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Resumo: O objetivo deste presente estudo visa demonstrar o novo perfil do contador que tem surgido no 
mercado, mediante aos processos automatizados e as inovações no âmbito tecnológico dentro das empresas. Este 
perfil engloba além das qualificações técnicas que são necessárias a este profissional, competências que o 
direcionam a ser mais crítico, interpessoal, proativo e inovador. A metodologia utilizada na elaboração deste 
estudo foi uma pesquisa bibliográfica exploratória, portanto, para responder à pergunta problema, buscou-se 
apresentar aspectos documentais de sua evolução no meio profissional e as práticas que são desenvolvidas por 
este consultor contábil dentro das empresas. Um questionário semiestruturado, com abordagem quantitativa foi 
elaborado na plataforma Google Forms, contendo 19 perguntas fechadas e 01 aberta, obtendo-se uma amostra de 
41 respostas de profissionais contábeis. Verificou-se que o percentual de mulheres se sobressai, 70,7% dos 
respondentes, a idade em predominância foi a de 18 a 30 anos, com profissionais em graduação e graduados em 
até 05 anos. Identificou-se que a maioria dos profissionais não possuem conhecimento expandido desta nova 
prática exercida pelo profissional contador, a Consultoria Contábil, 53,7% dos respondentes, além de demonstrar 
que ainda existem resistências quanto ao desenvolvimento do contador no mercado, 4,9% acreditam que este 
papel não foi alterado e que para outros 7,3%, as inovações tecnológicas não contribuíram para evolução no 
papel deste profissional.      
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Abstract:  
The objective of this study is to demonstrate the new profile of the accountant that has appeared on the market, 
through automated processes and innovations in the technological scope within companies. This profile includes, 
in addition to the technical qualifications that are necessary for this professional, competencies that direct him to 
be more critical, interpersonal, proactive and innovative. The methodology used in the elaboration of this study 
was an exploratory bibliographic research, therefore, to answer the problem question, we sought to present 
documentary aspects of its evolution in the professional environment and the practices that are developed by this 
accounting consultant within the companies. A semi-structured questionnaire, with a quantitative approach, was 
elaborated on the Google Forms platform, containing 19 open questions and 01 closed questions, obtaining a 
sample of 41 answers from accounting professionals. It was found that the percentage of women stands out, 70.7% 
of the respondents, the predominant age was 18 to 30 years old, with undergraduate professionals and graduates 
up to 05 years old. It was identified that most professionals do not have expanded knowledge of this new 
practice practiced by the accountant professional, Accouting Consulting, 53.7% of the respondents, in addition to 
demonstrating that there is still resistance regarding the development of the accountant in the market, 4.9% 
believe that this role has not changed and that for another 7.3%, technological innovations have not contributed 
to the evolution of this professional's role. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sociedade no âmbito macro vem se adaptando com o advento da tecnologia. Desde 

os processos, relacionamentos interpessoais e até mesmo a burocracia tem sido posta em 

xeque diante deste novo cenário globalizado. Nas palavras de Oliveira (2012) com o 

surgimento da internet as relações humanas foram alteradas, principalmente entre o “eu e o 

outro”, elas que compõem esta modernidade encontram-se liquefeitas, flexíveis e voláteis. 

Estão a cada dia se modificando, fazendo-se necessário pensar nas profissões e nos 

profissionais com o intuito de promover uma reflexão crítica da atuação dos mesmos. Em 

linhas gerais, o recorte deste artigo visa os profissionais da contabilidade, em como estão 

sendo desenvolvidos os seus papéis na contemporaneidade, compreendendo as mudanças de 

paradigmas sociais, políticos, econômicos e profissionais. Essa análise se faz urgente devido 

ao profissional contábil ser confrontado constantemente por esse ambiente que emerge de 

forma volátil, trazendo indagações e inquietações em como se darão as performances dentro e 

fora da empresa e, quais arcabouços teóricos e práticos serão necessários. Assim, discorrer-se-

á sobre questões fundantes dessas novas habilidades e competências compelidas ao 

profissional contábil que são necessárias.  

Com o surgimento de eventos históricos como a globalização e o desenvolvimento do 

Capitalismo, a Contabilidade tem avançado em termos bastante significativos. De acordo com 

Xavier, Carraro e Rodrigues (2020), estas mudanças deram-se principalmente por conta do 

desenvolvimento econômico, político, cultural, social e científico, além do ensino que foi 

sendo absorvido pela sociedade, nas tentativas e erros que estavam sendo feitos diariamente.  

Diante disso Proni (1997) afirma que a estruturação do processo capitalista somente se firmou 

com a inserção do trabalho produtivo através da maquinação, constituída como grande 

indústria, com a expansão de uma classe trabalhadora e com a intensa difusão do salário como 

“recompensa” pelo trabalho. Neste contexto, segundo o autor, o processo contábil visto 

apenas como acessório, não obtendo a importância devida, passa a ser requerido como um 

fator primordial para o desenvolvimento das empresas.  

A contribuição do crescimento tecnológico culminou em diversas modificações no 

mercado profissional e contábil. Em seus estudos, Xavier, Carraro e Rodrigues (2020) 

denotam que, tendo seu ápice na metade do século XX, os processos que estavam sendo 

apresentados pela área contábil já não eram tão manuais devido à mecanização ir se 



  

 

adentrando e tomando espaço nas atividades compelidas pela área, fornecendo outras 

possibilidades de atuação e corroborando para novas aptidões. Nesse quesito concordamos 

com Gonçalves e Gomes (1993, p.107) quando afirmam que as maneiras de se organizar e os 

métodos utilizados nas organizações, dificilmente não foram modificados pelas novas 

tendências tecnológicas que estão surgindo. 

Em consonância a este desenvolvimento, o profissional contábil tem modificado seu 

papel mediante as inovações deste novo mercado.  Para Alves et al. (2016), o papel 

interpretado apenas como “débito” e “crédito” tem sido desconstruído, passando a exigir deste 

profissional não somente os conhecimentos práticos e técnicos, mas um conhecimento que 

abranja criticidade e desenvolva aptidão à gestão e ao empreendimento. Essas novas 

performances dão ao profissional uma compreensão macro das diversas áreas em que o 

mesmo atua, legitimando a presença da contabilidade para além dos processos técnicos, 

estimulando a categoria profissional a repensar seus espaços e conquistas adquiridos até o 

presente momento. De acordo com Silva (2017), os profissionais atuantes na área da 

Contabilidade não devem estar vinculados somente aos procedimentos de escrituração das 

informações contábeis, mas sim, serem capazes de gerar informações úteis para as possíveis 

tomadas de decisão dentro das empresas. 

Diante deste desenvolvimento, surge então como um novo papel ao profissional 

contador, a Consultoria Contábil. Portella (2013) nos esclarece que a Consultoria Contábil 

visa servir como apoio aos gestores e sócios das entidades, assessorando-os nas decisões a 

serem tomadas estrategicamente, com foco nos impactos dos resultados atuais e futuros desta 

empresa. Logo, voltamos à pergunta problema deste artigo: Qual tem sido o novo papel do 

Contador mediante as automatizações e inovações nos processos contábeis? 

Como objetivo geral buscou-se entender o perfil do contador como Consultor Contábil 

mediante as automatizações nos procedimentos práticos e as inovações tecnológicas.  

O presente artigo justificou-se pela evolução do papel do contador no ambiente 

empresarial e ao seu desenvolvimento ao longo dos anos, demonstrando a forma deste 

profissional adaptar suas práticas contábeis para se encaixar em um mercado moderno, 

inovador e tecnológico, que tem requerido engajamento e diferenciação. Diante dessa 

evolução, verificou-se a necessidade de pesquisar os novos papéis dos profissionais contábeis 



  

 

como consultores dentro das empresas e analisar a postura destes no ambiente empresarial e 

mercadológico. 

O artigo se divide em cinco seções, constando esta como a primeira seção, na segunda 

tem-se o sequenciamento com o referencial teórico, a terceira parte se descreve a metodologia, 

a quarta seção é desenvolvida pela análise dos resultados e a última relata as considerações 

finais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A História da Contabilidade 

Pensar sobre a história da Contabilidade, nos remete aos primórdios da era humana. 

Esta, sempre esteve presente nos mais antigos processos e atrelada às mais diversas atividades. 

Como afirma Iudícibus (2015), dentro da história sobre a contabilidade, os primeiros sinais se 

deram aproximadamente há 2.000 anos antes de Cristo (a.C), quando foram verificadas as 

primeiras contas. Porém o homem primitivo já demonstrava e efetuava processos, mesmo que 

rudimentares, através da contagem do seu rebanho, na enumeração de suas bebidas e comidas, 

dentre outros. Para Ribeiro (2016), no início dos tempos, havia somente o comprometimento 

com a coletividade entre os seres humanos primitivos. Com a ruptura de uma vida em 

comunidade, as barreiras, as divisões de terra começaram a surgir, logo cada qual lutava por 

sua riqueza individualmente. Esse era o início de uma ciência que estava emergindo e que iria 

tomar corpo no decorrer dos anos, se tornando imprescindível no cotidiano das pessoas.  

Na antiguidade, muitos adquiriam bens através das trocas e isso acontecia de forma 

menos burocrática mediante as palavras daqueles que detinham patrimônios, terras e/ou 

ocupavam posições de destaque na sociedade, assim a contabilidade trouxe uma organização e 

legitimação dos registros e lucros (CAPISTRANO, 2001). Como nos declara Iudícibus (2015), 

a constante inquietação do homem com suas posses e riquezas fez com que este aperfeiçoasse 

a avaliação patrimonial que obtinha em paralelo ao desenvolvimento e amplitude das 

atividades que surgiam. Para ele, a Contabilidade colocou em ordem o que antes habitava o 

caos, trazendo uma comparação do inicial com o mais avançado no tempo.  

Neste intuito, a contabilidade se originou para adequar os registros numéricos e 

processuais que acontecessem, trazendo transparência e confiabilidade, fossem nas trocas que 

eram efetuadas nos antepassados, ou mesmo nas transações bancárias que são legitimadas na 

atualidade. Percebe-se que a contabilidade é atemporal, ela sempre esteve pronta para incidir 



  

 

sobre os procedimentos, evoluindo de acordo com o crescimento da sociedade (SCHMIDT; 

GASS, 2018). Como nos salienta Ribeiro (2016), por ser uma Ciência Social Aplicada, a 

Contabilidade se influencia pelo ambiente de atuação, conseguindo se adaptar às alterações 

que ocorrem nos meios sociais, políticos e econômicos, sem que haja prejuízo em seu objetivo 

de fornecer as devidas informações contábeis aos usuários que dela necessitam.  

Entretanto, como todo campo do saber, não tem uma definição precisa ao seu 

“nascimento”, fez-se necessário delimitar o que seria a contabilidade e quais princípios iriam 

nortear essa ciência. Segundo Santos, Schmidt e Machado (2005), a contabilidade é uma 

ciência factual social, que se preocupa em trazer um entendimento compreensivo de como os 

indivíduos ligados à área contábil criam, modificam e interpretam os fenômenos contábeis 

que são repassados aos usuários.  

Esta ciência trouxe às informações que estavam sendo geradas, organização e 

transparência. As pessoas necessitavam de comprovações e fatos que pudessem ser 

demonstrados, não somente no falar, mas no registro também, e o surgimento da 

contabilidade trouxe um novo olhar às informações que estavam sendo computadas.  

No Brasil, de acordo com Silva e Assis (2015), o estudo desta ciência tem seu marco 

no período do “descobrimento”, apesar das vastas comprovações de nativos e suas evidências 

contábeis anteriores a este momento. Em análise Paula, Rizzi e Petri (2020) declaram que 

com a chegada da Família Real houve exigências quanto a um melhor mecanismo fiscal e um 

acréscimo nos trabalhos coloniais, pois estavam aumentando os gastos públicos e as rendas 

adquiridas pelos Estados. 

2.2 A Evolução do Papel do Contador 

Para Reis et al. (2015) podemos afirmar que mediante os objetivos da Contabilidade, o 

perfil e o papel de um contador se identificam com os preceitos dessa ciência, devendo ser 

desempenhados com destreza e em conformidade às normas estabelecidas. Neste ambiente de 

trabalho, de acordo com Gomes e Alves (2012) é significantemente necessário entender que a 

função da Contabilidade vem como um auxílio à gestão empresarial e que o contador sendo 

parte integrante precisa ter ciência da sua atuação de destaque neste cenário econômico.  

Conforme Capistrano (2001), podemos perceber e analisar que as constantes 

modificações ocorridas no mundo foram uma das principais vertentes no quesito 



  

 

desenvolvimento seja este no âmbito profissional, pessoal, na saúde, nas decisões políticas, na 

vida. Essas ações trouxeram mudanças significativas na forma de atuação dos profissionais de 

todas as categorias e logo foram confrontados sobre as suas performances, desde as mais 

tradicionais às mais modernas (BRANDÃO; BUESA, 2013). O profissional contábil também 

foi inserido neste meio e para Alves et al. (2016) questionar o papel de desenvolvimento do 

profissional contador não foi diferente. 

A trajetória construída ao longo do seu trabalho no ambiente empresarial trouxe uma 

padronização de habilidades que deveriam ser desenvolvidas e incorporadas ao currículo deste 

profissional. De acordo com Capistrano (2001) chamado anteriormente como guarda-livros, o 

título deixou uma marca e requeria deste uma formação técnica, que fosse utilizada 

constantemente na prática. O autor ainda declara que a atuação do contador durante muito 

tempo ficou defasada mediante a caracterização de apenas algumas competências praticadas, 

este era visto como um mal necessário no meio empresarial, sendo associado somente aos 

aspectos tributários ou relacionado a impostos. 

Entretanto, Schneider e Souza (2016) declaram que o desenvolvimento global 

mediante as aplicações avançadas em tecnologia e a procura por qualidade nas informações 

geradas, que dizem respeito ao pleno funcionamento de uma empresa, fez surgir a necessidade 

de profissionais que não somente exercessem funções práticas e técnicas, mas que ainda se 

desenvolvessem interpessoalmente, corroborassem com um pensamento criticista e fossem 

exímios inovadores quanto às pressões impostas pelo mercado, competências que 

originalmente não faziam parte da contribuição do contador nas empresas. Corroborando com 

este pensamento, Santos e Souza (2009), dissertam que, “o contador exerce um papel 

fundamental na construção de uma nova forma de gestão centrada na informação [...]”. 

Para Paula, Rizi e Petri (2020) a possibilidade de mudança se alinha às diversas 

mecanizações que estão substituindo os trabalhos manuais. Hoje os meios digitais são parte 

integrante das empresas em expansão, e como consequência, as atividades precisam ser 

voltadas ao intelecto, à inteligência, ao reconhecimento aprofundado, à contribuição de 

melhorias direcionadas à gestão, à tomada de decisões firmes. Toledo e Treter (2020) 

salientam que “[...] o contador deve ter em mente que precisa usar a tecnologia em seu 

benefício”. 



  

 

Conforme abordado por Assunção (2016), neste contexto, surge então o profissional 

contábil como consultor de empresas, e tem como função qualificar ainda mais as 

competências do profissional contador. O mercado em transição tem requerido mão de obra 

especializada, habilidosa e que traga diferentes aptidões. Nas palavras de Martins, Martins e 

Morais (2019, p. 08), “o Contador, necessita então, possuir o maior número de atributos e 

habilidades para exercer sua profissão de maneira que atenda às necessidades de seus 

clientes”. 

A perspectiva de um profissional competente e dinâmico tem sido as restrições 

solicitadas aos que desempenham a função contábil. Silva et al (2008) descrevem que as 

modificações no perfil do profissional de contabilidade têm assumido transformações 

irreversíveis, envolvendo melhores perspectivas nos padrões comportamentais que tragam 

qualificação e desempenho.  

 

2.3 O papel do Contador Consultor dentro das empresas 

Santos e Souza (2009) enfatizam que no cerne do contador está a missão de:  colher, 

verificar e auxiliar a empresa, para que as informações se tornem fidedignas e possam ser 

usadas para gestão, recuperação e crescimento com o intuito de subsidiar a sua atuação na 

organização. Entretanto, esse profissional tem se constituído um prestador de serviços como 

consultor contábil às organizações, fomentando uma análise de dados juntamente com o 

gestor e equipe. Como afirma Oliveira (2012), a Consultoria Contábil vem como um auxílio 

às decisões que precisam ser tomadas, sendo baseadas em um planejamento mais minucioso. 

As inovações tecnológicas e as informações em massa tomaram conta dos cenários e, 

logo surgiu a urgência das empresas em poderem se adaptar e permanecerem fornecendo 

informações dentro do seu nicho. Para Silva (2015), “a comunicação e a confiança, tal como 

na medicina, são fatores imprescindíveis na relação de consultoria”. Logo, a relevância em 

abranger novos campos de atuação deu apoio para essas demandas, conforme afirma Portella 

(2013), “através da consultoria contábil é possível buscar por novos conhecimentos e 

inovações encontrando assim, vantagens competitivas a frente da concorrência”. 

Em análise sucinta Nakagawa et al. (2011) descrevem que este profissional adentra 

nas entrelinhas das informações, fazendo uma análise precisa e consistente, focando em 

demonstrar a partir dos dados colhidos “caminhos” para que os gestores tenham uma ação 



  

 

precisa e eficaz. O diferencial está justamente nesse detalhe que expande as várias opções de 

desenvolvimento com a pretensão de somar com a visão da organização. Em seus estudos, Sá 

(2008, p. 13) descreve que “os consultores atuam como emissores de opiniões e orientadores 

quer em caráter eventual, quer de forma permanente ou de acompanhamento integral da 

gestão”. 

Oliveira (2012) declara que um serviço de consultoria desempenhado pelo contador 

identifica e traz recomendações às empresas, mediante relatórios e procedimentos, detalhando 

todas as necessidades contábeis e financeiras desta entidade. Nas palavras de Souza (2012) o 

profissional atuante da área contábil, neste novo cenário deve possuir uma formação mais 

humana, com uma visão abrangente, com a perspectiva de se compreender o meio social, 

político, econômico e cultural, estando apto para tomar as possíveis decisões de modo correto. 

A atuação deste consultor, além das competências adquiridas durante a sua 

especialização, de acordo com Ribeiro, Cunha e Braga (2018), “[...] deve manter-se 

informado de todos os assuntos e acontecimentos que influenciarão na empresa [...]”, assuntos 

estes que serão importantes na análise e opinião do profissional.  

 

2.4 Características essenciais ao profissional contador e consultor 

De acordo com o quadro 01, podemos verificar as características que são requisitadas 

aos profissionais da Contabilidade, bem como atuantes no mercado de Consultoria, 

mencionadas pelos autores citados no referencial. 

Quadro 01: Características requisitas ao profissional contador e consultor. 

AUTOR CARACTERÍSITCAS ANALISADAS 

Reis et al. (2015) 
trabalhos devem ser desempenhados com destreza e em 
conformidade às normas estabelecidas. 

Schneider e Souza (2016) 

se desenvolverem interpessoalmente 

corroborarem um pensamento criticista 
serem exímios inovadores quanto às pressões impostas pelo 
mercado 

Paula, Rizi e Petri (2020) intelectual e inteligente 



  

 

reconhecimento aprofundado 

contribuição de melhorias direcionadas à gestão 

tomada de decisões firmes.  

Assunção (2016) 
profissional contábil como consultor de empresas: qualificar 
ainda mais as competências do profissional contador. 

Silva et al (2008) qualificação e desempenho 

Santos e Souza (2009) 

colher, verificar e auxiliar a empresa, para que as informações 
se tornem fidedignas e possam ser usadas para gestão, 
recuperação e crescimento com o intuito de subsidiar a sua 
atuação na organização 

Oliveira (2012) 
consultoria Contábil vem como um auxílio às decisões que 
precisam ser tomadas, sendo baseadas em um planejamento 
mais minucioso 

Silva (2015) comunicação e confiança 

Portella (2013) 
através da consultoria contábil é possível buscar por novos 
conhecimentos e inovações encontrando assim, vantagens 
competitivas a frente da concorrência 

Nakagawa et al. (2011)  

este profissional adentra nas entrelinhas das informações, 
fazendo uma análise precisa e consistente, focando em 
demonstrar a partir dos dados colhidos “caminhos” para que os 
gestores tenham uma ação precisa e eficaz 

Souza (2012) 

possuir uma formação mais humana, com uma visão 
abrangente, com a perspectiva de se compreender o meio social, 
político, econômico e cultural, estando apto para tomar as 
possíveis decisões de modo correto 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021 

 

3. METODOLOGIA 

Marconi e Lakatos (2018) descrevem que “toda ciência utiliza inúmeras técnicas na 

obtenção de seus propósitos”. Corroborando este pensamento, Aragão e Neta (2017) analisam 

que o conhecimento científico constitui um conhecimento com base não apenas na razão, mas 

também na experiência, são verificações na qual as hipóteses podem ser testadas, logo 

encontrando com novas possibilidades de descobertas, sendo por este motivo, 

aproximadamente exato. 

De acordo com Praça (2015), “a metodologia científica é capaz de proporcionar uma 

compreensão e análise do mundo através da construção do conhecimento”, para tanto, o 

objetivo geral deste trabalho buscou entender o perfil do contador como Consultor Contábil 

mediante as automatizações nos procedimentos práticos e as inovações tecnológicas. 



  

 

Portanto, para que os objetivos específicos deste trabalho fossem devidamente 

alcançados, realizou-se uma pesquisa de campo com característica quantitativa descritiva, 

visando a aplicação de um questionário semiestruturado, elaborado na plataforma do Google 

Forms, contendo 20 perguntas, sendo 19 perguntas fechadas e 01 aberta. Nas palavras de 

Apolinário (2016), “as pesquisas quantitativas seriam aquelas que lidariam com os fatos 

(característicos nas ciências naturais)”. Marconi e Lakatos (2018) salientam que “consistem 

em investigações de pesquisa empírica, cuja principal finalidade é o delineamento ou análise 

das características de fatos ou fenômenos, [...] isolamento de variáveis principais ou chave”. 

O prazo para a coleta destes dados foi de 14 dias, entre o período de abril/21 e maio/21, 

a população abrangia profissionais contábeis e de áreas similares que pudessem corroborar 

com esta pesquisa, informando sobre seus conhecimentos em Consultoria Contábil e o papel 

do contador na atualidade, bem como suas modificações no mercado, a amostra contemplou 

41 profissionais. A análise dos dados foi elaborada por tabulação, através da Ferramenta do 

Microsoft Excel, sendo delineados os valores percentuais a cada resposta, objetivando 

identificar se a pesquisa se aplica de modo adequado, e qual alcance do conhecimento em 

relação à consultoria contábil e o papel do contador dentro das empresas. 

Desta forma, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, com a pretensão de se explorar 

novas áreas e demonstrar ao profissional contador sua inserção no mercado, muito além dos 

métodos tradicionais. Para Marconi e Lakatos (2018, p.62), esta pesquisa, também 

denominada de fonte secundária, “abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao 

tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartográfico, etc.”. 

Ainda com característica exploratória, explicativa e documental, Almeida et al. (2009), 

citam que a estrutura desta pesquisa visa o conceito e utilização da Consultoria Contábil 

através de teorias que explorem esta prática e o benefício desta ação, utilizando revistas 

contábeis, teses e dissertações na elaboração deste estudo, respectivamente. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

Grande parte dos respondentes da pesquisa são do sexo feminino, num total de 70,7%. 

A idade predominante é de 18 a 30 anos 63,4%. A faixa etária predominante pode estar 

relacionada com o fato de 80,5% dos respondentes possuírem Ensino Superior Completo ou 



  

 

em andamento. Dos que já possuem curso de graduação concluído, 19,5% finalizou o curso 

entre 1 e 5 anos, conforme gráfico 01.  

Gráfico 01: Tempo de Conclusão do Curso 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Uma outra questão abordada na pesquisa foi o tempo de vivência na área contábil. 

Cerca de 63,4% dos profissionais possuem vivência na área contábil. Dos que possuem 

vivência na área contábil, 65,9%, atuam a menos de dois anos. Nos resultados demonstrados, 

conforme gráfico 02, a maioria está empregada atualmente, porém apenas 48,8% estão 

voltados ao ramo contábil.  

Gráfico 02: Trabalhando atualmente 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Fica evidente que ao responderem sobre a vivência na área contábil, muitos 

consideraram qualquer período, uma vez que, ao questionados sobre a ocupação atual apenas 

48,8% dos respondentes declararam estarem voltados para o ramo contábil. 

Foi abordado ainda, quais seriam as características que definiriam o papel de um 

profissional contábil. Neste quesito, os respondentes poderiam marcar mais de uma opção que 

considerassem expressiva. Conforme Martins, Martins e Morais (2019, p. 04), “o papel dos 



  

 

profissionais da contabilidade neste novo contexto, envolve a geração de informações que 

possam proporcionar aos seus usuários conforto no planejamento de suas operações e na 

gestão dos seus negócios”. Em observação, conforme gráfico 03, a definição de analista foi 

considerada a característica primordial entre os profissionais, seguidas de consultor, tomador 

de decisões e visão abrangente.   

Gráfico 03: Características que definem o papel de um profissional contábil 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Logo, corrobora-se os autores Assunção (2016) e Silva (2017). Tais discorrem que o 

profissional contador, neste novo mercado, tem desenvolvido qualificações para além de uma 

postura técnica e mecanicista, este novo papel tem sido delineado de acordo com as 

adequações que estão surgindo, isto é, as competências e habilidades estão moldando este 

profissional a ser mais decisivo e analítico no âmbito que envolva tomar decisões que possam 

impactar a empresa, ser um consultor que identifique soluções estratégicas e que reverberem 

no futuro da entidade. As palavras de Sá (2008, p.13), elucidam também que os profissionais 

“[...] consultores atuam como emissores de opiniões e orientadores quer em caráter eventual, 

quer de forma permanente ou de acompanhamento integral da gestão”. Tudo isso vai de 

encontro ao assinalado na pesquisa pelos respondentes. 

Além disso, Alves et al. (2016) esclarecem em seus estudos que o contador tem sido 

requisitado a possuir um pensamento crítico e habilidades que estejam voltadas à 

administração e gestão da empresa. Mais uma vez, a pesquisa corrobora os autores citados ao 

verificarmos que 63,4% consideram como característica aquele que contribui para melhorias 

na gestão e 51,2 % ser crítico. 



  

 

No gráfico 04 abaixo, nota-se que 100% dos respondentes acreditam que a profissão do 

contador deva seguir em crescente desenvolvimento, assim como o mercado tem se 

globalizado nos últimos tempos.  

Gráfico 04: Contador deve se desenvolver no mercado 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Em contrapartida, quando questionados sobre as modificações do papel do contador no 

mercado atual, 4,9% disseram que este papel não tem demonstrado alterações e para 7,3% as 

inovações tecnológicas não tem contribuído para estas mudanças.   

Em suma análise, os respondentes enxergam mais nitidamente que o setor financeiro 

foi o mais atingido pelas modificações contemporâneas, seguido do setor fiscal, conforme 

gráfico 05. Neste quesito poderiam marcar mais de uma opção. 

Gráfico 05: Modificações nítidas nos setores 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Schneider e Souza (2016) relatam que o surgimento do Sistema  

 

Público de Escrituração Digital (SPED), incutiu em mudanças na gestão dos arquivos 

fiscais, bem como investimentos em setores que gerassem informações financeiras e contábeis 



  

 

de qualidade, demonstrando assim um aperfeiçoamento por parte das empresas. O campo 

tributário e do planejamento gerencial foram os setores seguintes a se destacarem, com 58,5% 

e 53,7%, das respostas respectivamente. 

Com ênfase em se obter o conhecimento dos respondentes com relação ao novo papel 

incutido ao contador, de consultor contábil, estes foram questionados se possuíam 

conhecimento do papel de consultor contábil. 53,7% disseram não possuir sapiência sobre 

esta demanda atual. De acordo com Nakagawa et al. (2011), “ [...] há organizações [...] em 

que a contabilidade é vista apenas e tão somente como a obrigação legal de se fazer a 

contabilização das transações e eventos”, talvez por isso, um número tão expressivo de 

respondentes afirma não possuir conhecimento de consultor contábil. Contudo, cada vez mais 

este mercado tem se expandido, tornando-se essencial nas empresas.  

Ao serem questionados sobre quais fontes lhes trouxeram conhecimento, 

complementando a análise do estudo, os respondentes podendo marcar mais de uma opção, 

disseram obtê-lo através da faculdade 53,7%, seguido de outras fontes de agregação, 51,2%. 

Quando questionados se acreditam que atualmente a consultoria contábil seja essencial nas 

empresas, 100% do público optou pelo sim. Já quando o questionamento estava relacionado 

ao futuro, apenas 12,2%, acredita que no futuro ela não se torne essencial. Interessante 

ressaltar que 100% dos respondentes a consideram essencial atualmente, porém se 

relacionarmos com a questão do conhecimento, a grande maioria não tem domínio do assunto. 

Sobre a possibilidade de obter conhecimento e prática em consultoria contábil 46,3% 

disseram que sim, gostariam de entender mais e praticar este papel, 39,1% marcaram que já 

possuem entendimento e 14,6% não tem interesse no assunto, conforme gráfico 06. 

Gráfico 06: Gostariam de possuir conhecimento sobre consultoria contábil 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 



  

 

Para finalizar, foi questionado se a empresa em que os respondentes trabalham aderem 

ou já tinham aderido à uma consultoria contábil, 61% responderam afirmativamente. 

Conforme Ribeiro, Cunha e Braga (2018) “[...] uma consultoria especializada [...] está em 

identificar e recomendar as empresas, através de diagnósticos e processos, todas as 

necessidades contábeis e financeiras da organização”. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O papel do contador tem sido modificado nos últimos anos, devido aos novos 

procedimentos tecnológicos que estão surgindo no mercado. Observamos um avanço da 

globalização nos processos, fazendo com que o profissional busque novas áreas e novos 

papéis a serem desenvolvidos. 

Mediante a análise dos dados obtidos e computados verificamos que a consultoria tem 

aberto caminhos e espaços para o contador, podendo este trabalho ser desempenhado muito 

além do prático e manual. As informações coletadas evidenciam que os profissionais 

conseguem perceber que o mundo tem se globalizado e acreditam que o contador deva seguir 

este desenvolvimento, observa-se, porém, que alguns profissionais ainda possuem resistência, 

sendo contrários em suas opiniões sobre a evolução deste papel atual nas empresas, 

acreditando ainda que as tecnologias não contribuíram para a evolução deste trabalho.  

As características conotadas pelos profissionais evidenciam que a análise, a 

consultoria, a visão abrangente e ser tomador de decisões são as principais virtudes deste 

profissional contábil. Entretanto, a maioria não soube descrever quais seriam as práticas de 

uma consultoria contábil e como ela é exercida dentro das empresas, o que caracteriza um 

dado significativo e importante em relação à função deste contador neste novo cenário 

globalizado, qual a sua postura frente aos novos avanços no mercado profissional e seus 

conhecimentos adquiridos.  

Portanto, podemos concluir que pesquisas mais extensas precisam ser feitas para um 

avanço mais amplo deste conhecimento, do profissional contador como consultor de empresas, 

garantindo a este, no futuro, um espaço para além do ambiente técnico, sendo identificado 

como um profissional crítico, inovador, humanista, engajado com o mercado, tomador de 

decisões atuais e futuras e ainda mais capacitado no ramo contábil. 
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