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Entenda a valorização do profissional contábil 
Fonte:   www.blbbrasil.com.br    

 

 
Desde meados da década de 1990, com a criação do Plano Real e a 
consequente estabilização da nossa moeda, poucas foram as 
profissões que tiveram tamanha valorização como a do contador. A 
valorização do profissional contábil ocorreu pois as empresas 
passaram a ter outra forma de organizar suas finanças e estratégias, 
com a época de hiperinflação recém-terminada. 
Isso foi consequência da necessidade das empresas em encarar 
uma nova realidade. Um cenário de estabilidade e que permitia a 
elaboração de estratégias a partir da análise das demonstrações e 
dados financeiros. 
Maior necessidade por parte das empresas 
Como até aquele momento os profissionais de contabilidade eram 
mais vistos como funcionários públicos pagos pelas empresas, pois 
apenas serviam para dizer quanto as empresas pagariam de 
impostos, a visão por parte delas mudou. 
Como as estratégias deixaram de ser baseadas apenas em 
propaganda e qualidade de serviços e produtos oferecidos, a 
possibilidade de investimentos de longo prazo passaram a ser 
identificados com antecedência, por exemplo. Isso fez com que as 
empresas vissem a necessidade do conhecimento do profissional 
contábil. 
Com esse cenário, aumentou o número de contratação de 
profissionais da área para servirem não somente como 
instrumentos de arrecadação tributária, mas para ajudarem na 
definição de estratégias empresariais baseadas em diminuição de 
custos e planejamento de longo prazo, o que antes não era 
viabilizado por causa da inflação elevada. 
A adequação do Brasil às normas internacionais de contabilidade 
Algum tempo depois, no início dos anos 2000, outro fator fez com 
que o trabalho do profissional contábil ganhasse mais importância 
dentro das empresas: a adequação às normas internacionais de 
contabilidade. 
Esse processo, que está em andamento até hoje, desencadeou 
sensíveis alterações no regramento contábil no Brasil, fazendo com 
que os profissionais da contabilidade passassem por um completo 
processo de reciclagem profissional. A consequência disso foi a 
elevação e atualização do nível de conhecimento deles, fazendo 
com que as empresas pudessem contar com a visão desses 
profissionais para crescer com mais rapidez. 
O Brasil sempre foi muito conhecido pela burocracia nos 
procedimentos empresariais, e um dos que mais dificultam as ações 
das empresas é justamente a criação delas. No ano de 2006 houve 

uma grande mudança com relação ao processo de regularização das 
empresas. Embora isso não tenha resolvido de vez o problema da 
burocracia do nosso sistema, fez com que ela fosse bem reduzida 
com a criação do Simples Nacional. 
Dentre outros aspectos, esse dispositivo legal fez com que as 
empresas vislumbrassem com mais facilidade os procedimentos de 
formalização e operacionalização, por causa da simplificação dos 
recolhimentos de tributos para as pequenas e médias empresas. 
Esse dispositivo ajudou a corroborar a necessidade das empresas 
por profissionais que pudessem ajudar diretamente no processo de 
criação de valor e gerenciamento financeiro em longo prazo. Esse 
profissional foi identificado como o contador, que foi ganhando 
mais espaço na gestão das empresas. 
Braço direito no processo de gestão 
Por mais que um empresário saiba dos detalhes produtivos, 
operacionais e entenda de que maneira seus clientes querem um 
serviço ou um produto, eles não têm condições de compreender 
todos os aspectos legais que norteiam um processo de gestão 
financeira. Esse é exatamente o campo de trabalho do profissional 
contábil. 
Ele entende dos detalhes jurídicos, sabe onde, como e quando os 
recursos financeiros devem ser investidos e isso ajuda de maneira 
efetiva os gestores durante o processo de gestão financeira. 
O que antes era uma responsabilidade completa dos proprietários, 
hoje pode ser dividido com os profissionais da contabilidade. 
Principalmente em tempos de crise, esse trabalho pode ajudar a 
identificar as melhores alternativas de investimento e de 
manutenção da saúde financeira das empresas. 
Valorização do profissional contábil e reconhecimento 
Com a natural elevação de importância do trabalho deste 
profissional, o reconhecimento também veio de forma financeira. 
Hoje em dia, os profissionais de contabilidade ganham mais do que 
ganhavam duas décadas atrás e tendem a continuar elevando seus 
ganhos pela importância dos trabalhos que são prestados às 
empresas. 
Essa elevação da valorização do profissional contábil e do 
reconhecimento foi confirmada no início da atual década, época em 
que voltou a ser obrigatória a aprovação no exame de suficiência 
para exercer a atividade contábil. O exame, que não era obrigatório 
desde o início dos anos 2000, voltou a ser por meio de um 
dispositivo de lei, obrigando os profissionais a elevarem o nível de 
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conhecimento se quisessem obter autorização legal para o 
exercício da profissão. 
Nos primeiros exames, os percentuais de aprovação foram baixos, 
apenas em torno de um terço dos inscritos eram aprovados. 
Atualmente, esse percentual passa da metade de aprovados em 
relação ao total de inscritos, segundo o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 
Tendência para o futuro dos contadores 
Com a regulamentação do exercício ficou garantido o bom nível de 
conhecimento geral dos profissionais de contabilidade. Para as 
empresas, esse investimento adicional garante bons resultados de 
longo prazo. Já para os contadores, é garantia de um mercado de 
trabalho sempre aquecido, pois todas as empresas brasileiras 
necessitam do trabalho periódico desse profissional. 

A tendência é que, em tempos de crise, mais pessoas procurem 
empreender, criar seus próprios negócios. Assim, para garantir o 
bom desempenho, além de conhecimento do mercado e do 
negócio em si, é importantíssimo e obrigatório que todas elas 
tenham a ajuda profissional de um contador. 
Além de ajudar essas empresas, os contadores também possuem 
algumas reservas de mercados estabelecidas em lei, que são as 
atividades de auditoria e perícia contábil, exclusivas para 
profissionais da área. Isso garante uma possibilidade mais ampla de 
especialização e diversificação na atuação. 
O processo de valorização do profissional contábil ainda está em 
andamento e não tem previsão de parar. Isso porque, com a criação 
de mais empresas, a necessidade e a valorização do contador são 
pontos que garantirão uma melhor gestão e mais possibilidade de 
crescimento dos negócios. 

 
 

 

Escritórios de contabilidade podem captar mais clientes 
com nova plataforma online. 
Fonte:   Gazeta do povo 

 

 

 
O Abertura Simples, maior portal de abertura de empresas do Brasil 
celebra a marca de presença física em 100 cidades, em mais de 20 
estados. Em menos de 5 meses de seu lançamento, bate recorde de 
contadores associados em seu portal e prepara o lançamento de 
uma nova campanha institucional para ajudar empreendedores a 
realizar o sonho de abrir a própria empresa, tendo a ajuda de 
contadores experientes como seus consultores. 
Até dezembro a meta é chegar a 300 cidades, e para que isso 
aconteça, terá de superar o grande desafio de convencer 
contadores a investir em marketing digital para atrair novos clientes 
e crescer de forma sustentável em suas cidades. 
No próximo dia 22 de setembro, Rogerio Fameli, CEO e Fundador 
do Abertura Simples, em homenagem ao Dia do Contador, lançará 
um livro digital que será o “Guia do Novo Empreendedor Contábil” 
e disponibilizará para todos os Contadores de forma gratuita por 30 
dias. 
O objetivo deste livro será quebrar os paradigmas do Contador 
Atual e prepará-lo para o futuro como um verdadeiro 
empreendedor contábil. 
O portal Abertura Simples, criado por ele em 2013 como um simples 
Hotsite para ajudar novos empreendedores a constituir suas 
empresas, tornou-se um grande portal com mais de 500 conteúdos 
relevantes, que servem como base de aprendizado para novos 
empreendedores no momento que precede a abertura de suas 
empresas. A ideia surgiu da necessidade de captar clientes quando 
em 2012 abriu seu escritório de contabilidade e não conseguia 
atrair clientes. “Confesso que pensei muito em desistir deste 
negócio, pois havia tentado várias formas de divulgação em 
anúncios em jornais e revistas, panfletos, networking, palestras e 
até mesmo solicitado a amigos, os quais imaginei que me ajudariam 

naquele início de escritório, que é um momento muito difícil para 
qualquer contador”, diz Fameli. 
Tanto apetite por crescer e ajudar empreendedores tem uma 
justificativa: em três anos, o Abertura Simples quer chegar a 30% 
dos municípios do Brasil, oferecendo serviços contábeis e 
consultoria para abertura de empresas, contando com 
atendimento presencial e personalizado através de seus 
contadores parceiros. Hoje, está na moda o atendimento on-line, 
digital, via internet, utilizando de tecnologia e aplicativos mobile, 
entretanto, quando se trata de abertura de uma empresa e todas 
as responsabilidades que isso implica ao novo empreendedor, a 
conversa muda de figura. 
Os empreendedores buscam muita informação na internet através 
de conteúdo, mas não abrem mão de falar com um contador, 
conhecê-lo pessoalmente e estar próximo dele para qualquer 
emergência ou dúvida importante. Fameli acredita que a 
conveniência de estar perto do cliente é mais vantajosa do que 
estar on-line com o cliente no Rio Grande do Sul e seu contador no 
Rio Grande do Norte. O melhor dos dois formatos é juntar o 
atendimento personalizado, tecnologia e preço justo para os 
empreendedores e contadores.                            . 
O portal Abertura Simples não foi criado para o Contador e sim para 
ajudar o empreendedor. Na visão da empresa, o marketing de 
conteúdo é o melhor formato para atrair novos empreendedores 
que buscam conhecimento e informação. Hoje, sua equipe de 
marketing digital conta com 7 colaboradores sendo um Diretor de 
Marketing Digital com mais de 15 diplomas das mais renomadas 
instituições como Google, Facebook, RD Station entre outras e uma 
equipe de designers e redatores com excelente conhecimento 
sobre empreendedorismo no Brasil. 

http://www.blbbrasilescoladenegocios.com.br/habilidades-gerenciais
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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Segundo Danilo Max, Diretor de Marketing e COO do Abertura 
Simples, o marketing digital é disparado a melhor ferramenta para 
escritórios de contabilidade, pois com pouquíssimo investimento o 
contador consegue chegar no seu público alvo, utilizando 
estratégias de segmentação e direcionamento em redes sociais e 
sites de buscas como Google, Facebook e LinkedIn. 
Dentro da plataforma, cada escritório contábil tem a sua unidade, 
sendo exclusivo na sua cidade. Ou seja, apenas ele pode 
compartilhar o conteúdo oferecido pelo Abertura Simples aos 
clientes atuais e Prospects. Dentro deste conteúdo oferecido estão 
artigos, notícias, vídeos, postagens, e-books e infográficos. Todo 
este material é integralmente voltado ao empreendedor que, além 
de se preparar para sua nova jornada, ainda pode ter um contador 
experiente para auxiliá-lo na constituição da sua empresa. 
Vale lembrar que o conteúdo serve também como auxílio para 
empreendedores que já estão estabelecidos e desejam melhorar ou 
desenvolver a gestão de seus negócios. 
A grande vantagem para o contador associado é que ele não precisa 
se preocupar com o marketing digital, com conteúdo, 
relacionamento com agência, designers e redatores, pois com essa 
plataforma ele apenas acessa e compartilha tudo em suas redes 
sociais e atrai novos clientes para o seu escritório de forma bem 
simples. Além disso, o Abertura Simples oferece consultoria e 
treinamento para ajudar os contadores com suas propostas 
comerciais oferecendo modelos de alta performance e também 

auxilia na abordagem de vendas e captação de novos clientes. 
“Temos um know-how muito forte em marketing digital e vendas. 
Nos últimos 5 anos abrimos mais de 2.500 empresas. Temos 
associados que já estão abrindo mais de 10 empresas por mês com 
a nossa plataforma orgânica e patrocinada” diz Danilo. 
O portal, que nasceu para ajudar empreendedores, se descobre 
grande parceiro de contadores em todo o Brasil. “Aprendemos 
desde cedo a dividir para crescer, pois sempre acreditamos que o 
nosso sucesso dependeria de parcerias. Juntos, somos mais fortes 
sempre! ”, afirma Fameli. Acrescenta, “desde o início nos 
inspiramos em alguns modelos bem-sucedidos de marketplaces na 
internet. Essa é uma necessidade do mercado contábil, pois a 
maioria dos pequenos escritórios, principalmente em cidades 
menores, não tem dinheiro para investir em marketing digital e 
conteúdo próprio para atrair novos clientes. 
Com a nossa plataforma, contadores em todo o Brasil contam com 
marketing digital e conteúdo de altíssimo nível por valores mensais 
a partir de R$ 150,00 em cidades com menos 100 mil habitantes”. 
Segundo Fameli, para que o profissional contábil se associe ao 
Abertura Simples, contando com sua própria página e conteúdos 
exclusivos, é muito fácil. Basta ter CRC ativo, experiência como 
Contador e acessar o site do portal, e clicar na aba 'sou contador'. 
'Para se tornar um associado, é necessário apenas ter o perfil 
empreendedor que buscamos em nossos parceiros e vontade de 
crescer',_afirma_o_empresário.                                                                                                                
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Ranking Universitário da Folha coloca a Univali e o curso 
de Ciências Contábeis entre os melhores do País. 
Fonte:  www.ruf.folha.uol.com.br   

 
O ranking reúne e classifica 1000 cursos de Ciências Contábeis, 
oferecidos por instituições públicas e privadas, a partir de cinco 
indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e 
mercado. No País a Univali ocupa a 75ª posição no ranking geral, 
entre todas as IES. Considerando apenas as não-públicas, a Univali 
é a 17ª melhor universidade do Brasil. No Estado ela é a 3ª melhor 
classificada no ranking geral, sendo a 1ª não-pública. 
Segmentando a pesquisa, a Universidade aparece na 51ª posição 
no critério Ensino e na 68ª posição em Inovação e 70ª lugar no 
quesito internacionalização, considerando todas as instituições 
brasileiras. No Estado a Univali é a primeira colocada em Ensino, 
em Inovação e em Internacionalização, entre as não-públicas. 

O curso de Ciências Contábeis da Univali ocupa a 33ª colocação no 
ranking geral nacional. Já no Estado de Santa Catarina destacou-se 
como o melhor curso não público e no quadro geral ocupa a 
segunda colocação. 
Os dados que compõem os indicadores de avaliação são coletados 
em bases de patentes brasileiras, de periódicos científicos, em 
dados do Ministério da Educação (MEC) e em pesquisas nacionais 
de opinião feitas pelo Datafolha. O ranking completo pode ser 
conferido no http://ruf.folha.uol.com.br/2017/ranking-de-
universidades/ 

 

 
 

 

 

Novas produções científicas do curso são destaques. 
 

 
Quem lê o Contábeis News e acompanha as notícias do curso na página www.univali.br/contabeis e no facebook Curso de Ciências Contábeis 
Univali – Campus Itajaí, sabe que nossos professores, acadêmicos e egressos têm aprovado artigos científicos em eventos e periódicos da área, 
nos últimos anos. Nesta edição temos orgulho em informar que mais seis novas produções se destacaram e estarão presentes em revistas de 
circulação nacional e em congressos promovidos por instituições conceituadas. Os referidos trabalhos abordam os seguintes temas:      

 

http://ruf.folha.uol.com.br/2017/ranking-de-universidades/
http://ruf.folha.uol.com.br/2017/ranking-de-universidades/
http://www.univali.br/contabeis
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Professores conquistam prêmio em Convenção de 
Contabilidade do RS 
Fonte: www.univali.br/noticias 

 
 

 

 

Professores da Univali ganharam o prêmio de melhor artigo na área de Educação e 
Pesquisa em Contabilidade, com o trabalho "Autoeficácia e competências 
empreendedoras dos alunos de Contabilidade e sua relação com seus estilos cognitivos", 
na 16ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul e no 11º Encontro Nacional da 
Mulher Contabilista, realizados entre os dias 13 e 15 de setembro, em Gramado (RS). 
Os autores do artigo vencedor são: Suzete Antonieta Lizote e Miguel Angel Verdinelli, 
docentes do curso de Ciências Contábeis, do Programa de Pós-Graduação em 
Administração (PPGA) e do Programa de Mestrado Profissional em Administração – 
Gestão, Internacionalização e Logística (PMPGIL); e José Carlos Terres, professor e 
coordenador do curso de Ciências Contábeis. 
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Formandos 2017/I 

 
No dia 23 de setembro, às 18h, será realizada a Cerimônia de 
Colação de Grau do Curso de Ciências Contábeis no Maria’s 
Eventos, em Camboriú. Na ocasião serão homenageadas a Profª. 
Fabiana Cristina Tavares como paraninfa, a Profª. Eliane 

Aparecida Ávila como patronesse e a Profª. Maria Elisabeth 

Pereira Kraemer, como amiga de turma. 

 

 
 
 

  

Tire suas dúvidas 

Você sabe como surgiu a auditoria e como esta 
funciona no Brasil? 

 
Como surgiu a auditoria? 

 
A auditoria surgiu e se desenvolveu juntamente com a própria 
evolução do capitalismo e a transformação de empresas familiares 
em grandes corporações. A partir do crescimento destas 
organizações, a busca pela competitividade também foi 
crescendo e a necessidade de controles, redução de custos e 
novas formas de financiamento, principalmente por meio de 

mercado de ações, fomentou o uso da auditoria e de suas 
ferramentas. 
Um dos marcos históricos da auditoria ocorreu no ano de 1934 nos 
Estados Unidos, no período pós-quebra da bolsa de valores. Neste 
ano a profissão assume grande importância. Isto porque as 
empresas que negociavam na bolsa foram obrigadas a passar por 
auditoria. O objetivo era garantir a veracidade das informações 
contábeis e criar uma nova onda de confiança nos mercados. 
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Como funciona a auditoria no Brasil? 

 
Em terras nacionais a auditoria teve como um dos seus primeiros 
marcos a Lei 4.728 de 1965 relacionada ao mercado de capitais. 
Ela também tratou, de forma pioneira, da exigência da auditoria. 
Já no ano de 1972 foram criadas e promulgadas pelo Banco Central 
do Brasil (BCB) normas de auditoria. No ano de 1976 foi criada a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com o objetivo de 
fiscalizar, normatizar e controlar o mercado de valores imobiliários 
no Brasil. 
Além disso, fatores como a vinda de filiais e subsidiárias de grandes 
corporações, financiamento de empresas brasileiras por entidades 
internacionais, crescimento, diversificação e descentralização das 

organizações nacionais, evolução do mercado de capitais, entre 
outros, também impulsionaram a auditoria no Brasil. 
Entretanto, deve-se ressaltar que, de forma específica, a auditoria 
brasileira ainda não atingiu o mesmo nível de desenvolvimento 
que possui em outros países. Isto acontece devido à legislação no 
Brasil ter um aspecto bastante fiscal e voltado, essencialmente, 
à apuração e recolhimento de impostos. O resultado disso é o 
atraso do desenvolvimento de outros aspectos da contabilidade. 
Porém, além da instalação de muitas multinacionais no país, as 
empresas brasileiras seguem buscando mercados estrangeiros, 
abertura de capitais e, cada vez mais, possuem a necessidade de 
se adaptar às regras e normas de contabilidade. O resultado é um 
campo vasto e bastante fértil, com remuneração atraente e 
crescimento profissional para aqueles que querem trabalhar na 
área. Fonte: www.blbbrasil.com.br  

 
 
 
 
 
 
 
 

Contábeis News – Informativo eletrônico mensal organizado pelo Coordenador do Curso de Ciências Contábeis professor José Carlos Terres e professora 
Luciane da Veiga.  

http://www.blbbrasil.com.br/

