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INTRODUÇÃO. 
 
O mercado de trabalho 
 
Vários estudos demonstram que a profissão de contabilidade 
é a quarta profissão mais demandada pelo mercado de 
trabalho em todo o mundo.  
 
Nos Estados Unidos, a profissão contábil está em 2º lugar 
entre as três melhores profissões do mercado de trabalho 
americano. Este estudo foi publicado pela Forbes e realizado 
por CareerBuilder e Economic Modeling Specialists Intl. 
(EMSI)." 
 
No mercado de trabalho brasileiro também constata-se os 
mesmos números.  
 
Em recente pesquisa realizada no município do Rio de 
Janeiro verificou-se que 36% das ofertas publicadas em 
anúncios de jornais se direcionavam aos profissionais de 
nível médio desta área. Se adicionarmos os outros 
profissionais de nível superior iremos encontrar percentuais 
bem maiores.  
 
É uma área com muitas e várias oportunidades de emprego e 
isto pode ser comprovado verificando os jornais de domingo 
onde várias companhias solicitam profissionais da área.  
 
É uma área onde sempre existirá uma grande procura de 
profissionais bem treinados. Podemos dizer, com certeza, 
que este mercado de trabalho no Brasil é, também, um dos 
melhores. 
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As áreas de atuação são diversificadas e oferecem muitas 
possibilidades. O profissional pode optar por abrir seu próprio 
escritório, atuar em empresas de porte médio, grande, 
financeiras, industriais, comerciais, multinacionais ou tentar 
um concurso público. Boa parte dos profissionais está nos 
escritórios de contabilidade, auditoria e consultoria.  

Em resumo, a área de contabilidade está em alta. Caso ainda 
tenha dúvidas sobre o mercado de trabalho desta profissão, 
pesquise anúncios de profissão contábil na internet ou nos 
jornais de domingo.  

 
O que é a Contabilidade? 
É a área que cuida das contas de uma empresa, por meio do 
registro e do controle das receitas, das despesas e dos 
lucros.  
 
Ela planeja, coordena e controla as compras, vendas, 
investimentos e aplicações de uma empresa, permitindo que 
se tenha uma visão precisa do patrimônio. Também registra 
os fatos e atos administrativos e responsabiliza-se pelo 
pagamento de tributos. 
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VÍDEOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PROFISSÃO 
CONTÁBIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veja os vários vídeos que demonstram que a 
área de Contabilidade apresenta um excelente 
momento presente e um futuro cada vez mais 
importante e valorizada.  
 
Para ver os vídeos clique nas fotos ou figuras. 
 
 
  



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

INSTITUTO DENVER —Rio de Janeiro RJ 

 www.institutodenver.com.br idenver@institutodenver.com.br — Central Telefônica: (0xx21) 2447-1705 

Contabilidade – profissão valorizada mundialmente – Pg. 5 

 

VÍDEO 1: CONTABILIDADE, A QUARTA PROFISSÃO MAIS 
DEMANDADA PELO MERCADO NO MUNDO  
 
"Uma carreira milenar, mas que continua forte no mercado 
brasileiro e internacional é a de contador(a). No espaço 
Estela Entrevista, o presidente do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), o contador catarinense Juarez 
Domingues Carneiro, também presidente do Grupo 
Latinoamericano de Normatizadores de Informações 
Financeiras, fala sobre a campanha que o conselho vai fazer 
para valorizar mais os profissionais no país e destaca a alta 
empregabilidade do setor." 
 
 

 

Segundo Carneiro, contador é a quarta profissão mais 
demandada do mundo, ou seja, a quarta que mais oferece 
oportunidade de trabalho. Muitos estudantes de graduação 
conseguem emprego ou estágio no primeiro semestre do 
curso. 

 

  

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2013/02/contabilidade-a-quarta-profissao-mais-demandada-pelo-mercado-no-mundo-4053133.html


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

INSTITUTO DENVER —Rio de Janeiro RJ 

 www.institutodenver.com.br idenver@institutodenver.com.br — Central Telefônica: (0xx21) 2447-1705 

Contabilidade – profissão valorizada mundialmente – Pg. 6 

 

VÍDEO 2: PROFISSÃO CONTABILIDADE - UM 
EXCELENTE FUTURO PARA QUEM ESTÁ INICIANDO 
AGORA.  

 

 
"Em um ambiente cada vez mais competitivo e globalizado, é 
fundamental conhecer a real situação da uma empresa para 
que ela possa crescer e superar obstáculos. A ferramenta 
para isso é a contabilidade.." 

 

 

MINUTO PROFISSÃO - Contabilidade - I 
Em um ambiente cada vez mais competitivo e globalizado, é 
fundamental conhecer a real situação da uma empresa para 
que ela possa crescer e superar obstáculos... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d_2AOhM0d6A
http://www.youtube.com/watch?v=d_2AOhM0d6A
http://www.youtube.com/watch?v=d_2AOhM0d6A
http://www.youtube.com/watch?v=d_2AOhM0d6A
http://www.youtube.com/watch?v=d_2AOhM0d6A
http://www.youtube.com/watch?v=d_2AOhM0d6A
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d_2AOhM0d6A
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VÍDEO 3 - A FASCINANTE PROFISSÃO DE 
CONTABILIDADE 

 
Este é uma profissão muito atual e com um futuro 
extremamente promissor. Você poderá atuar em mais de 30 
diferentes áreas de especializações. Veja o vídeo. 

 

 

 
Contabilidade está entre as dez profissões melhores 
remuneradas do país. 
 
Reportagem de Antônio Pimenta com imagens de Paulo 
Henrique Soares para o Jornal da Vitoriosa de 14/05/2012. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ZHJ_N_ZkcQ0
http://www.youtube.com/watch?v=ZHJ_N_ZkcQ0
http://www.youtube.com/watch?v=ZHJ_N_ZkcQ0
http://www.youtube.com/watch?v=ZHJ_N_ZkcQ0
http://www.youtube.com/watch?v=ZHJ_N_ZkcQ0
http://www.youtube.com/watch?v=ZHJ_N_ZkcQ0
http://www.youtube.com/watch?v=ZHJ_N_ZkcQ0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZHJ_N_ZkcQ0
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VÍDEO 4 – PROFISSÃO CONTÁBIL É A 2ª MELHOR NOS 
EUA 

Profissão contábil é a 2ª melhor no mercado de trabalho 
americano. 

Fonte: Conselho regional de contabilidade do Estado do Pará 
 
"A profissão contábil está em 2º lugar entre as três melhores 
profissões do mercado de trabalho americano, segundo um 
estudo publicado pela Forbes e realizado por CareerBuilder e 
Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI)." 

 

 

  

Comentários do Instituto Denver: 
Veja o resultado de pesquisa feita nos Estados Unidos. Mais 
uma vez uma pesquisa demonstra a força e importância da 
profissão contábil quando comparada com outras profissões 
atuais. 
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VÍDEO 5 – O NOVO PERFIL DO PROFISSIONAL 
CONTÁBIL 

Excelente vídeo apresentando informações importantes para 
quem está avaliando a entrada na profissão contábil. 
 
 

 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rNnF1bY35hs
https://www.youtube.com/watch?v=rNnF1bY35hs
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