

metodologia utilizada na execução desta dissertação. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA  

Segundo Marconi e Lakatos (2002), todas as ciências são caracterizadas pelo uso de 

métodos científicos. Entretanto, nem todos os ramos de estudo que empregam esses métodos 

são ciência. Assim, concluem que a utilização de métodos científicos não é exclusiva à 

ciência, mas, “não há ciência sem emprego de métodos científicos”.  

Desta forma, sendo esta pesquisa de cunho científico, torna-se necessário que siga uma 

metodologia científica, ou seja, um caminho científico que direcione aos objetivos propostos.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento desta pesquisa é dedutivo. O raciocínio dedutivo tem por objetivo 

explicar o conteúdo das premissas. O método dedutivo, segundo Gil (1999), faz uma análise 

do geral para o particular e chega a uma conclusão.  

O método de pesquisa, quanto à abordagem, é quantitativo e a pesquisa descritiva de 

levantamento ou survey. Para Richardson (1999, p. 70), a abordagem quantitativa é 

caracterizada “pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta dos dados, 

quanto no tratamento delas pelo meio de técnicas estatísticas”.  

A utilização da pesquisa quantitativa, conforme Richardson (1999), tem por objetivo 

garantir maior precisão dos resultados, evitando distorções de análise e de interpretação dos 

dados. 

Pesquisa descritiva, de acordo com Cervo e Bervian (1996, p. 49), “trata-se do estudo 

e da descrição das características, propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo 

ou realidade pesquisada”. 

As pesquisas de levantamento também conhecidas por survey: 
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Caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 
conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo 
significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante 
análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 
1999, p. 70). 

 

Portanto, o procedimento de análise é descritivo e inferencial e o delineamento é 

dedutivo.  Richardson (1999, p. 224) explica que inferência “refere-se à operação pela qual se 

aceita uma proposição em virtude de sua relação com outras proposições já aceitas como 

verdadeiras.” 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA   

 

Na presente pesquisa, a população constituiu-se dos alunos egressos dos Cursos de 

Ciências Contábeis do Estado do Paraná, na Região Oeste do Paraná. 

A Região Oeste do Paraná é composta por 50 municípios. Os três maiores em termos 

de população são: Foz do Iguaçu, com 293 mil habitantes; Cascavel, com 272 mil habitantes; 

e Toledo, com 104 mil habitantes. Dos 50 municípios do Oeste do Paraná, 6 possuem 

Instituições de Ensino Superior onde é oferecido o Curso de Ciências Contábeis.  

Para identificar quais os municípios e as instituições de ensino que ofereciam o Curso 

de Ciências Contábeis nesta região, nos últimos anos, foi pesquisado o sítio do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), sendo que as Instituições de Ensino 

eram, em 18 de novembro de 2005, as seguintes:  

a) Na cidade de Foz do Iguaçu - o Instituto Foz do Iguaçu de Ensino e Cultura 

(IFIEC), a Faculdade União das Américas (IES), a Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE) e o Instituto de Ensino Superior de Foz do 
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Iguaçu (IESFI); 

b) Na cidade de Cascavel - a Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), a Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Cascavel 

(FCSAC - UNIVEL) e a Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel 

(FACIAP - UNIPAN); 

c) Na cidade de Marechal Cândido Rondon - a Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná (UNIOESTE); 

d) Em São Miguel do Iguaçu - a Faculdade de Ensino Superior de São Miguel 

do Iguaçu (FAESI); 

e) Em Palotina - a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); e 

f)  Em Toledo a Universidade Paranaense (UNIPAR). 

Ressalta-se que, nestas Instituições, somente cinco (4 IES Privadas e 1 IES Pública - 

com 3 campi e 1 extensão) tiveram no ano de 2005 alunos formados em Ciências Contábeis. 

Entretanto, nesta pesquisa, consideraram-se os dois últimos anos, pois, caso contrário, só 

fariam parte da pesquisa egressos de uma IES Pública (em três campi) e uma Privada, pois, 

desde o início, uma IES Privada recusou-se a participar.  Ao optar-se pelos dois últimos anos 

passaram a fazer parte da amostra mais uma extensão da IES Pública e duas IES Privadas. 

Para definição da amostra probabilística, esta foi estratificada de forma proporcional 

nos anos de 2004 e 2005. Assim, o período de estudo foi transversal, compreendendo os anos 

de 2004 e 2005.  

Para Richardson (1999, p. 172), “a mostra estratificada pode ser calculada pelo 

tamanho de cada estrato dos grupos amostrais”. O autor explica que a forma de calcular o 

tamanho da amostra “consiste em aplicar, ao tamanho global de amostra, as percentagens que 

cada estrato representa na população”. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2002, p. 42), a característica primordial deste tipo 
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de amostra é “poderem ser submetidas a tratamento estatístico, que permite compensar erros 

amostrais e outros aspectos relevantes para a representatividade e significância da amostra”. 

Segundo Richardson (1999), a amostra intencional consiste na escolha de um grupo ou 

comunidade com características prescritas nas hipóteses formuladas pelo pesquisador. Gil 

(1999) define amostra intencional ou amostra por tipicidade desta forma: 

 

Constitui um tipo de amostragem não probabilística e consiste em selecionar um 
subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser 
considerado representativo de toda a população. A principal vantagem da 
amostragem por tipicidade está nos baixos custos de sua seleção. Entretanto, requer 
considerável conhecimento da população e do subgrupo selecionado (GIL, 1999, p. 
104). 

 

A Tabela 2 apresenta as IES e a quantidade de egressos da Região Oeste do Paraná nos 

anos de 2004 e 2005: 

Tabela 2 – Quantidade de egressos do Oeste do Paraná período 2004 e 2005 por IES 
Quantidade de egressos por ano  

Instituição de Ensino 
 
Município 

2004 2005 
Univel Cascavel  40 38 
Faesi (Uniguaçu)  São Miguel do Iguaçu 0 30 
Unipan  Cascavel  0 66 
Unioeste  Foz do Iguaçu 36 42 
Unioeste Marechal Cândido Rondon 39 45 
Unioeste Cascavel  36 22 
Unioeste Palotina 0 40 
XX Toledo Não participa Não participa 
TOTAL  151 283 

Fonte: dados da pesquisa. 

Na presente pesquisa, a amostra foi composta pelos egressos dos Cursos de Ciências 

Contábeis da Região Oeste do Paraná formados nos anos de 2004 e 2005, das onze 

Instituições de Ensino apresentadas. Cabe destaque de uma IES que desde o início da pesquisa 

recusou-se a fornecer qualquer informação a respeito dos egressos. Esta Instituição não faz 

parte da amostra.  
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Também não fazem parte da amostra o Instituto Foz do Iguaçu de Ensino e Cultura 

(IFIEC), a Faculdade União das Américas (IES) e o Instituto de Ensino Superior de Foz do 

Iguaçu (IESFI) por não terem até 2005, nenhuma turma que tenha concluído o Curso de 

Ciências Contábeis. 

O tamanho da amostra foi calculado por meio da fórmula apresentada por Barbetta 

(1994). O autor destaca a complexidade da definição do tamanho da amostra e apresenta a 

seguinte fórmula para o cálculo da amostra: 

Sejam: N tamanho (número de elementos) da população; 

            n tamanho (número de elementos) da amostra; 

            n0 uma primeira aproximação para o tamanho da amostra e 

            E0 erro amostral tolerável  

Segundo Barbetta (1994, p. 58), um primeiro cálculo do tamanho da amostra pode ser 

feito, mesmo sem conhecer o tamanho da população, através da seguinte expressão: 

2
0

1
E

no =  

Conhecendo o tamanho N da população, pode-se corrigir o erro anterior, por: 

0

0

nN
nN

no +
∗

=  

Nesta pesquisa o erro amostral tolerável será de 0,05, ou seja, 5%. Assim, E = 0,05. 

A quantidade total de egressos em Ciências Contábeis no Oeste do Paraná nos anos de 

2004 e 2005 foi de 434 alunos. Utilizando a fórmula apresentada por Barbetta (1994) chegou-

se à seguinte amostra: 

egressosno 400
05,0
1

2 ==  

Para o ano de 2004 o tamanho da amostra foi de 110 egressos. O cálculo foi feito da 

seguinte forma: 
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Conhecendo o tamanho N da população, pode-se corrigir o erro anterior, por: 

400151
400*151

+
=n  

 

egressosn 110
551

400.60 ==  

Para o ano de 2005 o tamanho da amostra foi de 166 egressos. O cálculo foi feito da 

seguinte forma: 

400283
400*283

+
=n  

 

egressosn 166
683

200.113 ==  

A amostra foi, desta forma, definida em um total de 276 egressos dos Cursos de 

Ciências Contábeis, sendo 110 egressos do ano de 2004 e 166 egressos do ano de 2005. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Tendo esta pesquisa caráter descritivo e quantitativo, buscaram-se os elementos que 

viabilizassem a mesma, dentro das expectativas criadas. Com este design de pesquisa, o 

instrumento de coleta de dados primários foi um questionário estruturado, com questões 

fechadas, em blocos, que correspondem aos objetivos específicos da pesquisa.  

O questionário é uma “técnica estruturada para coleta de dados, que consiste de uma 

série de perguntas – escritas ou verbais – que um entrevistado deve responder” 

(MALHOTRA, 2001, p. 274). O autor esclarece que o objetivo de um questionário é traduzir 

a informação desejada em um conjunto de questões específicas que os entrevistados tenham 
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condições de responder. 

Nas perguntas com respostas fechadas, conforme Mattar (1999, p. 230), “é solicitado 

aos respondentes que escolham a(s) resposta(s) (verbalmente ou assinalando graficamente) 

dentro um rol de determinado número de opções.” 

De acordo com Sandhusen (1998, p. 145:148), as perguntas fechadas podem ser 

dicotômicas, de escolha múltipla ou em escala. As dicotômicas são aquelas que permitem 

apenas uma de duas respostas (sim ou não); as perguntas de múltipla escolha são aquelas que 

oferecem certo número de alternativas específicas para o entrevistado; e as perguntas de escala 

são semelhantes às de múltipla escolha, diferenciando-se pela existência de uma escala ordinal 

que indica o grau de importância atribuída.  

O questionário aplicado aos egressos (Apêndice A) foi elaborado tomando-se por base 

habilidades e competências apresentadas por Delors (1999), Schwez (2001), Marion (2001) e, 

Trombeta e Cornachione Júnior (2004), as quais foram apresentadas no Quadro Sumário das 

literaturas que tratam das competências e habilidades necessárias para o bom desempenho do 

profissional contábil.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Quanto aos procedimentos para a coleta dos dados, foi feito um primeiro contato com 

os coordenadores dos Cursos de Ciências Contábeis de cada uma das Instituições de Ensino 

do Oeste do Paraná que tinham alunos egressos no Curso de Ciências Contábeis nos anos de 

2004 e 2005 que constavam no sítio do INEP, sendo todos os Cursos devidamente 

reconhecidos pelo MEC. 

Os questionários, antes de serem aplicados às amostras da pesquisa, foram validados 
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por meio do teste Alfa de Cronbach no software estatístico SPSS versão 13.0, para verificar a 

confiabilidade do instrumento, ou seja, se o instrumento mede aquilo que ele se propõe. Para 

tanto foram feitos dois pré-testes com os formandos 2005 da Univel, nos meses de novembro 

e dezembro de 2005. Após os testes, efetuaram-se os ajustes necessários. 

Para que se obtivesse meios de aplicar o questionário aos egressos, o pedido foi 

protocolado em cada uma das Instituições, com exceção de uma que não permitiu protocolar.  

Alguns dias depois, visitou-se novamente cada Instituição de Ensino para coletar as listas com 

nomes dos alunos formados em Ciências Contábeis nos anos de 2004 e 2005.  

O primeiro contato com os egressos foi feito por telefone, onde buscou-se identificar 

primeiramente quem era o líder de cada turma, por considerar que provavelmente ele teria o 

endereço eletrônico de todos os colegas. 

Após a identificação dos líderes de cada turma solicito-se a eles listas de e-mails de 

seus colegas para facilitar o contato com os demais egressos e reduzir os gastos com telefone. 

De posse dos endereços eletrônicos (e-mail) dos egressos, foram enviados uma breve 

apresentação das razões do contato e o questionário.  

Os questionários foram enviados via e-mail em arquivo do excel aos egressos no 

período de 03 de janeiro a 30 de maio de 2006 e as respostas, na medida em que retornaram, 

foram impressas para tabulação dos dados.  

Cabe destacar que apesar das inúmeras tentativas de contato não foi possível obter 

respostas de todos os egressos que compõem a amostra. Tendo-se obtido respostas de 89 

egressos do ano de 2004, os quais representam 81% da amostra, e respostas de 136 egressos 

do ano de 2005 que representam 82% da amostra definida inicialmente.  

No que se refere à análise, optou-se a princípio em verificar as contribuições dos 

Cursos de Ciências Contábeis aos egressos analisando por ano de conclusão (2004 e 2005), 

mas por não terem ocorrido diferenças significativas de um ano para outro, optou-se em 
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analisar separando por tipo de IES (Pública e Privada), sendo 124 egressos da IES Pública e 

101 egressos das IES Privadas. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

O processo de uma pesquisa de levantamento, segundo Gil (1999), envolve diversos 

procedimentos, dos quais cita: codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos 

estatísticos. Richardson (1999) entende que a análise dos resultados em pesquisas 

quantitativas deverá especificar o tratamento dos dados através de tabelas, gráficos e testes 

estatísticos.  

Os dados coletados foram digitados em uma base de dados utilizando o software 

Excel. As questões referentes às habilidades desenvolvidas pelos egressos em razão do curso, 

características encontradas nos egressos e atributos necessários para o profissional contábil 

foram desenvolvidas por meio do software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 13.0, utilizando nível de significância 0,05. E a questão referente aos fatores 

que influenciaram na escolha do Curso de Ciências Contábeis foi analisada pelo software 

estatístico LHStat pela técnica de Análise das Componentes Principais  (ACP). 

Para efeito de análise foram utilizadas técnicas de escalonamento não-comparativo. 

Nesta técnica, segundo Malhotra (2001, p. 252:253), “os entrevistados que utilizam uma 

escala não-comparativa empregam qualquer padrão de classificação que lhes pareça mais 

apropriado,” e avaliam “apenas um objeto de cada vez”. 

Foi utilizada a escala Likert para a classificação das respostas dos entrevistados. Para 

Malhotra (2001, p. 255), “a escala Likert é uma escala de classificação amplamente utilizada, 

que exige que os entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância com cada 
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uma de uma série de afirmações sobre objetos de estímulo.”  

Segundo Malhotra (2001, p. 255), normalmente cada item da escala tem cinco 

categorias de resposta que vão de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Nesta 

pesquisa, optou-se em atribuir pesos de 1 a 5, considerando 5 como maior peso e 1 como 

menor peso. 

Para Oliveira et al. (2003, p. 76), a análise “é uma tentativa de evidenciar as relações 

existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores.”  

No que se refere à interpretação, Oliveira et al. (2003, p. 77) esclarecem que se trata da 

“atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às respostas, vinculando-as 

a outros conhecimentos. A interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do 

material apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema.” 

3.5.1 Análise Fatorial (AF) 

Os itens 4.4.1, 4.4.3 e 4.5 desta dissertação foram analisados por meio do software 

estatístico SPSS versão 13.0 utilizando técnicas de análise multivariada. 

As técnicas de análise multivariadas, segundo Maroco (2003), são úteis para descobrir 

regularidade no comportamento de duas ou mais variáveis e para testar modelos alternativos 

de associação destas variáveis. 

A Análise Fatorial (AF), de acordo com Pereira (2004), é uma das técnicas mais usuais 

da análise multivariada e é empregada quando se tem interesse no comportamento de uma 

variável ou grupos de variáveis em covariação com outras. 

Em síntese, a Análise Fatorial objetiva analisar os inter-relacionamentos entre as 

variáveis de modo que estas possam ser descritas por um grupo de fatores (dimensões) 

básicos, em um número menor que as variáveis originais. Portanto, se os resultados de 

indivíduos em testes caminharem juntos, na medida em que existam correlações entre eles, 
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então, está definido um fator.   

Segundo Maroco (2003, p. 261) a análise fatorial usa as correlações observadas entre 

as variáveis originais para estimar o(s) fator(es) comum(ns) e as relações estruturais que ligam 

os fatores (latentes) às variáveis.  

Para Maroco (2003, p. 262), “os fatores permitem identificar as relações estruturais 

entre as variáveis que de outra forma passariam despercebidas no conjunto de variáveis 

originais.” Então, o objetivo final da AF é a redução da dimensão dos dados.  

Assim, para a interpretação dos fatores obtidos, deve-se observar o valor da carga 

fatorial de cada variável. Quanto maior a carga fatorial, mais aquela variável está relacionada 

com aquele fator (dimensão). 

Segundo Pereira (2004), quando se utiliza a AF, o objetivo final é a redução da 

dimensão dos dados sem perda da informação. Considerando a amostra desta pesquisa, 

composta de 225 egressos, verifica-se que ela atende em termos de tamanho as exigências da 

AF. 

Foi aplicado o teste Kaiser Meyer Olkin (KMO), que compara as correlações simples 

com as parciais observadas, ou seja, correlações entre variáveis quando o efeito linear das 

demais é eliminado. Os valores próximos de um (1) indicam que os coeficientes de 

correlações são pequenos, sendo então permitida a AF. A Tabela 3 apresenta como deve ser 

interpretado o KMO. 

Tabela 3 – Interpretação do Teste Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

KMO Análise de componentes principais 
1 - 0,90 Muito boa 

0,80 – 0,90 Boa 
0,70 – 0,80 Média 
0,60 – 0,70 Razoável 
0,50 – 0,60 Má 

< 0,50 Inaceitável 
Fonte: Pereira (2004, p. 99). 
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Também foi realizado o teste de especificidades de Bartlett’s entre a matriz de 

correlação e a matriz identidade. Este teste demonstrou, em todos os itens pesquisados (4.4.1, 

4.4.3 e 4.5) nível de significância menor que 0,0001 valor inferior a 0,05, permitindo, então, 

tratar os dados através da AF. 

Utilizou-se o critério de rotação Varimax. Pereira (2004) explica que este critério 

pretende fazer com que para cada componente principal, existam apenas alguns pesos 

significativos e todos os outros sejam próximos de zero. 

A rotação consiste, segundo Pereira (2004), em delinear os fatores de tal modo que 

eles correspondam a agrupamento de variáveis inter-relacionadas, ou seja, os fatores são 

rodados até que correspondam a uma dimensão separada do constructo sendo investigado. 

3.5.2 Análise das Componentes Principais (ACP) 

A maioria das decisões que os indivíduos tomam em suas vidas leva em conta um 

grande número de fatores, mas nem todos estes fatores pesam da mesma maneira na hora da 

escolha, uma vez que algumas decisões são tomadas usando, por exemplo, a intuição, não 

identificando de maneira sistemática estes fatores, ou seja, sem identificar quais as variáveis 

que afetaram sua decisão. 

Segundo Moita Neto (2004), as ciências têm a pretensão de conhecer a realidade e de 

interpretar os acontecimentos e os fenômenos, tomando por base o conhecimento das 

variáveis consideradas importantes nestes eventos. O autor considera que estabelecer relações 

ou, ainda, encontrar leis explicativas é o papel próprio das ciências, sendo, então, necessário 

controlar, manipular e medir as variáveis que são consideradas relevantes no entendimento de 

um fenômeno analisado.  

Desta forma, buscando estabelecer relações nas respostas dos egressos quanto aos 
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fatores que os influenciaram na escolha do Curso de Ciências Contábeis, utilizou-se o 

software LHStat, sendo feita a análise por meio da técnica de Análise das Componentes 

Principais (ACP).  

Segundo Pereira (2004), o objetivo da ACP é a obtenção de um pequeno número de 

combinações lineares de um conjunto de variáveis, que sejam capazes de reter o máximo 

possível da informação contida nas variáveis originais. Assim, explica Pereira (2004), que os 

componentes são extraídos na ordem do mais explicativo para o menos explicativo. 

Portanto, uma análise das componentes principais diz respeito a explicar a estrutura da 

variância e da covariância através de poucas combinações lineares das variáveis originais. 

Desta forma, os objetivos maiores desta análise consistem em reduzir e interpretar 

adequadamente os dados. 

De acordo com Moita Neto (2004), a Análise das Componentes Principais busca 

reduzir a dimensionalidade dos dados numéricos multivariados, porque projetam os pontos em 

um subespaço de menor dimensionalidade. 

Após a obtenção das informações numéricas e dos mapas fatoriais, a metodologia para 

a análise das componentes principais, segundo Moita Neto (2004), são: 

a) determinar, em função dos autovalores, quantas componentes principais devem ser 

retidas para a análise;  

b) para cada mapa fatorial a ser analisado, verificar que variáveis e casos considerar e 

descartar, pelas sua qualidades de representação; 

c) analisar os relacionamentos entre as variáveis. Eventualmente, determinar perfis de 

direção para grupos de variáveis correlacionadas; 

d) determinar que direções principais e casos mais contribuem à inércia e quais são os 

objetos mais médios; 

e) analisar, para pontos-objetos mais distantes da origem, seus aspectos acima e 
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abaixo da média em relação às principais variáveis sobre os quais as projeções 

ortogonais são acentuadas; e 

f) agrupar casos similares (mais próximos entre si) e verificar os casos mais atípicos, 

não-agrupados. 

A escolha por este método de análise fundamenta-se no fato de que ela freqüentemente 

revela relações que não eram previamente consideradas e, assim, permite interpretações mais 

objetivas. 

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Nesta pesquisa pelo menos duas limitações foram identificadas. Uma delas é devido ao 

fato de que todas as análises, mensurações e conclusões sobre as contribuições dos Cursos de 

Ciências Contábeis, em termos de habilidades desenvolvidas pelos egressos, basearam-se na 

captação das percepções dos egressos e a outra, é a impossibilidade de generalizações para 

todo o Estado do Paraná, pois se trata de uma pesquisa com uma amostra dos egressos dos 

Cursos de Ciências Contábeis da Região Oeste do Estado.  
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Este capítulo está reservado para a apresentação da pesquisa com os egressos dos 

Cursos de Ciências Contábeis da Região Oeste do Paraná. Inicia-se com o perfil pessoal e 

profissional dos egressos. Na seqüência, apresentam-se os fatores que os influenciaram na 

escolha do Curso e as contribuições que os Cursos de Ciências Contábeis lhes deram em 

termos de habilidades desenvolvidas durante a graduação. Por fim, demonstram-se os 

atributos necessários, na visão dos egressos, para o profissional contábil. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS EGRESSOS DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

A identificação do perfil dos alunos formados tem importância para as Instituições de 

Ensino Superior, as quais poderão adotar estratégias na busca de novos alunos, e importância 

acadêmica, para se repensar o ensino contábil, em termos de necessidades regionais.  

Esta identificação pode revelar, também, se pesquisas como a de Porto e Régnier 

(2003) sobre um novo perfil de alunos que vem ingressando nos cursos superiores, 

principalmente no período noturno, em que, segundo estes autores, uma população mais velha 

e trabalhadora está ingressando, se confirmam na Região Oeste do Paraná. 

4.1.1 Sexo e idade  

No caso da IES Pública (Unioeste) participaram da pesquisa egressos das cidades de 

Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Palotina, observando-se que 55,6% dos 

respondentes são do sexo masculino e 44,4% do sexo feminino. Quanto ao estado civil, 48,4% 

são solteiros, 46,8% são casados, 0,8% são divorciados e 4% em outras situações não 

especificadas.  
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Nas IES Privadas (Univel, Unipan e Faesi) notou-se também um número maior de 

homens do que de mulheres formados neste período, pois 54,5% dos respondentes são do sexo 

masculino e 45,5% do sexo feminino. Quanto ao estado civil, identificou-se que 37,6% são 

solteiros, 55,4% são casados, 5,9% são divorciados e 1% em outras situações não 

especificadas. 

Em seguida, buscou-se identificar a idade dos participantes da pesquisa. A idade dos 

egressos da IES Pública pode ser visualizada no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Idade dos egressos IES Pública 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nota-se que a maioria (54%) dos egressos tem idade entre 21 e 25 anos, 27% deles tem 

entre 26 e 30 anos, 12% entre 31 e 35 anos e o restante (7%) tem idades superiores a 35 anos. 

Já nas IES Privadas, a maioria dos egressos tem idade superior a 26 anos, esta 

constatação pode ser observada no Gráfico 2. 

Egressos IES Pública
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Entre 31 e 35 
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Entre 41 e 45

Entre 46 e 50
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Gráfico 2 - Idade dos egressos IES Privadas 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As idades dos egressos das IES Privadas é mais variada, sendo que apenas 28% deles 

têm entre 21 e 25 anos, 33% entre 26 e 30 anos, 18% entre 31 e 35 anos, 7% entre 36 e 40 

anos, 9% entre 41 e 45 anos, 4% entre 46 e 50 anos e 1% acima de 51 anos. 

Assim, nota-se que a pesquisa de Porto e Régnier (2003) sobre uma população mais 

velha em cursos superiores, se confirma também na Região, estudada, especialmente nas IES 

Privadas.  

Neste caso, acredita-se que as diferenças de idade dos egressos da IES Pública e das 

IES Privadas estejam relacionadas com o maior grau de dificuldade nos processos de seleção 

da IES Pública, e, ainda, com o maior número de vagas das IES Privadas e menor dificuldade 

nos seus processos de seleção. 

4.1.2 Cidades onde os egressos residem 

Segundo a Revista Urbana (2005), a Região Oeste do Paraná é composta por cinqüenta 

(50) municípios, sendo os maiores em termos de população, Cascavel, com 293 mil 

habitantes, Foz do Iguaçu, com 272 mil habitantes e Toledo, com 104 mil habitantes.  
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Verificou-se que a maioria dos egressos continua morando na Região após a conclusão 

do Curso. A Tabela 4 mostra as cidades onde os egressos da IES Pública residem atualmente. 

Tabela 4 – Cidade onde residem os egressos da IES Pública 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 4, é possível identificar que a maioria dos respondentes reside nas cidades 

onde as faculdades estão instaladas (Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e 

Palotina) e os demais nas cidades vizinhas, com exceção de apenas três que se mudaram para 

Cidade Quantidade Percentual
Não informaram 2 1,61%
Amambaí - MS 1 0,81%
Barreiras - Bahia 1 0,81%
Boa Vista da Aparecida 1 0,81%
Céu Azul 1 0,81%
Corbélia 2 1,61%
Curitiba 2 1,61%
Cascavel 28 22,58%
Diamante do Oeste 1 0,81%
Entre Rios 4 3,23%
Francisco Alves 2 1,61%
Foz do Iguaçu 14 11,29%
Guaíra 1 0,81%
Igatemi - MS 1 0,81%
Iporã 1 0,81%
Lindoeste 2 1,61%
Marechal Candido Rondon 15 12,10%
Maripá 4 3,23%
Matelândia 1 0,81%
Medianeira 6 4,84%
Mercedes 1 0,81%
Missal 1 0,81%
Ouro Verde 1 0,81%
Palotina 15 12,10%
Pato Bragado 3 2,42%
Quatro Pontes 1 0,81%
São Clemente 1 0,81%
São José das Palmeiras 1 0,81%
São Miguel do Iguaçu 1 0,81%
Santa Helena 1 0,81%
Santa Lúcia 1 0,81%
Santa Terezinha de Itaipu 2 1,61%
Toledo 3 2,42%
Vera Cruz 1 0,81%
Vila Nova 1 0,81%
Total 124 100%
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outros Estados. Já os egressos das IES privadas continuam todos residindo na Região Oeste do 

Paraná, conforme mostra a Tabela 5. 

Tabela 5 – Cidade onde residem os egressos das IES Privadas 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que a maioria dos egressos (63,37%) reside na cidade de Cascavel. Isto se 

deve ao fato de que dos 434 alunos formados em Ciências Contábeis na Região Oeste nos 

anos de 2004 e 2005, 202 se graduaram na cidade de Cascavel.  

4.1.3 Faculdade onde se graduaram 

Como exposto no capítulo 3, no final do ano de 2005, 11 IES ofereciam o Curso de 

Ciências Contábeis, destas 5 (a IES Pública possui 3 campi e 1 extensão) tiveram alunos 

concluintes no ano de 2005, mas uma delas se recusou a fazer parte da pesquisa. Assim, o 

Gráfico 3 apresenta as faculdades onde os 225 egressos que fizeram parte da pesquisa se 

graduaram. 

  

Cidade Quantidade Percentual
Boa Vista da Aparecida 2 1,98%
Capitão Leonidas Marques 4 3,96%
Corbélia 3 2,97%
Cascavel 64 63,37%
Guaraniaçu 6 5,94%
Marechal Candido Rondon 1 0,99%
Medianeira 3 2,97%
Missal 1 0,99%
Nova Aurora 1 0,99%
Nova Prata do Iguaçu 1 0,99%
São Miguel do Iguaçu 11 10,89%
Santa Tereza 1 0,99%
Toledo 1 0,99%
Três Barras 2 1,98%
Total 101 100
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Gráfico 3 – Faculdade onde se graduaram 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nota-se que 55% cursaram a graduação na Unioeste, 25% na Univel, 13% na Unipan e 

7% na Faesi. 

A Unioeste é uma IES Pública e oferece o Curso em quatro cidades: Cascavel, Foz do 

Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Palotina. As faculdades Univel, Unipan e a Faesi são IES 

Particulares e oferecem seus Cursos somente em suas sedes, sendo as duas primeiras na 

cidade de Cascavel e a Faesi na cidade de São Miguel do Iguaçu. 

A maioria dos egressos cursou a graduação na cidade de Cascavel, isto se justifica, 

pois nesta cidade três IES oferecem o Curso, sendo duas Particulares e uma Pública. O 

número de vagas oferecido é de 100 vagas em cada uma das IES Particulares e 40 na IES 

Pública.  

Nas outras cidades, o Curso é ofertado somente em uma IES, com exceção de Foz do 

Iguaçu, mas até 2005 somente uma IES (Unioeste) tinha alunos formados em Ciências 

Contábeis. 

A Tabela 6 apresenta as cidades onde os egressos que responderam ao questionário 

cursaram a graduação. 

 

Faculdade Graduação

55%

25%

13%

7%

Unioeste

Univel

Unipan 

Faesi
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Tabela 6 – Cidade onde cursaram a graduação 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se que 53,78% dos respondentes se graduaram na cidade de Cascavel, 13,78% 

em Foz do Iguaçu, 17,78% em Marechal Cândido Rondon, 8% em Palotina e 6,67% em São 

Miguel do Iguaçu.  

A pesquisa revelou ainda que dos 124 egressos da Unioeste (IES Pública) que 

responderam ao questionário, 51,6% concluíram o Curso no ano de 2004 e 48,4% no ano de 

2005, enquanto dos respondentes das IES Privadas (101 egressos) 24,8% concluíram no ano 

de 2004 e 75,2% no ano de 2005.  

4.1.4 Intenção dos egressos em cursar uma pós-graduação 

A graduação já não é tida como um diferencial para os profissionais, especialmente 

para os que atuam na área contábil. É importante que o profissional contábil esteja ciente de 

que a educação continuada é necessária: 

 

Assim como paira sobre as organizações exigências cada vez mais fortes no sentido 
de desenvolverem a habilidade de aprender a aprender, também recai sobre os 
profissionais que interagem com as mesmas a necessidade de buscarem um processo 
de educação continuada, extrapolando o antigo conceito de que o estudo estaria 
finalizado com a simples conquista de um curso de nível superior (MADRUGA, 
2001, p. 16). 

 

Esta questão buscou identificar a preocupação dos egressos quanto à continuidade dos 

estudos. Foi identificado que dos egressos da IES Pública, 4,03% possuem outro curso 

Cidade Quantidade Percentual
Cascavel 121 53,78%
Foz do Iguaçu 31 13,78%
Marechal Candido Rondon 40 17,78%
Palotina 18 8,00%
São Miguel do Iguaçu 15 6,67%
Total 225 100%
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superior nas áreas de Direito, Administração e Geografia e que 20,97% deles já cursaram pós-

graduação.  

Nas IES Privadas, constatou-se que 8,87% dos egressos já possuem outro curso 

superior nas áreas de Matemática, Informática e Administração. Verificou-se, ainda, que 

21,78% já cursaram pós-graduação.  

Os egressos que cursaram pós-graduação tanto da IES Pública quanto das IES Privadas 

foram em nível de Especialização nas áreas de Informática, Financeira, Recursos Humanos e 

Contabilidade (Pública, Perícia, Auditoria e Controladoria). 

Quanto à intenção dos egressos em cursar uma pós-graduação, verificou-se que a 

maioria demonstrou interesse. A Tabela 7 apresenta os resultados desta questão. 

Tabela 7 – Intenção dos egressos de cursar pós-graduação 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observou-se que 89,52% dos egressos da IES Pública têm interesse em continuar seus 

estudos. Nas IES Privadas, este percentual praticamente não se altera, ou seja, 89,11% dos 

egressos pretendem fazer cursos de pós-graduação. 

Dos egressos da IES Pública a preferência de continuidade dos estudos em nível de 

especialização é de 65,32%, mestrado 22,58% e doutorado 1,61%, 4,03% não informaram e 

6,45% não pretendem fazer. 

Já nas IES Privadas, 57,43% tem preferência em cursar pós-graduação em nível de 

especialização, 29,70% mestrado e 0,99% doutorado, 2,97% não informaram e 8,91% não 

Resposta IES Pública IES Privadas
Freqüência Percentual Freqüência Percentual

Sim 111 89,52% 90 89,11%
Não  8 6,45% 9 8,91%
Não responderam 5 4,03% 2 1,98%
Total 124 100% 101 100%
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tinham, no momento da pesquisa, interesse em cursar uma pós-graduação. 

Iudicibus e Marion (2002, p. 44) comentam que a  contabilidade é uma das áreas que 

mais proporciona oportunidades para o profissional. Desta forma, o estudante que optou por 

um curso superior de contabilidade terá inúmeras alternativas para a atuação profissional. Os 

autores mencionados elaboraram um quadro geral da profissão contábil (apresentado no 

capítulo 2 desta dissertação), no qual o contador pode exercer diversas funções dentro de cada 

área de especialização. 

Assim, buscou-se identificar quais são as áreas que os egressos pretendem cursar pós-

graduação. Estas áreas foram escolhidas por terem sido as mais citadas no período de pré-teste 

do questionário. A Tabela 8 apresenta as áreas de interesse. 

Tabela 8 – Área da pós-graduação que pretendem cursar 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A pesquisa revelou que o interesse está em diferentes áreas de atuação, merecendo 

destaque as áreas de Contabilidade em Geral, Recursos Humanos e Auditoria. Os egressos 

citaram, além das áreas mencionadas, outras áreas de interesse, as quais são: Gestão 

Ambiental, Tributária, Engenharia de Produção e Controladoria. 

 

Área IES Pública IES Privadas
Freqüência Percentual Freqüência Percentual

Contabilidade em geral 33 26,61% 37 36,63%
Administração 14 11,29% 0 0,00%
Financeira 13 10,48% 5 4,95%
Perícia Contábil 6 4,84% 7 6,93%
Recursos Humanos 10 8,06% 16 15,84%
Contabilidade Pública 10 8,06% 4 3,96%
Auditoria 12 9,68% 13 12,87%
Agronegócios 8 6,45% 5 4,95%
Docência 3 2,42% 2 1,98%
Outra área 7 5,65% 0 0,00%
Não responderam 0 0,00% 3 2,97%
Não querem fazer 8 6,45% 9 8,91%
Total 124 100% 101 100%
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4.2 PERFIL PROFISSIONAL DOS EGRESSOS 

 

O Estado do Paraná é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil e apresenta uma 

agricultura essencialmente mercantil. Os principais pólos industriais deste Estado estão nas 

cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina e Maringá. No contexto nacional, 

segundo Hoffer (2004), o Paraná participa com 9,13% das exportações e 8,87% das 

importações. 

Identificar os setores em que os egressos estão inseridos pode servir de base para que 

as IES organizem os currículos dos Cursos de Ciências Contábeis de forma a suprir as 

necessidades específicas regionais e também estimular o interesse dos alunos no agronegócio, 

pois mesmo sendo a região essencialmente agrícola, os egressos tanto da IES Pública quanto 

das IES Privadas demonstraram pouco interesse na continuidade dos estudos nesta área.  

Esta constatação pode estar relacionada com o fato de que poucos egressos estavam 

atuando, no momento da pesquisa, em empresas ligadas aos serviços agropecuários, ou seja, 

este segmento esta absorvendo pouca mão-de-obra no que se refere à contabilidade. Vale 

lembrar, que o conhecimento dos cenários nacional e internacional também são fundamentais 

na vida do profissional contábil.  

Esta parte da pesquisa buscou verificar dados sobre as empresas onde os egressos estão 

atuando, apresentando os setores, número de empregados, renda mensal e funções que 

exercem, e, ainda, a forma pela qual eles começaram a trabalhar nestas empresas.  

4.2.1 Setor das empresas 

Verificou-se que a maioria dos egressos das IES Públicas atua no setor de serviços, 

sendo também representativa a quantidade de egressos das IES Privadas que atuam neste 

setor, conforme pode ser visualizado na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Setores onde os egressos exercem sua atividade principal 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os demais egressos, conforme demonstrado na Tabela acima, estão distribuídos em 

vários setores e 2 deles não informaram o setor de atuação. Quanto à natureza das empresas 

onde os egressos das IES Públicas atuam, verificou-se que são, em sua maioria, privadas 

(89,52%), e 10,48% de natureza pública em âmbito municipal, estadual e federal. Dos 

egressos das IES Privadas, a maioria também atua em empresas privadas (92,08%) e somente 

7,92% atuam em empresas públicas. 

4.2.2 Número de empregados 

Observou-se que a maioria dos egressos atua em pequenas empresas, conforme 

demonstra a Tabela 10. 

Tabela 10 – Número de empregados das empresas  

Fonte: dados da pesquisa. 

Setor Egressos IES Privadas Egressos IES Pública
Freqüência Percentual Freqüência Percentual

Industrial                       6 5,94% 8 6,45%
Comercial 17 16,83% 17 13,71%
Prestação de serviços 57 56,44% 57 45,97%
Industrial e comercial 5 4,95% 9 7,26%
Industrial e prestação de serviços 1 0,99% 2 1,61%
Comercial e prestação de serviços 4 3,96% 13 10,48%
Comercial, industrial e prestação de serviços 3 2,97% 3 2,42%
Prestação de serviços agropecuários 3 2,97% 9 7,26%
Ensino 1 0,99% 2 1,61%
Autônomo 4 3,96% 2 1,61%
Não informaram 0 0,00% 2 1,61%
Total 101 100% 124 100%

Egressos IES Privadas Egressos IES Pública
Número de empregados Freqüência Percentual Freqüência Percentual

De 01 a 10       35 34,65% 29 23,39%
De 11 a 20 17 16,83% 20 16,13%
De 21 a 30 10 9,90% 11 8,87%
De 31 a 50 10 9,90% 15 12,10%
De 51 a 100 4 3,96% 8 6,45%
De 101 a 200 7 6,93% 11 8,87%
De 201 a 300 2 1,98% 8 6,45%
De 301 a 500 3 2,97% 3 2,42%
Mais de 501 13 12,87% 19 15,32%
Total 101 100% 124 100%
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Nota-se que 62% dos respondentes da IES Pública e 60% dos respondentes das IES 

privadas trabalham em empresas com até 30 empregados. 

Identificou-se, ainda, que a carga horária dos egressos é, em sua maioria, superior a 40 

horas semanais, tanto dos formados na IES Pública quanto dos formados nas IES Privadas. 

4.2.3 Renda mensal  

Uma das formas de se avaliar as perspectivas de uma atividade profissional é saber se 

há empregabilidade nesta área, sendo que a remuneração também é um fator importante. A 

Tabela 11 apresenta a renda mensal dos egressos. 

Tabela 11 – Renda mensal dos egressos 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nota-se que a maioria dos egressos possui renda mensal superior a R$ 1.000,00, 

concentrando-se, então, num patamar de até R$ 2.000,00.  

No que diz respeito às funções exercidas, observou-se que dos egressos da IES 

Pública, 45,16% atuam em função técnica ou de assessoria, 20,16% em função gerencial e os 

demais em outras funções. Já os egressos das IES Privadas estão mais distribuídos, sendo que 

36,63% atuam em funções técnicas ou de assessoria, 16,83 % estão em funções gerenciais, 

14,85% em cargos de chefia, 9,9% em cargos de direção e o restante nas outras funções 

Renda mensal Egressos IES Privadas Egressos IES Pública
Freqüência Percentual Freqüência Percentual

Até R$ 1.000,00 25 24,75% 55 44,35%
Entre R$ 1.001,00 e R$ 1.500,00 32 31,68% 28 22,58%
Entre R$ 1.501,00 e R$ 2.000,00 18 17,82% 19 15,32%
Entre R$ 2.001,00 e R$ 2.500,00 8 7,92% 12 9,68%
Entre R$ 2.501,00 e R$ 3.000,00 8 7,92% 6 4,84%
Entre R$ 3.001,00 e R$ 3.500,00 1 0,99% 3 2,42%
Entre R$ 3.501,00 e R$ 4.000,00 4 3,96% 0 0,00%
Entre R$ 4.001,00 e R$ 5.000,00 2 1,98% 0 0,00%
Acima de 5.000,00 2 1,98% 1 0,81%
Não informaram 1 0,99% 0 0,00%
Total 101 100% 124 100%
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apresentadas no questionário (Apêndice A). 

Foram mencionadas, ainda, algumas funções não apresentadas no questionário, como: 

contador, auxiliar administrativo, auditor e comprador. 

4.2.4 Forma de ingresso na empresa 

O ingresso em uma empresa pode ocorrer por diversas formas, assim a Tabela 12 

apresenta a forma pela qual estes profissionais começaram a trabalhar nestas empresas. 

 Tabela 12 – Forma de ingresso na empresa 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A maioria dos respondentes ingressou nas empresas por contatos diretos com o 

empregador ou por indicação de parentes e amigos. 

Observou-se, ainda, que 15,32% dos egressos da IES Pública possuem algum grau de 

parentesco com os proprietários das empresas, já nos egressos das IES Privadas o percentual é 

mais elevado, pois 28,71% possuem grau de parentesco com os proprietários. 

Além da atividade principal, 10,48% dos egressos das IES Públicas e 16,83% dos 

egressos das IES Privadas exercem outras atividades remuneradas nas áreas de consultoria, 

auditoria, assessoria, magistério e vendas. 

Forma de ingresso Egressos IES Privadas Egressos IES Pública
Freqüência Percentual Freqüência Percentual

Processo de recrutamento interno 5 4,95% 9 7,26%
Processo de recrutamento externo 6 5,94% 9 7,26%
Contatos pessoais direto com o empregador 26 25,74% 34 27,42%
Indicação de parentes e amigos 24 23,76% 33 26,61%
Convite da empresa 13 12,87% 9 7,26%
Indicação de professores da faculdade 3 2,97% 2 1,61%
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 4 3,96% 8 6,45%
Concurso público 5 4,95% 10 8,06%
Proprietário da empresa 15 14,85% 10 8,06%
Total 101 100% 124 100%
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4.3 FATORES QUE INFLUENCIARAM NA ESCOLHA DO CURSO  

 

Acredita-se que diversos fatores influenciam na escolha de um curso superior. Estes 

fatores podem estar relacionados com influência da família ou de amigos, vocação ou aptidão, 

pela atuação nesta área, pelo valor dado pela sociedade a esta profissão, por maiores 

oportunidades no mercado de trabalho, entre outros. 

Neste aspecto, buscou-se identificar quais foram os fatores que influenciaram os 

egressos das IES do Oeste do Paraná a optarem pelo Curso de Contabilidade. Foram 

apresentadas alternativas que de alguma forma pudessem ter influenciado aos egressos.  

Esta questão foi analisada por meio de um mapa fatorial por tipo de IES (Pública e 

Privadas) contendo oito variáveis sugeridas aos egressos: influência de colegas, influência da 

família, maiores oportunidades no mercado de trabalho, aptidão ou vocação, ter uma profissão 

valorizada pela sociedade, curso complementar a outro realizado, por exercer atividades 

relacionadas, ou semelhantes, e menor concorrência no vestibular, buscando reduzir a 

dimensionalidade das variáveis. 

Os eixos fatoriais resultantes da Análise das Componentes Principais estão 

caracterizados na Tabela 13. 

Tabela 13 – Matriz de correlação entre as variáveis – IES Pública 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Estatísticas e Coordenadas das Variáveis Média Desvio 
padrão

Menor 
valor

Maior 
valor

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3

Aptidão ou vocação 3,28455 1,37054 1 5 0,807 0,272 -0,07
Curso complementar a outro realizado 1,71545 1,37646 1 5 0,339 0,015 0,248
Influência da família 2,36585 1,23149 1 5 -0,495 0,498 0,273
Maiores oportunidades no mercado de trabalho 4,20325 1,02774 1 5 -0,098 0,710 0,140
Influência de colegas 1,90244 1,22584 1 5 -0,369 0,539 -0,16
Por exercer atividades relacionadas ou semelhantes 3,14634 1,69016 1 5 0,017 0,493 -0,67
Ter uma profissão valorizada pela sociedade 2,54472 1,28311 1 5 0,480 0,407 0,604
Menor concorrência no vestibular 1,74797 1,13046 1 5 -0,618 -0,139 0,356
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Analisando pela média observa-se que a busca por maiores oportunidades no mercado 

de trabalho, a aptidão e o fato de exercerem atividades semelhantes foram os fatores que mais 

influenciaram na escolha do Curso. 

Buscando reduzir a dimensionalidade dos dados utilizou-se a técnica da Análise das 

Componentes Principais onde verificou-se a formação de três eixos principais, sendo que no 

eixo 1 a ‘aptidão’ tem maior carga fatorial, ou seja, neste eixo foi a mais relevante no 

momento da escolha do Curso, no eixo 2 a variável ‘maiores oportunidades no mercado de 

trabalho’ teve a maior carga fatorial, seguida da variável ‘influência dos colegas’. Já no eixo 3  

a variável ‘profissão valorizada pela sociedade’ teve maior influência, enquanto a variável 

‘menor concorrência no vestibular’ teve pouca influência. 

Alguns autores como Maroco (2003) e Pereira (2004) recomendam que as variáveis 

com cargas fatoriais inferiores a 0,500 sejam eliminadas, pois elas explicam pouco da 

variância total. Mas, aqui se optou por deixá-las apresentadas na Tabela, mesmo com cargas 

fatoriais baixas. Assim, atribuindo-se nomes aos fatores pode-se considerar que as influências 

estão ligadas: 

Eixo 1 – Aptidão, ou seja, disposição natural ou adquirida para exercer a profissão 

contábil. 

Eixo 2 – Oportunidades no mercado de trabalho. 

Eixo 3 – Menor concorrência no vestibular. 

Os coeficientes de correlação das variáveis nos eixos são apresentados na Tabela 14. 

 

 

 

 

 



 

 

108 

Tabela 14 – Coeficiente de correlação das variáveis – IES Pública  

Fonte: dados da pesquisa.  

 

A pesquisa de Barros Filho et al. (2005) destaca que nestes últimos anos, vem se 

observando uma mudança de atitude no que se refere às escolhas profissionais, desta forma, as 

pessoas, ao escolherem um curso superior, estão tendo uma visão mais realista do mercado de 

trabalho, talvez, até, pelas mudanças ocorridas em razão da globalização, elas deixem de optar 

por um curso que “sonhavam” fazer e passam a optar por um curso capaz de inseri-las, de 

forma mais rápida, no mercado de trabalho. 

Algumas necessidades pessoais, como o desejo de consumo, a pressão da sociedade ou 

da família, segundo Barros Filho (2005), acabam por fazer com que a escolha profissional 

leve em consideração, algumas vezes (pelo menos no primeiro curso superior), os aspectos 

financeiros imediatos em vez de sonhos profissionais, postergando este “sonho” para outro 

momento, quando estiver estabilizado financeira e profissionalmente. 

Coeficientes de 
Correlação Variável infco inffa oport aptid valor compl ativs concv
Influência de colegas 1 0,228 0,171 -0,01 -0,049 -0 0,223 0,199
Influência da família 0,228 1 0,27 -0,27 0,071 -0,13 0,044 0,05
Maiores oprtunidades no mercado de trabalho 0,171 0,27 1 0,035 0,171 -0,05 0,171 -0,051
Aptião ou vocação -0,013 -0,27 0,035 1 0,375 0,157 0,088 -0,385
Ter uma profissão valorizada pela sociedade -0,049 0,071 0,171 0,375 1 0,15 -0,06 -0,074
Curso complementar a outro realizado -0,002 -0,13 -0,05 0,157 0,15 1 0,027 0,009
Por exercer atividades semelhantes 0,223 0,044 0,171 0,088 -0,062 0,027 1 -0,141
Menor concorrência no vestibular 0,199 0,05 -0,05 -0,39 -0,074 0,009 -0,14 1
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A Figura 2 apresenta o cruzamento dos eixos fatoriais, onde ficam evidentes os fatores 

que influenciaram na escolha dos egressos da IES Pública pelo Curso de Ciências Contábeis. 

Figura 2 – Fatores que influenciaram na escolha do Curso - Mapa Fatorial IES Pública 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Nesta Figura estão apresentadas as projeções das variáveis no primeiro plano fatorial, 

o qual preserva a estrutura topológica das variáveis. Evidenciam-se as correlações entre os 

fatores, demonstrando que a ‘aptidão’ teve forte influência embora não se relacione 

significativamente com as outras variáveis. As variáveis ‘maiores oportunidades no mercado 

de trabalho’ e ‘influência dos colegas’ estão relacionadas, enquanto ter uma ‘profissão 

valorizada pela sociedade’ não se relaciona com as outras variáveis e a ‘menor concorrência 

no vestibular’ não foi um fator determinante na escolha do Curso.  

Quanto às IES Privadas, os eixos fatoriais resultantes da Análise das Componentes 

Principais estão demonstrados na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Matriz de correlação entre as variáveis – IES Privadas 

Fonte:dados da pesquisa. 

 

A média das respostas revelou que maiores oportunidades no mercado de trabalho, o 

fato de exercem atividades semelhantes e a aptidão, foram os fatores que mais influenciaram 

na escolha do Curso de Ciências Contábeis pelos egressos das IES Privadas. 

A Análise das Componentes Principais confirmou tal constatação, pois observou-se a 

formação de 3 eixos principais aos quais podem ser atribuídas as seguintes denominações: 

Eixo 1 – Oportunidades no mercado de trabalho; 

Eixo 2 – Aptidão;  

Eixo 3 – Menor concorrência no vestibular. 

Os coeficientes de correlação das variáveis nos eixos são apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 – Coeficientes de correlação das variáveis – IES Privadas 

Fonte: dados da pesquisa. 

Estatísticas e Coordenadas das Variáveis 
Média

Desvio 
padrão

Menor 
valor

Maior 
valor Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3

Influência de colegas 2,1089 1,33425 0 5 0,346 -0,625 0,223
Influência da família 2,4059 1,4014 0 5 0,385 -0,567 -0,177
Maiores oprtunidades no mercado de trabalho 4,1386 1,18597 0 5 0,277 -0,603 0,031
Ter uma profissão valorizada pela sociedade 2,6832 1,52816 0 5 0,704 0,27 -0,332
Curso complementar a outro realizado 1,6238 1,25746 0 5 0,495 0,263 0,048
Por exercer atividades relacionadas ou semelhantes 4,0891 1,40084 1 5 0,183 -0,176 -0,812
Aptião ou vocação 3,3168 1,28918 0 5 0,600 0,554 0,027
Menor concorrência no vestibular 1,1287 0,624 0 5 0,505 -0,036 0,642

Coeficientes de Correlação Variável infco inffa oport aptid valor compl ativs concv
Influência de colegas 1 0,278 0,228 -0,106 0,051 0,007 0,016 0,209
Influência da família 0,278 1 0,222 0,016 0,042 0,025 0,188 0,076
Maiores oprtunidades no mercado de trabalho 0,228 0,222 1 -0,139 0,095 -0,02 0,046 0,11
Aptião ou vocação -0,106 0,016 -0,139 1 0,443 0,19 -0,04 0,22
Ter uma profissão valorizada pela sociedade 0,051 0,042 0,095 0,443 1 0,221 0,212 0,084
Curso complementar a outro realizado 0,007 0,025 -0,018 0,19 0,221 1 0,025 0,163
Por exercer atividades semelhantes 0,016 0,188 0,046 -0,043 0,212 0,025 1 -0,18
Menor concorrência no vestibular 0,209 0,076 0,11 0,22 0,084 0,163 -0,18 1
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Com o cruzamento dos eixos, obtém-se a Figura 3, na qual se torna mais clara a 

visualização dos fatores que se relacionam entre si. 

Figura 3 – Fatores que influenciaram na escolha do Curso - Mapa Fatorial IES Privadas 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Na Figura 3 estão apresentadas as projeções das variáveis no primeiro plano fatorial, o 

qual preserva a estrutura topológica das variáveis. Evidenciam-se correlações entre ‘influência 

da família’, ‘influência de colegas’ e ‘maiores oportunidades no mercado de trabalho’. Nota-

se ainda, que a ‘aptidão’ e o ‘reconhecimento social’ desta profissão não se relacionam 

significativamente com os demais fatores e que a ‘menor concorrência no vestibular’ não tem 

correlação com nenhum dos outros fatores.  

Constatou-se que a busca por maiores oportunidades no mercado de trabalho, a aptidão 

e o fato de exercem atividades semelhantes foram os fatores que mais influenciaram os 

egressos, tanto da IES Pública quanto das IES Privadas, na escolha do Curso de Ciências 

Contábeis.  
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Tendo em vista os fatores que influenciaram os egressos na escolha do Curso, buscou-

se, então, verificar quais foram as contribuições que os Cursos de Ciências Contábeis 

proporcionaram aos egressos, em termos de habilidades desenvolvidas durante a graduação. 

 

4.4 CONTRIBUIÇÕES DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA O 

PROFISSIONAL CONTÁBIL 

 

De acordo com Laffin (2002) “a exigüidade dos recursos à disposição das entidades 

requer habilidades e fluência no discurso e nas diferentes formas de comunicação que 

objetivam procedimentos para realizar negócios com empresas”. Desta forma, acredita-se que 

o Curso de Ciências Contábeis deve possibilitar o desenvolvimento de diversas habilidades, 

para que os profissionais formados neste Curso possam atuar de forma satisfatória no mercado 

de trabalho.  

Nas análises, apresentaram-se, inicialmente, habilidades desenvolvidas pelos egressos 

de forma individual, com o objetivo de investigar se por meio da graduação em Ciências 

Contábeis os profissionais formados conseguiram desenvolver as quatro aprendizagens 

fundamentais, que, segundo Delors (1999), são os pilares da educação. 

Em seguida, sua situação profissional, no momento da pesquisa, buscando identificar 

se os Cursos de Ciências Contábeis contribuíram para melhoria a vida dos egressos no aspecto 

profissional. 

Na seqüência, abordaram-se as características encontradas nos profissionais da 

Contabilidade formados nas IES que fizeram parte da pesquisa para verificar se, na visão dos 

egressos, tanto eles quanto seus colegas de turma, conseguiram, em razão do Curso, 

desenvolver algumas as três modalidades de habilidades que Marion (2001) considera como 
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necessárias para acompanhar o ritmo das mudanças no mundo dos negócios.  

Demonstraram-se, também, aspectos sobre a adequação do Curso ao mercado de 

trabalho, na visão dos egressos, já que uma parcela considerável dos respondentes considerou, 

entre os oito fatores sugeridos, que as ‘maiores oportunidades no mercado de trabalho’ foi um 

dos fatores de maior influência na escolha deste Curso.  

4.4.1 Habilidades desenvolvidas em razão do Curso 

A atuação satisfatória dos profissionais da área contábil pressupõe que eles possuam 

uma série de habilidades para desempenho das tarefas a eles atribuídas. “Um mesmo 

profissional é convocado tanto para ser inovador quanto para ser operativo” (COELHO, 2000, 

p. 64). 

Assim, esta parte da pesquisa teve por objetivo identificar as habilidades 

desenvolvidas pelos egressos durante a graduação nos Cursos de Ciências Contábeis. Para 

tanto, foram apresentadas aos egressos 15 variáveis, com uma escala para pontuar cada uma 

delas entre 1 e 5, sendo que o 5 representava maior grau de desenvolvimento e 1, o menor 

grau. 

Por meio da técnica de análise fatorial (AF), objetivou-se substituir o conjunto inicial 

de variáveis por outro de menor número denominado de fatores, para identificar as dimensões 

latentes nessas variáveis, conduzindo a uma interpretação mais compreensível segundo 

direções comuns. 

Na presente análise, que buscou identificar as habilidades que os egressos 

desenvolveram em razão dos Cursos de Ciências Contábeis, o teste KMO nos egressos da IES 

Pública resultou em 0,832 e nos egressos das IES Privadas em 0,875, o que demonstrou boa 

adequação dos dados para uma AF. 

Assim, para interpretação dos fatores obtidos, deve-se observar o valor da carga 
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fatorial de cada variável. A Tabela 17 apresenta os resultados obtidos na IES Pública. 

Tabela 17 – Habilidades desenvolvidas em razão do Curso de Ciências Contábeis – IES Pública 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sendo os fatores que representam a correlação entre a variável original e o fator 

importante, torna-se necessário determinar o nível de significância para interpretação dos 

mesmos, ficam retidos os fatores que explicam a variabilidade total da amostra.  

O agrupamento das questões levou à interpretação dos dados obtidos, neste caso, a 

amostra é explicada por quatro fatores (dimensões) que explicam 58,527% da variabilidade 

total. A dimensão 1 explicou a maior parte da variância (34,658%). 

Com base na Tabela 17, observou-se a redução da dimensionalidade das variáveis, 

podendo ser denominadas, segundo os quatro pilares da educação apresentados por Delors 

(1999), da seguinte forma: 

Dimensão 1 - Aprender a viver juntos - este pilar destaca a necessidade de 

compreensão dos outros indivíduos, ou seja, trata-se da habilidade interpessoal; 

Variáveis Dimensões - IES Pública
1 2 3 4

2 Transmite com maior facilidade as informações 0,481
6 Ampliou seus conhecimentos gerais 0,509
8 Aumentou sua capacidade de pensar criticamente 0,669

10 Aumentou sua criatividade 0,612
11 Ampliou a capacidade de coordenar grupos de trabalho 0,700
13 Melhorou o relacionamento com outras pessoas 0,632
14 Aumentou sua capacidade de administrar conflitos 0,702
15 Aumentou sua capacidade de trabalhar em equipe 0,645

1 Ampliou seu vocabulário tanto para escrever quanto para falar 0,693
12 Possibilitou maior estabilidade no emprego 0,639

3 Ampliou sua capacidade de se expressar em público 0,803
4 Tornou seu discurso mais objetivo na transmissão de uma informação 0,792
7 Ampliou sua capacidade de compreensão do que lê 0,643
5 ampliou sua capacidade de entendeu o que ouve 0,632
9 Transmitiu conhecimentos úteis à atividade profissional 0,763

Média do fator 0,619 0,746 0,666 0,698
( % ) Variância do fator 34,658 9,671 7,503 6,696

( % ) Total da variância explicado pelos fatores 58,527
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO): 0,832



 

 

115 

Dimensão 2 – Aprender a ser - significa desenvolver a personalidade do indivíduo e a 

capacidade de agir com maior autonomia e discernimento em diversas situações da vida 

pessoal e profissional; 

Dimensão 3 – Aprender a conhecer - este pilar refere-se ao aprender a aprender, ou 

seja, estudar sempre e aproveitar das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda 

a vida; 

Dimensão 4 – Aprender a fazer - aprender a fazer não remete somente a uma 

qualificação profissional, mas, a um conjunto de competências que tornem a pessoa apta a 

enfrentar situações complexas e para trabalhar em equipe. 

Analisando pela média dos fatores constatou-se que na dimensão 1 cinco variáveis 

foram desenvolvidas acima da média do fator: a capacidade de administrar conflitos, de 

coordenar grupos de trabalho, pensar criticamente, trabalhar em equipe e relacionamento com 

outras pessoas. 

Na dimensão 2 pela análise das médias verificou-se que os egressos perceberam um 

aumento na capacidade de se expressarem em público e transmitem com maior facilidade as 

informações.  Na dimensão 3 notou-se um aumento no vocabulário dos egressos tanto para 

escrever quanto para falar. O curso de Ciências Contábeis transmitiu aos egressos 

conhecimentos úteis para a atividade profissional, esta constatação pode ser observada na 

Tabela 17 a qual demonstra que esta variável está acima da média na dimensão 4. 

Todos os fatores são distintos e representam as habilidades desenvolvidas nos egressos 

em razão do Curso de Ciências Contábeis. Analisando os resultados obtidos, pode-se verificar 

que os egressos desenvolveram ou ampliaram, por meio do curso, as habilidades que 

compõem os quatro pilares da educação. 

Nas IES Privadas, observou-se a formação também de três dimensões. A Tabela 18 

apresenta os resultados obtidos nas IES privadas.  
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Tabela 18 – Habilidades desenvolvidas em razão do Curso de Ciências Contábeis – IES 
Privadas 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A amostra, neste caso, é explicada por três fatores (dimensões) que explicam 68,891% 

da variabilidade total. A dimensão 1 explicou a maior parte da variância (47,056%). Embora 

tenha ocorrido troca de variáveis entre uma dimensão e outra, considera-se que os fatores 

obtidos devam receber as seguintes denominações: 

Dimensão 1 – Aprender a viver juntos - o indivíduo deve ser capaz de respeitar e 

interagir com as pessoas; 

Dimensão 2 – Aprender a ser - esta dimensão refere-se a uma preparação completa do 

indivíduo, pela qual ele seja capaz de decidir em diversas situações diferentes; 

Dimensão 3 – Aprender a conhecer - significa aprender a aprender; 

Dimensão 4 – Aprender a fazer - este pilar é importante porque na área contábil não 

Variáveis Dimensões - IES Privadas
1 2 3 4

10 Aumentou sua criatividade 0,652
11 Ampliou a capacidade de coordenar grupos de trabalho 0,616
13 Melhorou o relacionamento com outras pessoas 0,805
14 Aumentou sua capacidade de administrar conflitos 0,786
15 Aumentou sua capacidade de trabalhar em equipe 0,802

1 Ampliou seu vocabulário tanto para escrever quanto para falar 0,754
2 Transmite com maior facilidade as informações 0,602
3 Ampliou sua capacidade de se expressar em público 0,785
4 Tornou seu discurso mais objetivo na transmissão de uma informação 0,692
5 Ampliou sua capacidade de entendeu o que ouve 0,511
8 Aumentou sua capacidade de pensar criticamente 0,639
6 Ampliou seus conhecimentos gerais 0,825
7 Ampliou sua capacidade de compreensão do que lê 0,494
9 Transmitiu conhecimentos úteis à atividade profissional 0,686

12 Possibilitou maior estabilidade no emprego 0,778
Média do fator 0,732 0,664 0,660 0,732

( % ) Variância do fator 47,056 8,461 7,035 6,339
( % ) Total da variância explicado pelos fatores 68,891

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO): 0,875
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basta apenas que se tenham conhecimentos teóricos sobre determinado assunto, é necessário 

que seja feita a aplicação prática destes conhecimentos adquiridos nas tarefas que são 

executadas diariamente. 

Pela análise da média dos fatores observou-se que a capacidade de trabalhar em 

equipe, o relacionamento com pessoas e capacidade de administrar conflitos foram as 

variáveis acima da média na dimensão 1.  

Na dimensão 2 ficaram acima da média do fator as variáveis capacidade de expressão 

em público, ampliação do vocabulário tanto para escrever quanto para falar e discurso mais 

objetivo na transmissão de uma informação. 

A ampliação dos conhecimentos gerais foi a variável que ficou acima da média do 

fator na dimensão 3. Enquanto na dimensão 4, a maior estabilidade no emprego foi a variável 

que superou a média do fator. 

A média das respostas dos egressos das IES Públicas e Privadas é apresentada na 

Tabela 19. 

Tabela 19 – Habilidades desenvolvidas em razão do Curso de Ciências Contábeis - Média das 
respostas  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Variáveis IES Pública IES Privadas
1 Ampliou seu vocabulário tanto para escrever quanto para falar 3,48 3,59
2 Transmite com maior facilidade as informações 3,73 3,83
3 Ampliou sua capacidade de se expressar em público 3,68 3,86
4 Tornou seu discurso mais objetivo na transmissão de uma informação 3,60 3,91
5 ampliou sua capacidade de entendeu o que ouve 3,95 3,97
6 Ampliou seus conhecimentos gerais 4,17 4,04
7 Ampliou sua capacidade de compreensão do que lê 3,85 3,91
8 Aumentou sua capacidade de pensar criticamente 4,04 3,86
9 Transmitiu conhecimentos úteis à atividade profissional 4,39 4,45

10 Aumentou sua criatividade 3,68 3,77
11 Ampliou a capacidade de coordenar grupos de trabalho 3,52 3,70
12 Possibilitou maior estabilidade no emprego 3,58 3,95
13 Melhorou o relacionamento com outras pessoas 3,85 3,75
14 Aumentou sua capacidade de administrar conflitos 3,53 3,55
15 Aumentou sua capacidade de trabalhar em equipe 3,91 3,94
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A média das respostas revelou que tanto na IES Pública quanto nas Privadas as 

maiores contribuições do Curso foram: ampliou a capacidade de compreensão do que lê, 

ampliou seus conhecimentos gerais, ampliou sua capacidade de compreensão do que lê, 

transmitiu conhecimentos úteis para a atividade profissional e aumentou a capacidade de 

trabalhar em equipe. 

Os egressos da IES Pública consideraram também relevante a contribuição do Curso 

em termos de aumento da capacidade de pensar criticamente. Enquanto os egressos das IES 

Privadas consideraram ainda como contribuições o fato de em razão do Curso de Ciências 

Contábeis seu discurso ter se tornado mais objetivo na transmissão de uma informação e de ter 

possibilitado maior estabilidade no emprego. 

4.4.2 Situação profissional dos egressos 

Dificilmente se encontram profissionais formados na área contábil com problemas de 

desemprego, pois “em se tratando da profissão contábil, além de se ter emprego/trabalho 

praticamente garantido, as pesquisas mostram que a remuneração ou honorários são 

significativos, estando à frente de diversas profissões tidas como nobres” (MARION; 

SANTOS, 2001, p. 03).   

Além de contribuição pessoal, acredita-se que os Cursos de Ciências Contábeis 

tenham trazido contribuições profissionais. Assim, esta questão buscou identificar a 

situação profissional dos egressos. O resultado é apresentado na Tabela 20. 

Tabela 20 – Situação profissional atual dos egressos 

Situação Profissional IES Pública % IES Privada %
Continua no cargo que exercia antes de concluir o Curso 55 44% 45 45%
Não está exercendo nenhuma atividade remunerada 1 1% 1 1%
Obteve trabalho em atividade fora da profissão contábil 3 2% 1 1%
Mudou de emprego em virtude do Curso 25 20% 19 19%
Mudou de cargo em virtude do Curso 19 15% 20 20%
Começou a trabalhar após o Curso 12 10% 1 1%
Abriu sua própria empresa 3 2% 3 3%
Passou a prestar serviços autônomos 2 2% 7 7%
Foi aprovado(a) em concurso público 3 2% 4 4%
Não responderam 1 1% 0 0%
Total 124 100% 101 100%
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Constatou-se que 44% dos respondentes das IES Públicas e 45% dos das IES Privadas 

continuam no mesmo cargo que exerciam antes de concluir o Curso, cabe destacar que a 

maioria dos respondentes está formada apenas há sete meses. 

Dos egressos da IES Pública, 20% mudaram de emprego em virtude do Curso, nas IES 

Privadas este percentual foi de 19%. Alguns egressos mudaram de cargo em virtude do Curso 

(15% das IES Públicas e 20% das IES Privadas). Somente 2 respondentes dos 225 estavam, 

no momento da pesquisa, sem exercer nenhuma atividade remunerada, comprovando a 

afirmação de Marion e Santos (2001) que nesta área se tem trabalho/emprego praticamente 

garantido. 

A seguir, apresentaram-se as características encontradas nos profissionais da 

Contabilidade formados nas IES do Oeste do Paraná no período desta pesquisa. 

4.4.3 Características encontradas no profissional contábil formado nas IES do Oeste do Paraná 

Para Trombetta e Cornachione Júnior (2004) o desenvolvimento da habilidade de 

comunicação nos cursos de graduação em Contabilidade é tema que tem instigado 

profissionais e acadêmicos da área contábil. 

 Segundo Trombeta e Cornachione Júnior (2004), no ano de 2002, foi realizado um 

exame em larga escala no Brasil no qual foi constatado que dos alunos formados no Curso de 

Ciências Contábeis, somente 9,9% dos respondentes, perceberam que a habilidade melhor 

desenvolvida no Curso foi a de comunicação. Esta habilidade ficou atrás das habilidades de 

raciocínio lógico, pensamento crítico, tomada de decisão e trabalho em equipe. 

Esta parte da pesquisa buscou identificar, junto aos egressos, quais são as 

características ou habilidades (dentro de quinze sugeridas) encontradas nos profissionais 
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formados na Região Oeste do Paraná . 

Para isso foi utilizada a análise fatorial (AF) com o objetivo de reduzir a dimensão dos 

dados, mas sem perda da informação. Utilizou-se o critério Varimax que maximiza a 

variância entre os fatores. A Tabela 21 apresenta os resultados obtidos na IES Pública. 

Tabela 21 – Características encontradas nos egressos – IES Pública 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Buscou-se, nesta questão, verificar se os egressos possuem as três categorias de 

habilidades apresentadas por Marion (2001) como requeridas do profissional contábil para 

acompanhar o ritmo das mudanças no mundo dos negócios. 

Nesta análise, o KMO das IES Públicas e Privadas resultou em 0,846 e 0,880, 

respectivamente, o que demonstrou boa adequação dos dados para uma AF.  

Observou-se, que por meio da Análise Fatorial, houve uma redução na 

dimensionalidade das variáveis de 15 para 3 fatores (dimensões), aos quais atribuíram-se as 

Variáveis Fatores 
1 2 3

1 Capacidade de transmitir informações 0,775
3 Capacidade de posicionar-se de forma segura e persuasiva 

 perante qualquer pessoa de nível hierárquico superior ou inferior 0,730
4 Capacidade de defender seu ponto de vista tanto de forma verbal

quanto de forma escrita 0,568
5 Capacidade de interagir na sociedade e nas organizações 0,611
8 Capacidade de utilizar-se de critividade na solução de problemas 0,618

12 Habilidades de relacionamento com pessoas 0,627
15 Capacidade de motivar pessoas 0,511

6 Conhecimentos de organizações e negócios 0,675
9 Capacidade de trabalhar sob pressão 0,677

10 Capacidade de julgamento 0,459
11 Capacidade de coordenar grupos de trabalho 0,708
13 Capacidade de organizar e delegar tarefas 0,741
14 Capacidade de resolver conflitos 0,534

2 Capacidade de receber informações 0,863
7 Capacidade de discernir prioridades 0,604

Média do fator 0,634 0,632 0,734
( % ) Variância do fator 43,633 7,382 7,152

( % ) Total da variância explicado pelos fatores 58,167
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO): 0,846
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seguintes denominações: 

Dimensão 1 – Habilidades de comunicação - no exercício da profissão contábil exige-

se que os profissionais sejam capazes de receber e transmitir as informações com facilidade, 

sejam elas de forma escrita ou verbal; 

Dimensão 2 – Habilidades no relacionamento com as pessoas - não é mais possível 

imaginar um profissional contábil trabalhando sozinho, até porque os clientes estão mais 

exigentes e buscam vários tipos de informações, assim, torna-se necessária, cada vez mais, a 

necessidade de se manter um bom relacionamento com as pessoas tanto as que trabalham 

junto com o profissional, quanto os clientes e outros contadores; 

Dimensão 3 – Habilidades intelectuais - para tomar soluções em tempo hábil, a 

criatividade, a capacidade de receber as informações e interpretá-las e a capacidade de 

discernir prioridades são fatores importantes aos contadores. 

As três dimensões explicam 58,167% da variabilidade total. Portanto, considera-se que 

os alunos que já tenham algumas dessas características, desde o início do Curso, poderão 

desenvolvê-las de forma mais satisfatória, ou seja, ampliá-las. Mas, o Curso como um todo 

(aluno, professor e IES) também deve ser estimulante, a ponto de fazer com que os indivíduos 

adquiram ou lapidem tais habilidades.  

Pela média dos fatores observou-se que na dimensão 1 a capacidade de transmitir 

informações e posicionar-se de forma persuasiva perante qualquer pessoa foram as variáveis 

mais desenvolvidas nos egressos. Na dimensão 2 a capacidade de organizar e delegar tarefas, 

a capacidade de coordenar grupos de trabalho, de trabalhar sobre pressão e conhecimentos de 

organizações e negócios foram as maiores contribuições do Curso. Já na dimensão 3 a 

capacidade de receber informações foi a variável desenvolvida acima da média do fator. 

Nas IES Privadas, também, identificou-se a formação de 3 fatores (dimensões) que 

explicam 61,042% da variabilidade total. O fator 1 explica a maior parte, ou seja, estas 
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características foram as mais encontradas nos egressos.  

Os resultados obtidos nas IES Privadas são apresentados na Tabela 22. 

Tabela 22 – Características encontradas nos egressos – IES Privadas 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para estas dimensões, atribuíram-se as seguintes denominações: 

Dimensão 1 – Habilidades de comunicação - a atividade contábil exige que os 

profissionais sejam capazes de receber e transmitir com facilidade as informações. Os 

profissionais deverão ser capazes de apresentar e defender suas posições através de expressões 

formais ou informais, verbais ou escritas; 

Dimensão 2 – Habilidades de relacionamento - a habilidade em trabalhar com outras 

pessoas e em grupo para executar determinadas tarefas é essencial; 

Dimensão 3 – Habilidades intelectuais - quando consultado o profissional contábil 

deverá ser capaz de usar sua criatividade para estruturar e apresentar rápidas soluções de 

Variáveis Fatores 
1 2 3

1 Capacidade de transmitir informações 0,786
2 Capacidade de receber informações 0,688
5 Capacidade de interagir na sociedade e nas organizações 0,447
6 Conhecimentos de organizações e negócios 0,677
7 Capacidade de discernir prioridades 0,603

12 Habilidades de relacionamento com pessoas 0,629
14 Capacidade de resolver conflitos 0,538

3 Capacidade de posicionar-se de forma segura e persuasiva perante
qualquer pessoa de nível hierárquico superior ou inferior 0,525

10 Capacidade de julgamento 0,594
11 Capacidade de coordenar grupos de trabalho 0,762
13 Capacidade de organizar e delegar tarefas 0,750
15 Capacidade de motivar pessoas 0,548

4 Capacidade de defender seu ponto de vista tanto de forma verbal quanto de 
forma escrita 0,842

8 Capacidade de utilizar-se de critividade na solução de problemas 0,690
9 Capacidade de trabalhar sob pressão 0,450

Média do fator 0,624 0,636 0,661
( % ) Variância do fator 47,084 7,107 6,850

( % ) Total da variância explicado pelos fatores 61,042
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO): 0,880
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problemas que, muitas vezes, não lhes são familiares. 

A análise da média dos fatores revelou que as maiores contribuições foram: capacidade 

de transmitir e receber informações, conhecimentos de organizações e negócios e ainda, 

habilidades de relacionamento com pessoas. 

Na dimensão 2, as variáveis que ficaram acima da média dos fatores foram: capacidade 

de coordenar grupos de trabalho e capacidade de organizar e delegar tarefas. Já na dimensão, a 

capacidade de defender seu ponto de vista e utilizar-se da criatividade na solução de 

problemas foram as maiores contribuições do Curso aos egressos. 

A Tabela 23 apresenta a média das respostas dos egressos das IES Pública e Privadas. 

Tabela 23 – Características encontradas nos egressos – média das respostas 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A média das respostas demonstra que a capacidade de interagir na sociedade e nas 

organizações, os conhecimentos de organizações e negócios, a capacidade de utilizar-se de 

criatividade na solução de problemas, a capacidade de trabalhar sobre pressão, as habilidades 

no relacionamento com pessoas e, a capacidade de organizar e delegar tarefas foram as 

características mais desenvolvidas nos egressos tanto da IES Pública quanto das IES Privadas. 

Variáveis IES Pública IES Privadas
1 Capacidade de transmitir informações 3,70 3,84
2 Capacidade de receber informações 4,05 3,90
3 Capacidade de posicionar-se de forma segura e persuasiva 

 perante qualquer pessoa de nível hierárquico superior ou inferior 3,87 3,93
4 Capacidade de defender seu ponto de vista tanto de forma verbal quanto de 

forma escrita 3,82 3,89
5 Capacidade de interagir na sociedade e nas organizações 4,02 4,13
6 Conhecimentos de organizações e negócios 4,20 3,96
7 Capacidade de discernir prioridades 3,89 3,74
8 Capacidade de utilizar-se de critividade na solução de problemas 3,97 3,97
9 Capacidade de trabalhar sob pressão 4,03 3,94

10 Capacidade de julgamento 3,76 3,72
11 Capacidade de coordenar grupos de trabalho 3,71 3,65
12 Habilidades de relacionamento com pessoas 4,03 3,96
13 Capacidade de organizar e delegar tarefas 3,97 3,98
14 Capacidade de resolver conflitos 3,77 3,80
15 Capacidade de motivar pessoas 3,81 3,99
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Destaca-se ainda, na IES Pública a capacidade de receber informações. E nas IES 

Privadas a capacidade de motivar pessoas.       

Portanto, o profissional contábil não deve apenas dominar certos conhecimentos, 

sejam eles teóricos ou práticos, ele deve conseguir interpretar e comunicar o que sabe. Assim, 

a sensibilidade para perceber determinadas necessidades do cliente ou do empregador também 

se faz necessária nos contadores. Destacando-se, ainda, a importância do envolvimento nestes 

profissionais de habilidades no relacionamento com outras pessoas. 

Entretanto, como visto anteriormente, os egressos que fizeram parte desta pesquisa 

atuam em diferentes segmentos empresarias exercendo diversas funções. Assim, questionou-

se quais disciplinas do Curso deveriam ter sido estudadas com maior ênfase, considerando as 

necessidades da atividade profissional na qual estão inseridos.  

Estas disciplinas foram sugeridas em razão de terem sido as mais mencionadas nos 

pré-testes do questionário. A freqüência das respostas é apresentada na Tabela 24. 

Tabela 24 – Disciplinas que deveriam ser estudadas com maior ênfase  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Disciplinas IES Pública IES Privada
Perícia Contábil 46 23
Auditoria Contábil 47 28
Controladoria 54 18
Ética Profissional 24 13
Contabilidade de Recursos Humanos 40 32
Contabilidade Gerencial 39 36
Contabilidade de Custos 41 18
Matemática Financeira 15 15
Estatística 9 2
Contabilidade Pública 21 13
Legislação Trabalhista e Previdenciária 44 21
Direito Comercial 32 7
Direito Tributário 35 18
Análise das Demonstrações Contábeis 27 24
Teoria da Contabilidade 7 4
Contabilidade Rural e Agropecuária 24 15
Prática Contábil 66 49
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Considerando que a Contabilidade não está sendo feita mais apenas para atender as 

exigências fiscais, e que os contadores, em alguns casos, são convocados pelos clientes ou 

empregadores para fornecerem informações, e não somente dados contábeis, considera-se que 

algumas disciplinas são importantes, fornecendo-lhes base teórica para a aplicação prática e 

sustentação para o desenvolvimento das habilidades necessárias para as atividades que 

executam.   

Das disciplinas sugeridas, os egressos poderiam assinalar quantas quisessem. Algumas 

mais assinaladas foram: Controladoria, Perícia, Contabilidade Gerencial, Recursos Humanos e 

Legislação Trabalhista. Mas, a Prática Contábil foi a mais mencionada, e era mesmo de se 

esperar, pois, quando foram questionados sobre os fatores que influenciaram na escolha do 

Curso, verificou-se que um dos maiores motivos foi a busca por melhores oportunidades no 

mercado de trabalho. 

Além destas disciplinas, foram citadas também pelos egressos as de Jogos de 

Empresas, Matemática, Ciências Humanas e Contabilidade Tributária. 

Cabe destacar que na área contábil a teoria e a prática estão intimamente ligadas, 

então, a prática contábil também deveria ser estudada na graduação, embora se concorde que o 

objetivo do ensino superior não seja o de formar técnicos e que o desenvolvimento satisfatório 

de outras habilidades pode contribuir para que os profissionais sejam capazes de adaptar os 

conhecimentos teóricos às atividades que executam no dia-a-dia.  

Sobre este aspecto, ressalta-se que todas as IES que fizeram parte da pesquisa, 

possuem em suas grades curriculares a disciplina de Laboratório Contábil, entretanto, os 

egressos demonstraram a necessidade de maior ênfase na prática contábil. 

Observou-se, ainda, que 79% dos egressos das IES Públicas e 84% dos egressos das 

IES Privadas consideraram o currículo do Curso das IES, onde se graduaram, adequado com a 

realidade encontrada por eles no mercado de trabalho, enquanto, 21% dos egressos da IES 
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Públicas e 15% dos egressos das IES Privadas o consideraram não adequado, conforme 

demonstrado na Tabela 25. 

 

 

Tabela 25 – Adequação do currículo do Curso ao mercado de trabalho 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Este resultado serve de alerta para as IES no que se refere ao currículo do Curso, pois 

embora a maioria o tenha considerado adequado, faz-se necessário investigar quais as razões 

pelas quais alguns o consideram inadequado.  

Ainda assim, considerou-se um bom resultado, tendo em vista que Serra Negra (2004) 

havia constatado que “a maioria dos alunos não se sentem preparados tecnicamente para 

enfrentar o mercado de trabalho”, enquanto nesta pesquisa a constatação foi em torno de 20% 

dos egressos. 

Tendo em vista as mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho, o tópico a 

seguir apresenta os atributos necessários para o bom desempenho profissional, sendo que o 

objetivo foi o de identificar se os egressos compartilham com a visão de habilidades 

necessárias para o bom desempenho nas condições de mercado atuais apresentadas por 

Schwez (2001).  

 

Forma IES Pública % IES Privada %
Não adequado 26 21% 15 15%
Péssima 0 0% 0 0%
Ruim 1 1% 0 0%
Regular 38 31% 27 27%
Muito Boa 44 35% 50 50%
Excelente 15 12% 8 8%
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4.5 ATRIBUTOS NECESSÁRIOS PARA O PROFISSIONAL CONTÁBIL  

 

O profissional contábil precisa aperfeiçoar seus conhecimentos, pois as exigências do 

mercado de trabalho requerem contadores com perfis mais arrojados: 

 

Hoje, se espera que o contador esteja em constante evolução, e além de uma série de 
atributos indispensáveis nas diversas especializações da profissão contábil. Não 
sendo mais possível, sobreviver no momento atual com aquela postura de 
escriturador, “guarda-livros”, “despachante” e atividades burocráticas de maneira 
geral (MARION; SANTOS, 2001, p. 5). 

 

Marion e Santos (2001) acreditam que um profissional da área contábil é um agente de 

mudanças, e como tal este profissional deve mostrar suas diversas habilidades. Assim, 

buscou-se, nesta questão, verificar quais são os atributos necessários para o bom desempenho 

do profissional contábil, nos dias de hoje. Para isso, foram apresentados aos egressos quinze 

atributos e a interpretação das respostas foi feita por meio da análise fatorial (AF).  

Nesta questão que buscou identificar os atributos necessários para o bom desempenho 

do profissional contábil, o KMO da IES Pública resultou em 0,867 e das IES Privadas em 

0,805, o que demonstrou boa adequação dos dados para uma AF. Os fatores obtidos são 

apresentados na Tabela 26. 

Tabela 26 – Atributos necessários para o profissional contábil – IES Pública 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observou-se a formação de 4 fatores (dimensões) que explicam 60,754% da 

variabilidade total. 

O agrupamento das variáveis leva a uma nova denominação para os fatores, podendo 

ser-lhes atribuídos os seguintes nomes: 

Dimensão 1 – Habilidades pessoais e interpessoais; 

Dimensão 2 – Flexibilidade e princípios éticos; 

Dimensão 3 – Versatilidade; e 

Dimensão 4 – Senso crítico.   

As habilidades pessoais e interpessoais são fundamentais para o bom profissional 

contábil, pois ele precisa conhecer a si mesmo para, assim, conhecer os outros e entender as 

ações e reações sobre determinados assuntos do cotidiano. 

Habilidade de flexibilidade é estar aberto às novas idéias, novas formas, novos 

processos para chegar a um resultado de forma a obter respostas rápidas para solucionar 

Variáveis Fatores 
1 2 3 4

2 Habilidades comunicativas escritas 0,753
3 Habilidades comunicativas orais 0,586
5 Capacidade de ouvir críticas 0,667
7 Inicativa 0,603

11 Negociação para trabalho em equipe 0,799
13 Capacidade de persuasão 0,543

9 Adaptabilidade à inovações 0,497
12 Discrição no manuseio de informações 0,731
14 Ética profissional 0,805
15 Organização 0,535

6 Capacidade analítica 0,784
8 Raciocínio lógico 0,503

10 Capacidade de resistir a pressões 0,465
1 Capacidade de memorização 0,733
4 Capacidade de criticar 0,634

Média do fator 0,659 0,642 0,584 0,684
( % ) da variância do fator 36,351 9,146 8,370 6,888

( % ) Total da variância explicado pelos fatores 60,754
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO): 0,867
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problemas do dia a dia. Não deixando de esquecer que suas atividades devem ser exercidas 

com ética. 

Ser versátil é possuir, além do conhecimento da função específica que exerce, 

conhecimentos gerais sobre a organização onde atua, ser ágil nas respostas e buscar soluções 

para os problemas do cliente ou do empregador. 

O senso crítico se faz necessário para conseguir classificar as informações e utilizá-las 

de forma correta. 

A análise da média dos fatores dos egressos da IES Pública revelou que na dimensão 1 

os atributos considerados mais importantes são: negociação para trabalho em equipe, 

habilidades comunicativas escritas e capacidade de ouvir críticas. Na dimensão 2 a ética 

profissional e a discrição no manuseio de informações são considerados os mais importantes. 

Na dimensão 3 a capacidade analítica destaca-se e na dimensão 4 a capacidade de 

memorização. 

No caso das IES Privadas também nota-se a formação de 4 fatores (dimensões) que 

explicam 64,625% da variabilidade total. Os resultados da análise fatorial nas IES Privadas 

são apresentados na Tabela 27. 

Tabela 27 – Atributos necessários para o profissional contábil – IES Privadas 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na visão dos respondentes das IES Privadas, os atributos necessários para o bom 

desempenho podem ser considerados como 4 fatores (dimensões), denominados de: 

Dimensão 1 – Habilidades de comunicação e flexibilidade;  

Dimensão 2 - Senso crítico; 

Dimensão 3 – Versatilidade; e 

Dimensão 4 – Liderança e princípios éticos.  

As habilidades de comunicação referem-se à capacidade do indivíduo em expressar 

com clareza um ponto de vista, seja de forma verbal ou escrita e a flexibilidade é estar aberto 

às novas idéias, novas formas, novos processos para chegar a um resultado de forma a obter 

respostas rápidas para solucionar problemas do cliente ou do empregador. 

O mercado, segundo Marion (2001), busca um profissional crítico e criativo na 

solução de problemas, assim, cabe aos contadores classificarem adequadamente as 

informações. 

Variáveis Fatores 
1 2 3 4

2 Habilidades comunicativas escritas 0,668
3 Habilidades comunicativas orais 0,772
4 Capacidade de criticar 0,734
5 Capacidade de ouvir críticas 0,703
9 Adaptabilidade à inovações 0,684

11 Negociação para trabalho em equipe 0,627
10 Capacidade de resistir a pressões 0,555
12 Discrição no manuseio de informações 0,636
13 Capacidade de persuasão 0,598
15 Organização 0,757

1 Capacidade de memorização 0,637
6 Capacidade analítica 0,783
8 Raciocínio lógico 0,669
7 Inicativa 0,827

14 Ética profissional 0,805
Média do fator 0,698 0,637 0,696 0,816

( % ) da variância do fator 37,041 12,121 8,469 6,994
( % ) Total da variância explicado pelos fatores 64,625

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO): 0,805
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Ser versátil é não se limitar a conhecer somente a sua função dentro da organização, é 

conseguir se adaptar às novas tecnologias e conhecer o mundo dos negócios para ser capaz de 

solucionar os problemas que lhe forem apresentados. 

A ética vem sendo cobrada pela sociedade, cada vez mais, principalmente em razão 

dos escândalos envolvendo políticos e de algumas empresas divulgados nos meios de 

comunicação, portanto, o profissional contábil no exercício de sua profissão deve estar atento 

para não infringi-la, sendo necessário ainda, que o contabilista tenha características de um 

líder em que a iniciativa é um fator fundamental.  

Pela média dos fatores constatou-se que os egressos das IES Privadas consideram que 

os atributos mais importantes estão relacionados com habilidades comunicativas orais, 

capacidade de ouvir críticas e também de criticar (dimensão 1). Na dimensão 2 a organização 

é tida como o atributo mais importante. A capacidade analítica é o atributo mais importante na 

dimensão 3 e a iniciativa é tida como necessária na dimensão 4. 

A média das respostas dos egressos das IES Pública e Privadas é apresentada na 

Tabela 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 28 – Atributos necessários para o profissional – média das respostas 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Pela média das respostas nota-se que tanto os egressos da IES Pública quanto os 

egressos das IES Privadas concordam que os atributos mais importantes são: a adaptabilidade 

às inovações, a ética profissional, a organização, a discrição no manuseio de informações, a 

iniciativa, a capacidade de ouvir críticas e a organização. 

Verificou-se que os egressos da Região Oeste do Paraná estão atentos para as 

exigências impostas pelo mercado de trabalho atualmente. E as respostas levam a acreditar 

que os demais profissionais da área contábil devem estar também atentos a estes atributos, 

para que tenham uma atuação satisfatória no segmento empresarial onde estão inseridos ou 

almejam se inserir.  

 

 

 

 

 

 

Variáveis IES Pública IES Privadas
1 Capacidade de memorização 3,67 3,82
2 Habilidades comunicativas escritas 4,18 4,01
3 Habilidades comunicativas orais 4,12 4,17
4 Capacidade de criticar 3,89 4,00
5 Capacidade de ouvir críticas 4,38 4,26
6 Capacidade analítica 4,01 3,88
7 Inicativa 4,46 4,36
8 Raciocínio lógico 4,23 4,11
9 Adaptabilidade à inovações 4,58 4,53

10 Capacidade de resistir a pressões 4,12 4,22
11 Negociação para trabalho em equipe 4,22 4,10
12 Discrição no manuseio de informações 4,29 4,26
13 Capacidade de persuasão 4,02 4,03
14 Ética profissional 4,48 4,53
15 Organização 4,42 4,30
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este capítulo encerra a presente pesquisa e teve como finalidade apresentar as 

conclusões obtidas, as quais basearam-se nas respostas conforme a visão e a opinião dos 

egressos que fizeram parte da mesma. As conclusões têm como referência os objetivos e 

resultados dos questionários. Também apresenta algumas recomendações para futuras 

pesquisas sobre o tema. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de verificar as contribuições dos Cursos de 

Ciências Contábeis da Região Oeste do Paraná aos egressos, em termos de desenvolvimento 

de habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. 

Por meio da revisão da literatura que trata do ensino da contabilidade no Brasil, 

identificou-se que os Cursos de Ciências Contábeis vêm demonstrando uma preocupação no 

sentido de preparar profissionais com as habilidades que o mercado de trabalho vem exigindo. 

Assim, nesta pesquisa, com base no objetivo geral, elaboraram-se quatro objetivos 

específicos. A partir destes objetivos, buscou-se por meio do referencial teórico identificar 

quais são as habilidades e competências exigidas do profissional contábil diante das 

exigências do mercado de trabalho. 

A caracterização dos egressos em termos de perfil pessoal e profissional (objetivo 

específico a) revelou que o número de homens formados na Região Oeste é superior ao 

número de mulheres, tanto na IES Pública quanto nas IES Privadas.  

Os egressos da IES Pública são mais jovens que os das IES Privadas, constatando-se 

que a pesquisa de Porto e Régnier (2003) sobre uma população mais velha ingressando nos 
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cursos superiores se confirma na região onde foi realizada a pesquisa, especialmente nas IES 

Privadas. 

A maioria dos egressos continua residindo na Região Oeste do Paraná. A maior parte 

dos respondentes se graduou na IES Pública. Isto se justifica no fato de que esta IES oferece o 

Curso de Ciências Contábeis em três campi e uma extensão, nas cidades de Cascavel, Foz do 

Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Palotina.  

A cidade de Cascavel foi o local onde a maioria dos egressos cursaram a Graduação, 

pois nesta cidade três IES oferecem o Curso e dos 434 alunos formados neste Curso, nos anos 

de 2004 e 2005, no Oeste do Paraná, 202 se graduaram nesta cidade. 

Poucos egressos já têm outro curso superior (4,03% dos formados na IES Pública e 

8,87% dos formados nas IES Privadas). Alguns deles já cursaram pós-graduação lato sensu 

(20,97% dos egressos da IES Pública e 21,78% dos egressos das IES Privadas). 

Buscou-se investigar também se os egressos demonstravam interesse na educação 

continuada, sendo que se constatou que 89,52% dos respondentes da IES Pública têm intenção 

de cursar uma pós-graduação, e 89,52% dos respondentes das IES Privadas também 

demonstraram interesse, destacando-se as áreas de Contabilidade Geral, Recursos Humanos e 

Auditoria. 

Quanto ao perfil profissional, identificou-se que a maioria dos egressos da IES Pública 

(56,44%) atua no setor de prestação de serviços, enquanto os egressos das IES Privadas estão 

mais distribuídos em outros setores, mas 45,97% deles também atuam no setor de serviços. 

As empresas onde os egressos atuam são, em sua maioria, privadas e de pequeno porte, 

com até 30 empregados. Em termos de renda mensal, verificou-se que a maioria dos 

respondentes da IES Pública tem salários até R$ 1.500,00, enquanto os salários da maioria dos 

egressos das IES Privadas estão entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00. Os egressos atuam em 

diversas funções nestas empresas, destacando-se: funções técnicas ou de assessoria e funções 
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gerenciais. 

As principais formas de ingresso nas empresas onde estão atuando foram por contatos 

diretos com o empregador e por indicação de parentes e amigos, tanto na IES Pública quanto 

nas IES Privada. Menos de 20% dos egressos exercem outra atividade remunerada além da 

atividade principal. Os que exercem são nas áreas de consultoria, auditoria, assessoria, 

magistério e vendas. 

O segundo objetivo específico buscou identificar os fatores que influenciam na escolha 

do Curso de Ciências Contábeis. Foram apresentadas oito variáveis aos egressos que 

pudessem ter influenciado esta escolha.  

As respostas foram analisadas no software estatístico LHStat por meio da Análise das 

Componentes Principais, constatando-se que os fatores de maior influência nas IES Públicas 

foram: a busca por maiores oportunidades no mercado de trabalho, o fato de já exercerem 

atividades semelhantes ou relacionadas com a área contábil e a aptidão ou vocação para esta 

profissão. 

Para verificar se os Cursos de Ciências Contábeis contribuíram no desenvolvimento de 

habilidades exigidas pelo mercado de trabalho (objetivo específico c) apresentaram-se aos 

egressos duas questões sobre habilidades sendo que uma delas buscava identificar as 

habilidades que cada um deles desenvolveu e, a outra, quais as habilidades desenvolvidas na 

turma que se graduou com ele. Estas questões foram analisadas no software estatístico SPSS 

versão 13.0 pela técnica de Análise Fatorial. 

Na primeira questão, formaram-se 4 dimensões (fatores) os quais atendem às 

características que compõe os quatro pilares da educação apresentados por Delors (1999), que 

são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Na segunda questão, buscou-se, então, verificar se os egressos possuem as 

características que compõem as três categorias de habilidades apresentadas por Marion (2001) 
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como necessárias para o bom desempenho do profissional contábil, que são: habilidades de 

comunicação, habilidades de relacionamento com pessoas e habilidades intelectuais. Os 

resultados demonstraram que tais habilidades foram desenvolvidas tanto nos egressos da IES 

Pública quanto das IES Privadas. 

Em termos de contribuições dos Cursos, constatou-se ainda que houve melhoria na 

situação profissional dos egressos. Alguns deles mudaram de cargo em virtude do Curso (15% 

da IES Pública e 20% das IES Privadas), outros mudaram de emprego em virtude do Curso 

(20% da IES Pública e 19% das IES Privadas), 10% dos respondentes da IES Pública 

começaram a trabalhar depois do Curso enquanto nas IES Privadas 1% deles iniciaram sua 

vida profissional após concluírem o Curso. 

Apenas 1% dos respondentes da IES Pública e 1% das IES Privadas estavam, no 

momento da pesquisa, sem exercerem nenhuma atividade remunerada, confirmando a 

afirmação de Marion e Santos (2001) sobre que nesta profissão se tem emprego praticamente 

garantido. 

Entretanto, identificou-se que a disciplina considerada pela maioria dos egressos, tanto 

da IES Pública quanto das IES Privadas, que deveria ter tido maior ênfase durante o Curso foi 

a de Prática Contábil. Este pode ter sido o motivo pelo qual 21% dos egressos da IES Pública 

e 15% dos egressos das IES Privadas consideraram que o Curso de Ciências Contábeis não foi 

adequado com a realidade encontrada por eles no mercado de trabalho. 

Vale destacar que as Diretrizes Curriculares do Curso de Ciências Contábeis 

(Resolução CES/CNE nº. 6/2004) determinam que os Cursos nesta área deverão contemplar 

em sua organização curricular conteúdos que revelem o conhecimento do cenário econômico e 

financeiro nacional e internacional devendo para tanto ser dividido em três áreas de formação: 

conteúdos de formação básica, conteúdos de formação profissional e conteúdos de formação 

teórico-prática. 
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Em síntese, cabe ao curso de Ciências Contábeis prover ao aluno conhecimentos 

básicos de administração, economia, direito, matemática e estatística; conhecimentos 

pertinentes às teorias da contabilidade envolvendo perícias, auditorias, controladoria entre 

outros; e, conhecimentos da prática contábil com a utilização de laboratórios de informática 

com softwares atualizados de contabilidade.  

Diversos autores como: Biazus (2000), Mazzotti Filho (2000), Schwez (2001), Laffin 

(2002), Iudícibus e Marion (2002) entre outros, apresentados no capítulo 2, evidenciam que o 

profissional contábil, para exercer suas funções de forma satisfatória, precisa estar atento para 

uma série de exigências que vão desde habilidades pessoais e interpessoais até habilidades 

intelectuais e práticas. 

No que tange aos atributos necessários para o bom desempenho do profissional 

contábil (último objetivo específico), apresentaram-se quinze variáveis 

(habilidades/competências) aos egressos, as quais foram analisadas no software estatístico 

SPSS versão 13.0 por meio da Análise Fatorial, buscando diminuir a dimensionalidade dos 

atributos. 

Observou-se a formação de quatro dimensões (fatores) nas quais a versatilidade e o 

senso crítico foram comuns tanto na IES Pública quanto nas IES Privadas, sendo comuns 

também a flexibilidade e princípios morais e éticos. 

Tendo por base tais conclusões, procurou-se identificar e apontar algumas 

recomendações com o objetivo de avaliar de forma permanente o ensino da contabilidade. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES  

 

De maneira geral, são recomendações apontadas em virtude dos resultados da pesquisa 
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como: 

a) realizar uma pesquisa com os empresários da Região Oeste do Paraná para 

identificar quais são as habilidades necessárias, consideradas por eles, para o bom 

desempenho do profissional contábil; 

b) investigar qual é o conteúdo e de que forma está sendo ministrada a disciplina de 

Laboratório Contábil nas IES; 

c) estender esta pesquisa para as demais IES do Estado do Paraná para identificar se 

há homogeneidade de opiniões e visões. 

Pesquisas deste tipo deveriam ser realizadas de tempos em tempos, sendo possível, 

desta forma, comparar os resultados obtidos para verificar mudanças nas opiniões. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – RESOLUÇÃO CFC Nº 560/83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

146 

 

 


