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Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o curso de Ciências Contábeis não faz parte da área de 

Exatas. Na realidade, o curso se encaixa na área de Ciências Sociais Aplicadas, pois requer conhecimento 

nas questões do meio social. Isso significa que, além de saber fazer cálculos, o contabilista precisará 

lidar com os números que se aplicam à vida das pessoas e ao cotidiano das empresas.

O contador é o profissional responsável pela organização financeira de uma empresa. Ele controla 

receitas, despesas e lucros da organização. É sua responsabilidade registrar todas as atividades 

financeiras, escrever relatórios  e elaborar o balanço patrimonial.

O contador também pode trabalhar na regulamentação, sendo responsável por verificar quais 

impostos a empresa deve pagar. Além disso, deve cuidar para que todos os contratos estejam de 

acordo com a lei, do ponto de vista econômico e fiscal. Para isso, é importante estar sempre atualizado 

com as políticas fiscais do governo.

INTROdUçãO
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O MERCAdO dE
TRABAlhO
O mercado de trabalho para profissionais da área de Contabilidade está bastante aquecido. A 

contabilidade está entre as dez profissões com a maior taxa de ocupação do país. Uma pesquisa do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que 93,87% dos profissionais de contabilidade 

estão empregados. Com a internacionalização, muitas empresas multinacionais se instalaram no Brasil 

e é um fator de real destaque a fluência em inglês e espanhol para conseguir melhores oportunidades.

Principais áreas de atuação

NA EMPRESA: Planejador Tributário, Analista Financeiro, Contador Geral, Auditor Interno, Contador de 

Custos, Contador Gerencial, Atuário 

NO ENSINO: Professor, Pesquisador, Escritor, Parecerista, Conferencista  

COMO AUTÔNOMO: Auditor Independente, Consultor, Empresário Contábil, Perito Contábil, 

Investigador de Fraudes  

EM ÓRGÃO PÚBLICO: Contador Público Agente ou Auditor Fiscal Tribunal de Contas Oficial, Perícia 

Judicial, Analista de banco ou agência de fomento
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O pERfIl dO 
pROfISSIONAl
1. Habilidade com números

O dia a dia do contador exige um amplo conhecimento em matemática e finanças. 

2. Organização

A organização é outro ponto fundamental para o contabilista. Os profissionais da área lidam 

diariamente com uma grande quantidade de documentos e dados, que devem ser cuidadosamente 

organizados, com o objetivo de facilitar a análise das informações.
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5. Boa comunicação

A comunicação é uma importante habilidade para o contador, pois ele relaciona-se constantemente 

com os demais departamentos da empresa. 

3. Responsabilidade

Os profissionais que atuam como contadores lidam com um grande volume de informações 

importantes e sigilosas. 

4. Perfil Analítico

O contador deve ter habilidades de gestão e de análise de mercado. Saber interpretar os dados é 

fundamental para tomar as melhores decisões dentro de uma organização. 
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O CURSO
O curso de Ciências Contábeis da FATEB, duração mínima de 4 (quatro) anos, possui como premissa 

formar contadores para atuar no mercado de trabalho, desenvolvendo as competências fundamentais 

sugeridas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tendo como foco o comprometimento ético 

e profissional, além de evidenciar a adaptabilidade exigida de forma contínua nas organizações e na 

sociedade.

A profissão de administrador, seu registro profissional, o exercício da profissão e os órgãos fiscalizadores 

é  regulamentada pela Lei nº 9295/46 - Dispõe sobre o  Conselho Federal de Contabilidade e dá outras 

providências.

A graduação em Ciências Contábeis é do tipo bacharelado, tem duração média de quatro anos e é 

possível cursá-la nas modalidades presencial e a distância.

No início do curso o estudante aprende conceitos gerais sobre Matemática, Economia, Ciências Sociais e 

Teorias da Administração. Após esse período de formação básica, o aluno tem disciplinas mais específicas 

da prática da profissão de um contador, como por exemplo: Contabilidade Tributária, Custos, Orçamento 

Público, Perícia, Arbitragem, Controladoria, Administração Financeira, Empreendedorismo, etc.
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A auditoria é uma das principais áreas de especialização das ciências contábeis. Ela é responsável por 

analisar, examinar e certificar as transações financeiras registradas pela contabilidade, com o objetivo 

de evitar brechas para possíveis erros que possam prejudicar a saúde financeira da empresa.

O profissional de ciências contábeis precisa tomar decisões frequentemente. Para isso, é preciso ter 

um bom entendimento sobre o Mercado e a Economia atual. Durante o curso, você aprenderá os 

conceitos mercadológicos e econômicos que podem afetar a saúde financeira das instituições.

No caso da área de ciências contábeis, qualquer falha de comunicação poderá acarretar em problemas 

administrativos e redução de lucro. Por isso, disciplinas relacionadas à comunicação corporativa fazem 

parte da grade curricular do curso na FATEB.
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Contabilidade de custos: Contabilidade de custo de produção e de distribuição por tipo de atividade.

Contabilidade pública: Contabilidade orçamentária, governamental e de autarquias, contas nacionais 

– balanço de pagamentos.

Contabilidade Internacional: Contador global - estudos das normas internacionais da contabilidade.

Contabilidade Financeira: Gestão financeira, fluxo de caixa, gerenciamento de ativos, aplicação e 

captação de recursos financeiros.

Contabilidade Gerencial: Especialização em aspectos gerenciais através da contabilidade e das 

demonstrações contábeis.

Contabilidade Fiscal e Tributária: Especialização em legislação tributária – auditoria fiscal e tributária 

– fiscalização de tributos.

Contabilidade Societária: Especialização em legislação societária – Constituição e alteração de 

sociedades – falência.

Contabilidade Digital: SPED – Sistema Público de Escrituração Digital – Nota Fiscal Eletrônica.

Contabilidade Criativa: Implicações criminais da contabilidade fraudulenta – manipulações de 

resultados e de demonstrações contábeis.

Contabilidade Rural: Pessoas físicas e jurídicas.

AS pOSSIBIlIdAdES 
dE ESpECIAlIzAçãO
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CONClUSãO
É uma das poucas profissões em que o desemprego é, praticamente, zero. E o mercado não tem 

qualquer tipo de preconceito em relação a idade, por exemplo, juntamente com a Economia e a 

Administração, forma o grupo das Ciências Gerenciais, cujo objeto é o patrimônio. Toda empresa, 

todo órgão público, toda entidade com fins lucrativos, ou não, deve possuir uma contabilidade, porque 

detém um patrimônio. 

Venha fazer parte deste grupo na FATEB, pois estaremos sempre acompanhando e cuidando do seu 

crescimento durante todo o período do curso e auxiliando na sua escolha profissional com nosso 

corpo docente e com as parcerias de pequenas, médias e grandes empresas que temos.
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Se você estuda ou pretende estudar Ciências Contábeis não pode deixar de 
assistir os 5 filmes desta lista.
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Após ser condenado pelo assassinato de sua esposa, Andy Dufrense (Tim 
Robbins), um banqueiro bem-sucedido, vai parar em uma penitenciária de 
segurança máxima para cumprir prisão perpétua.
Dentro da prisão, Andy conhece Ellis Boyd Redding (Morgan Freeman), um 
prisioneiro que controla o mercado negro do local. O filme mostra o poder da 
contabilidade, tanto para o bem quanto para o mal.

1. Um sonho de Liberdade

TRAILER

Fuga à meia noite também mostra o poder da contabilidade. No filme, o 
habilidoso contador Jonathan (Charles Grodin) tenta tapear mafiosos e reverter 
o dinheiro roubado a causas nobres. É um excelente filme de ação, com ótimas 
cenas de perseguição e que pode trazer bons ensinamentos aos contadores.

2. Fuga à meia noite

TRAILER
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A Enron foi uma das maiores companhias de energia dos Estados Unidos, 
chegando a alcançar o faturamento anual de mais de US$ 100 bilhões. Mesmo 
diante dos altos preços das ações, todos queriam investir na empresa, pois o 
retorno era garantido.
Quando a SEC, comissão de fiscalização do mercado acionário americano, 
começou a investigar os resultados da Enron, suas ações começaram a cair 
e um grande escândalo empresarial surgiu. “Enron: os mais espertos da sala” 
mostra como a arrogância e a ganância podem levar uma grande empresa à 
falência.

O filme “Margin Call – O dia antes do fim” é inspirado em uma história real e 
mostra o dia anterior à quebra de um dos maiores bancos de investimento 
dos EUA, que levou o país a uma intensa crise econômica em 2008.
No filme, Peter Sullivan (Zachary Quinto) recebe um pen drive com dados 
sobre o risco de falência de sua empresa. A partir de então, as suas ações 
podem mudar o rumo de todos os envolvidos.

3. Margin Call – O dia antes do fim

4. Enron: os mais espertos da sala
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O clássico dos anos 80 mostra o comércio ilegal de bebidas alcoólicas nos 
EUA, liderado pelo lendário criminoso Al Capone. Em um dos momentos 
mais interessantes do filme, o contador da máfia é forçado a fornecer 
informações para a investigação. “Os Intocáveis” oferece uma importante 
reflexão sobre ética profissional e tem um desfecho surpreendente.

5. Os Intocáveis
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