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HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

O NOVO CONTADOR
A Profissão Contábil, assim como outras profissões de
atividade intelectual, vai dominando cada vez mais o mercado
profissional. Constantemente existe uma redução nos
empregos industriais, agropecuários. Além de se obter bons
empregos na área contábil, o contador escolhe esta área pelo
fator da remuneração, o qual traz boa expectativa de retorno
financeiro.
Atualmente, estamos diante de uma nova etapa na área
contábil, nesta nova fase, aprimora-se a parte técnica,
deixando de lado a parte manual.
O novo perfil baseia-se em dominar o processo gestão da
empresa, dominar sua política, e almejar o crescimento da
mesma. “O contador deve se conscientizar de que a
valorização se fundamenta, essencialmente, em dois pontos
básicos: a) indiscutível capacidade técnica; e b) irrepreensível
comportamento ético”. Conforme Mussolini (1994, p.79).
O novo contador deve manter-se em constante
atualização, sempre aprimorando seu conhecimento e
técnicas. Este deve ser um “agente de mudanças”, evoluindo
frequentemente seu conhecimento e também cabe a ele
estar inteirado de todas as áreas da empresa sendo por
muitas vezes o “comunicador”, e por que não ser um repórter também? Sim, este por muitas vezes deve buscar as informações, e esclarecer aos demais, de forma com clareza e
objetividade do que se trata, não para por ai, pode destacar-se
tantas outras atividades que o contador está ligado, mas uma
a qual é, de fato, muito importante destaca-la é a de pesquisador a qual é necessário para o aprimoramento e desenvolvimento deste profissional.
Pode-se concluir que o contador não é apenas um mero
contador (anteriormente “guarda livros”; “escriturador”), e
sim aquele que desempenha diversas atividades dentro de
uma empresa, este é seu papel, isto é o que mercado
financeiro está atrás destas qualificações que cada vez ficam
mais escassas.
Fonte: Luis Felipe Pedi

ESTÁGIOS & OPORTUNIDADES

Se você procura uma oportunidade no mercado de
trabalho, o SINDICONTA-RS pode auxiliar!
Nosso Sindicato recebe currículos de alunos e profissionais
que estejam procurando estágio ou oportunidade de emprego.
Com isso, realizamos um intercâmbio entre empresas
interessadas em ampliar ou preencher seu quadro de vagas, por
meio de um setor específico e qualificado, o qual dispõe de
credenciais necessárias para atender empresas, estudantes de
Ciências Contábeis, principalmente na área de Departamento
Fiscal e Pessoal, e de outros cursos também.
Envie seu currículo para o Departamento de Estágios e Empregos
do SINDICONTA-RS, pelo e-mail estagios@sindiconta.com.br. Mais
informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362, pelo
site www.sindiconta.com.br ou em nossa fan page no facebook
(facebook.com/SindicontaRS).
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