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O profissional necessita de
um novo perfil / postura

 Apresentação pessoal
 Identificar-se com a profissão
 Saber mais de um idioma
 Criatividade
 Educação 

Humanística/Intelectual
 Hobby e lazer

Nelson Rocha



Educação

 Educação Continuada 
 Exame de Suficiência
 Pós-Graduação Lato e Stricto 

Sensu
 Participar de Congressos e 

Convenções
 Desenvolver trabalhos para 

publicação

A importância da 
atualização dos 
profissionais da 
contabilidade 

Nelson Rocha



Novos caminhos da contabilidade

 Contabilidade Social / Ambiental
 Paradigmas para Contabilidade de Custos
 Contabilidade Comercial X Fiscal
 Mediação e Arbitragem
 Contabilidade Pública
 Auditoria Interna e Externa
 Empresas da Nova economia
 Transformação de Empresas
 Consultoria
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O Profissional de Contabilidade 
e a Sociedade 

A necessidade de integração

Os órgãos de fiscalização na defesa da sociedade

A relação do profissional de contabilidade com o
empresário

Atuação junto às instituições de ensino
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O Profissional de Contabilidade 
e a Sociedade 

Fonte de informações
 Acionistas

 Governo

 Funcionários

 Fornecedores

 Bancos

 Sociedade em Geral
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O Profissional de Contabilidade 
e a Sociedade

A ética e a Globalização

 Pessoal

 Profissional

 Ética não pode passar por defesa corporativa

 A própria corporação não deve respeitar os culpados
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Aspectos Éticos

A década de 1990 foi ruim para a 
Contabilidade no Brasil: 

Problemas Contábeis nos 
Bancos Nacional e Econômico

Mundo: fraudes contábeis

2002 – Enron, Word Com, Tyco 
e falência da 

Arthur Andersen
2004 - Parmalat
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Fraudes  nas  Empresas

 81% das Empresas 
Brasileiras já foram 
vítimas de Fraudes

 Canadá : 57 %
 Argentina : 42 %
 Nos EUA as fraudes 

causam prejuízo anual 
de US$ 400 bilhões: 6% 
da Receita das 
empresas

Nelson Rochafonte KPMG - Exame 15/11/00



Brasil: um país de muitas empresas

 500 mil empresas por ano
 15,7 milhões Informais
 4,5 milhões legalizadas
 Uma empresa por minuto
 10,3 milhões de pequenas 

empresas não- agrícolas informais 
(98% do total de empreendimentos 
de menor porte do país). Fonte: maio/05 –
IBGE/Sebrae

O maior instrumento de desenvolvimento e distribuição de renda no país

Grande mercado para 
o profissional contábil
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1) 62% da mão-de-obra

2) 20% do PIB

3) 54% dos Salários

Micro e Pequenas Empresas:

 73% dos negócios informais 
eram lucrativos em 2003, contra 
93% em 1997. Fonte: maio/05 – IBGE/Sebrae



Mortalidade, um número espantoso

Veja 17/04/04:

31% das pequenas empresas quebrarão até 2005;

59% das pequenas e médias empresas fecharão as 
portas em 2009.

50% dos negócios criados fecham 

suas portas antes de 1 ano
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Artigo “o fim das pequenas empresas”



Principais razões: sucesso e fracasso

Dicas Para o sucesso

 Saber ouvir antes de agir
 Medir o sucesso por 

resultados
 Basear decisões em dados
 Ter objetivo definido
 Evitar resistência à mudança
 Confiar nos colaboradores
 Estimular o mérito alheio 

Pesquisa E & Y

Causas do fracasso

 Má administração (decisões)

 Falta de Experiência e 
Planejamento

 Descontrole do Fluxo de 
Caixa

 Pouca atenção ao Cliente
 Falta de Capital de Giro
 Recessão e Crise  

Pesquisa FEA/USP
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O grande problema da mortalidade
é a má administração

Ninguém pode 
administrar 

adequadamente se 
não tomar decisões 

corretas

A Contabilidade como 
Sistema de 

Informação é a 
Bússola de Empresa
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CONTADOR

Contador Público
Fiscal de Renda

Diversos Conc. Públ.
Tribunal de Contas

Órgão Público

Oficial Contador

Auditor Independente
Consultor

Empresário Contábil
Perito Contábil

Investigador de Fraude

Independente 
(Autônomo)

Analista Financeiro
Contador Geral

Cargos Administr.
Auditor Interno

Contador de Custo
Contador Gerencial

Na Empresa

Planejador Tributário

Atuário

Professor
Pesquisador

Escritor
Parecerista

Conferencista

No Ensino

Livro Contabilidade Empresarial 
José Carlos Marion - 10a. edição



Não há sucesso sem contabilidade

 Para  um profissional contábil assessorar os outros,
ele precisa ser bem sucedido

 Dificilmente alguém será bem sucedido 
financeiramente se não conhecer Contabilidade

 Toda pessoa física (ou PJ)  só pode ter sucesso se 
conhecer a diferença entre Ativo e Passivo e identificar 
quando o Ativo gera Receita (bom investimento) ou quando 
o Ativo gera Despesa (mal investimento)       
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Tenha emoções produtivas
Se sua vida não tiver emoções produtivas,

seu desempenho será tédio, náusea e vazio.

Emoções produtivas é não viver de repetência

1. Aos 3 anos – Não fazer xixi na cama
2. Aos 12 anos – Ter muitos amigos
3. Aos 18 anos – Ter carteira de motorista
4. Aos 20 anos – Ter relações sexuais
5. Aos 35 anos – Ter muito dinheiro
6. Aos 50 anos - Ter muito dinheiro
7. Aos 60 anos - Ter relações sexuais
8. Aos 70 anos - Ter carteira de motorista
9. Aos 75 anos - Ter muitos amigos
10. Aos 80 anos - Não fazer xixi na cama

Nelson Rocha



Sete conselhos para o estudante

 Valorize a profissão
 Aproveite o máximo dos professores
 Busque conhecimento paralelo
 Seja um pesquisador por excelência
 Dedique-se ao máximo às áreas de conhecimento 

decisivas
 Aprenda a falar bem
 Procure se especializar

Fonte: “Contabilidade Básica” – 7ª edição modernizada e
NCC (Edição Colorida – Novembro 2003 – Marion/Atlas)
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Você será um profissional 
bem sucedido?

“A fórmula do 
sucesso no emprego 

é muito simples: 
30% de talento, 

30% de esforço e 
40% de caráter”

THEODORE LEWITT 
consultor americano
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www.crc.org.br

presidencia@crcrj.org.br

http://www.crc.org.br/

