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RESUMO 

 

 Esta pesquisa tem como objetivo identificar o perfil dos profissionais da área contábil dos 

escritórios de contabilidade de Tapejara, Rio Grande do Sul. O estudo caracteriza-se como uma 

pesquisa de natureza exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, realizada por meio 

de entrevista em quatro escritórios de contabilidade. A partir dos resultados apresentados é 

possível compreender que o perfil do profissional contábil contratado na cidade de Tapejara é, 

na sua maioria mulher, acima de 18 anos, graduando ou formado em Ciências Contábeis, e que 

este profissional possua experiência na área. Quanto ao perfil comportamental foi possível 

compreender que os escritórios de contabilidade buscam profissionais que tenham caráter, 

postura profissional, responsabilidade e que sejam comprometidos, consigam trabalhar em 

equipe e apresentem boa comunicação. 

 

Palavras-chave: Escritórios Contábeis. Perfil Contábil. Recrutamento. Seleção. 
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1 INTRODUÇÃO 

O constante avanço na tecnologia, a busca por inovações e o aumento da concorrência 

entre as empresas têm como consequência o aumento gradativo das exigências no que se diz 

respeito às habilidades e competências requeridas do profissional da área contábil no mercado 

de trabalho. Antigamente, bastava o conhecimento técnico e prático da contabilidade para ser 

considerado um bom profissional. Hoje, é exigido que o contador possua qualificações que 

acompanhem o mercado tecnológico, mas principalmente habilidades comportamentais. 

Ressaltando este aspecto, Cardoso, Souza e Almeida (2006) afirmam que o profissional 

da contabilidade precisa apresentar novas habilidades que o tornem um agente que some para 

as empresas e, ainda, que o contador tem muito a desenvolver quanto à sua formação em geral. 

Observa-se atualmente que o mercado tem procurado profissionais de qualidade, 

responsabilidade e compromisso, que seja proativo, bem informado e capaz de agregar 

diferentes processos e conhecimentos. 

A importância de definir um perfil profissional buscado na contratação, bem como criar 

um processo de recrutamento e seleção de pessoas que alcancem os objetivos da contratação 

com assertividade tem se tornado fundamental dentro das organizações como estratégias de 

políticas de gestão de pessoas. 

Nesse sentido, presente estudo tem por objetivo investigar o perfil do profissional 

contábil e as competências requeridas pelo mercado de trabalho no município de Tapejara, 

Estado do Rio Grande do Sul. Busca-se conhecer as particularidades relativas à contratação de 

profissionais dos escritórios de contabilidade da cidade, que conta com aproximadamente 22 

mil habitantes e é conhecida como a “Terra do Empreendedorismo”, tendo como fonte geradora 

de renda a indústria e o comércio. Por este motivo, a área contábil também se desenvolveu, 

tendo em vista que presta serviços para essas empresas. 

A metodologia do trabalho baseou-se em uma pesquisa teórica empírica, tendo como 

foco o estudo de campo, entrevistar gestores de escritórios de contabilidade da cidade de 

Tapejara, que possuem equipes de equipes de funcionários e realizam contratações, os quais 

agregariam conhecimentos através das perguntas realizadas, demonstrando as características do 

perfil do profissional contábil contratado na cidade de Tapejara. 

Como resultado, foi possível perceber que o perfil do profissional buscado pelos 

gestores e são na maioria mulheres acima de 18 anos, estudantes ou formadas em Ciências 

Contábeis e que possua experiência na área contábil. Quanto ao perfil comportamental, a busca 

é por profissionais dedicados, com postura profissional, responsabilidade, que consigam 

trabalhar em grupo e que apresentem uma boa comunicação. 



7 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Os profissionais da área contábil precisam estar preparados para enfrentar um mercado 

competitivo e estarem aptos a desenvolver competências e habilidades comportamentais, para 

além das competências técnicas, uma vez que esse contexto requer criatividade, uso de novas 

tecnologias, conhecimentos em permanente mudança e grande competitividade. 

Dessa forma, a pesquisa busca investigar, através de entrevista com os principais 

escritórios de contabilidade de Tapejara, qual o perfil do profissional contábil que os escritórios 

de contabilidade procuram?  

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

Na possibilidade de analisar os perfis dos profissionais da área contábil no município 

de Tapejara – RS, o presente trabalho não pretende avaliar a qualificação dos profissionais no 

mercado, mas sim, se há um alinhamento entre o que o mercado do setor contábil busca e os 

candidatos que procuram essas vagas. A pesquisa busca identificar o perfil profissional e 

comportamental procurado pelos escritórios de contabilidade na contratação de profissionais da 

área; Através do recrutamento e seleção de profissionais da área contábil do município, busca-

se apresentar quais os tipos de recrutamento existentes e qual o perfil que os escritórios de 

Tapejara procuram nesses profissionais.  

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos que norteiam essa pesquisa dividem-se em: objetivo geral e objetivos 

específicos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Identificar qual o perfil profissional contábil procurado pelos escritórios de 

contabilidade de Tapejara/RS. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Verificar o perfil sociodemográfico buscado na contratação de profissionais pelos 

escritórios contábeis de Tapejara;  

b) Identificar o perfil profissional e comportamental procurado pelos escritórios de 

contabilidade na contratação de profissionais da área; 

c) Analisar qual o processo de recrutamento e seleção que os escritórios utilizam; 
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d) Levantar os pontos positivos e as dificuldades encontradas pelos escritórios de 

contabilidade no momento da contratação de profissionais. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Esse estudo torna-se relevante uma vez que há dificuldade em elencar as características 

buscadas na contratação de um profissional contábil. Mesmo com estudos realizados na área, 

ainda são poucas as pesquisas que buscam definir um perfil do profissional contábil buscado 

nos processos de seleção e recrutamento de pessoas. 

As organizações necessitam de pessoas capacitadas e competentes para o desempenho 

das atividades que lhes são atribuídas. No entanto, os gestores precisam estar preparados para 

realizar o processo de recrutamento e seleção e ter claro qual o perfil dos profissionais que eles 

necessitam.  É perceptível que pouco se fala sobre estratégias de gestão de pessoas que possam 

auxiliar na contratação de profissionais, e que possam otimizar o trabalho do gestor e o bem-

estar do trabalhador. 

Considerando as causas destacadas, é comum surgirem consequências, seja pela falta 

da definição de perfil que os gestores buscam no mercado de trabalho para os profissionais 

contábeis, e desconhecimento do quanto isto impacta na falta de assertividade e rotatividade na 

seleção de pessoas. Ademais, esta falta de informação prejudica que o próprio profissional se 

prepare tecnicamente e com habilidades comportamentais, dificultando sua inserção no 

mercado de trabalho. Desse modo, estas questões são relevantes para a realização de um estudo  

nesta área. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

  Segundo Fischer, Arellano e Reis (2002), um modelo de gestão de pessoas é como uma 

empresa se organiza para gerenciar comportamento humano no trabalho. Inevitável falar sobre 

uma organização sem falar sobre as pessoas da organização, muitos são os fatores que 

influenciam o sucesso de uma organização as pessoas seus comportamentos são as principais 

engrenagens para que funcione as ações de recursos humanos são exercidas desde a atração dos 

melhores profissionais possíveis e incluem seu desenvolvimento, retenção e motivação para 

desempenhar suas funções.  

Segundo Chiavenato (2014), a gestão de pessoas é baseada em seis processos, sendo 

que cada um deles possui outros subprocessos (Quadro 1).  

 

Gestão de Pessoas 

Processos de 

agregar 

pessoas 

Processos de 

aplicar  

pessoas 

Processos de 

recompensar 

pessoas 

Processos de 

desenvolver  

pessoas 

Processos de 

manter  

pessoas 

Processos de 

monitorar 

pessoas 

Recrutamento. 

Seleção. 

Modelagem do 

trabalho. 

Avaliação do 

desempenho. 

Remuneração. 

Benefícios. 

Incentivos. 

Treinamento. 

Desenvolvimento. 

Aprendizagem. 

Gestão do 

conhecimento. 

Higiene e 

segurança. 

Qualidade de 

vida. 

Relações com 

empregados e 

sindicatos. 

Banco de 

dados. 

Sistemas de 

informações 

gerenciais. 

Quadro 1: Processos e subprocessos da gestão de pessoas 

Fonte: Chiavenato (2014) 

 

Para engajar e utilizar completamente as pessoas em suas atividades, as organizações 

estão mudando suas concepções e alterando as práticas gerenciais. Em vez de investir 

diretamente em produtos e serviços estão investindo em pessoas que entendem destes e que 

sabem como criá-los e desenvolvê-los, produzi-los e melhorá-los. Boa parte das pessoas passam 

a maior parte de suas vidas trabalhando em organizações, o trabalho toma tempo das vidas e 

dos esforços das pessoas, que dependem para sua subsistência e sucesso pessoal, e esta depende 

daquela para que possam funcionar e alcançar o sucesso. 

Os indivíduos dependem das organizações onde trabalham para obter seus objetivos 

pessoais e individuais. As instituições não existiriam sem as pessoas que lhe dão vida, 

criatividade, inteligência, criatividade e racionalidade cada uma delas depende da outra para 

manter uma relação duradoura entre elas. 
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Segundo Ribeiro (2007), a gestão de pessoas é um departamento da organização que 

cuida de um conjunto relacionado a pessoas, isso significa que eles não são mais apenas um 

recurso a ser valorizado em termos de vontade, conhecimento, intuição, criatividade e 

subjetividade. A gestão de pessoas adotada à realidade da entidade é o caminho que os 

administradores vêm adotando para conseguir atender todos os envolvidos com a organização, 

pois toda a empresa tem como objetivo superar metas para manter-se competitiva no mercado 

de trabalho. 

As entidades bem-sucedidas estão compreendendo que apenas podem crescer e 

prosperar e manter sua continuidade se forem capazes de melhorar o retorno sobre os 

investimentos de todos os parceiros. Para Chiavenato (2014, p. 40), a gestão de pessoas é um 

processo de saber planejar organizar, dirigir e controlar”. Portanto, essa dimensão de gestão 

procura ajudar o administrador a desempenhar todas funções, porque ele não realiza seu 

trabalho sozinho, mas através das pessoas que formam sua equipe.  

 

A mudança sempre existiu na história da humanidade, mas não com a rapidez, 

profundidade e impacto com que ocorre hoje. Vários Fatores contribuem para isso: 

mudanças econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, legais, políticas, demográficas 

e ecológicas que atuam de maneira conjugada e sistêmica em um incrível campo 

dinâmico de forças que produz resultados inimagináveis, trazendo transformações, 

imprevisibilidade e incerteza para as organizações (CHIAVENATO, 2014, p. 1). 
  

Observa-se que sem um planejamento não haveria gestão de pessoas, com isso as 

entidades são criadas de pessoas e dependem delas para alcançar seus objetivos e desempenhar 

suas obrigações. 

Conforme Chiavenato (2014, p. 7), “[...] para as pessoas, as organizações constituem o 

meio pelo qual elas podem alcançar vários objetivos pessoais, com um mínimo custo de tempo, 

esforço e conflito [...]”. É importante salientar que a cooperação das pessoas na implantação 

dos objetivos e nas formas de atingi-los faz com que esses objetivos sejam traçados de forma 

coerente e compatível com a realidade organizacional e das pessoas que trabalham na 

organização. 

Para Lacombe (2005), o ponto de partida é a formação de uma equipe competente: a 

qualidade do pessoal admitido é crítica. É preciso que não seja fácil para os competidores 

conseguir uma equipe com a mesma qualidade; a seguir, a condução dessa equipe para motivá-

la e obter a lealdade e o comprometimento com a empresa e, finalmente seu desenvolvimento 

para aprimorar sua competência e conhecimento, por meio de programas de treinamento 
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formais e informais. Consequentemente, indivíduos e grupos começam a agir em função dessa 

percepção polarizada, que corresponde à sua representação subjetiva da realidade.  

É preciso identificar e decidir por um modelo de gestão estratégica específica que atenda 

às necessidades e expectativas de desenvolvimento e aprimoramento tanto da organização como 

também das pessoas. 

Segundo Skinner (1997, p. 3), no início, os acadêmicos, com suas mentes abertas pelas 

experiências de Hawthorne, lideraram o movimento da gestão eficaz de pessoas, “desde 

Hawthorne, sucessivas ondas de soluções e programas relacionados com problemas de pessoal 

surgiram no mercado”. 

O desempenho de uma entidade depende da contribuição das pessoas que integram e da 

forma com que elas estão organizadas, e como são estimuladas, capacitadas e mantidas no 

ambiente de trabalho e no clima empresarial adequado. 

A gestão de pessoas é umas das áreas que mais vem mudando e sofrendo transformações 

nos últimos anos. Hoje as pessoas não estão mais sendo vistas como empregados, assalariados, 

mas sim como colaboradores e parceiros, onde em muitos dos casos já são até mesmo acionistas 

trabalhando para o sucesso do grupo. 

 

2.2 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS 

Atualmente o processo de recrutamento e seleção buscam encontrar pessoas que serão 

enquadradas nos cargos disponíveis. São consideradas importantes ferramentas de gestão de 

pessoas nas organizações, pois há um crescimento pela procura de pessoas eficientes e 

dinâmicas, que sejam capazes de aumentar a perspectiva de vida das empresas e, 

consequentemente, alcançar o sucesso. Para Chiavenato (1999, p. 233), “a seleção busca entre 

os candidatos recrutados aqueles mais adequados aos cargos existentes, visando manter ou 

aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal bem como a eficácia da organização”. 

É importante que a empresa se organize, traçando um planejamento estratégico 

resistente para averiguar as carências e o quantitativo do pessoal que garantirão os benefícios 

para os processos de recrutamento e seleção. 

 

2.2.1 Recrutamento de pessoas 

Recrutamento é o conjunto de princípio e ideias destinadas a atrair e agregar talentos à 

organização para dotá-la das competências necessárias ao seu sucesso. As empresas precisam 

contratar e desenvolver pessoas engajadas com o objetivo empresariais e que usam seus talentos 

para alcançar resultados. 
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O recrutamento precisa estar ligado com os objetivos organizacionais, assim o 

planejamento estratégico dessa área deve estar alinhado ao planejamento estratégico da empresa 

para que possa desenhar, em colaboração com os gestores, o perfil das pessoas necessárias para 

ocupar cada cargo disponível na empresa. De acordo com Chiavenato (2014, p. 101), “o 

recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos no mercado de 

recursos humanos para abastecer o seu processo seletivo”. 

Pode-se classificar como processo de recrutamento a série de ações que tem como 

finalidade atrair candidatos com talento para disputar uma vaga e ingressar em uma nova 

empresa, trata-se da divulgação para o mercado de trabalho das vagas disponíveis e abertas para 

um processo seletivo.  

 

Recrutamento é o processo de localizar e incentivar candidatos potenciais à disputa 

de vagas existentes ou previstas. Durante esse processo, tenta-se informar plenamente 

os candidatos sobre as qualificações exigidas para o desempenho do cargo e as 

oportunidades de carreira que a empresa pode oferecer aos funcionários. O 

preenchimento de determinada vaga por alguém de dentro ou de fora da empresa 

dependerá da disponibilidade do pessoal, das políticas de Recursos Humanos e dos 

requisitos do cargo a ser preenchido, sendo o recrutamento podendo ser interno ou 

externo (BOHLNDER; SNELL; ALMEIDA, 2003, p. 76). 

 

Cada segmento de mercado tem características próprias, tende a diferentes apelos, têm 

diferentes expectativas e aspirações, utiliza diferentes meios de comunicação e, portanto, pode 

ser abordado de maneiras diferentes. Carvalho (2000, p. 6) esclarece que nesse processo busca-

se “escolher, entre os candidatos recrutados aqueles que se revelaram mais qualificados 

profissionalmente na triagem inicial do recrutamento - processo que visa pesquisar, dentro e 

fora da empresa, candidatos potencialmente capacitados para preencher os cargos disponíveis”. 

Assim, o recrutamento e a seleção são duas etapas de um mesmo processo: encaminhamento e 

admissão de recursos humanos. 

O mecanismo de atrair indivíduos para dentro da entidade acontece de modo reverso, 

ou seja, as pessoas escolhem as organizações segundo suas particularidades, o que se torna uma 

busca de atração e contínua procura tanto pelas empresas quanto pelos indivíduos. 

De acordo com Oliveira (2004, p. 5) esta é uma “ferramenta de mão dupla na qual tanto 

a empresa quanto o candidato podem se conhecer, trocando informações e esclarecendo 

dúvidas”. Em um mercado altamente competitivo pessoas e organizações vivem em um 

processo contínuo de atrair uns aos outros, da mesma forma em que os indivíduos atraem e 

selecionam organizações formando opiniões sobre elas, as organizações também procuram 
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atrair pessoas e obter informações a respeito delas para se decidir sobre o interesse de admiti-

los ou não. Sobre isso, cabe refletir que: 

 

O recrutamento é o processo de identificação e atração de um grupo de candidatos, 

entre os quais serão escolhidos alguns para posteriormente serem contratados para o 

emprego. O recrutamento tem a função básica de atrair pessoas para suprir às 

necessidades da organização e abastecer o processo de seleção (ARAÚJO; GARCIA, 

2006, p. 47). 

 

Para Carvalho (2000, p. 5), “a seleção de pessoal pode ser definida singelamente como 

escolha da pessoa certa para o cargo certo, ou, mais amplamente, entre os candidatos recrutados 

aqueles mais adequados aos cargos existentes na empresa”. As pessoas e as entidades não 

nasceram juntas, os indivíduos decidem onde pretende trabalhar e aplicar seu interesse e suas 

habilidades.  

É importante fazer um bom recrutamento para atrair bons candidatos que tenham um 

perfil compatível com o cargo e que venham a assumir tais responsabilidades. Segundo 

Chiavenato (2010), há a necessidade de realizar o recrutamento de forma contínua e constante, 

mesmo não havendo vagas, para que a empresa transmita uma imagem pública a favor do 

mercado de recursos humanos. As organizações quando tomam conhecimento de que tem a 

necessidade de preencher alguma vaga, é fundamental que esta vaga se torne pública, para isso 

é feito algum de anúncio para que potenciais candidatos saibam desta vaga.  

Quatro são as etapas do recrutamento:  

 

1ª Etapa – Coleta de dados: consiste em detalhar o perfil do cargo, mapeando as 

competências, o tempo disponível para o preenchimento da vaga, os recursos 

financeiros destinados ao recrutamento e, ainda, a posição do mercado de trabalho;  

2ª Etapa – Planejamento: ocorre no recrutamento interno, externo e misto. É a escolha 

das formas de publicação, previsão de custos, definição do conteúdo da divulgação e 

a responsabilidade sobre a ação;  

3ª Etapa – Execução do recrutamento: é quando a empresa divulga as vagas 

disponíveis;  

4ª Etapa – Avaliação do recrutamento: essa etapa analisa o número de candidatos que 

responderam ao processo de recrutamento, sendo no envio de currículos, no 

preenchimento de fichas ou cadastramento de seus dados no site e ainda, verifica se 

as vagas foram preenchidas e se os meios utilizados para divulgar as vagas foram 

eficazes (BANOV, 2012, p. 22).  

 

Chiavenato (2014) também divide o recrutamento em duas partes: interno e externo 

(Quadro 2). 
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Recrutamento 

Interno O preenchimento das vagas e oportunidades é feito pelos próprios colaboradores atuais. 

Os colaboradores internos são os candidatos preferidos. 

Isto exige que sejam promovidos ou transferidos para as novas oportunidades. 

A organização oferece uma carreira de oportunidades ao colaborador. 

Externo O preenchimento das vagas e oportunidades é feito pela admissão de candidatos externos. 

Os candidatos externos são os candidatos preferidos. 

Isto exige que sejam recrutados externamente e selecionados para preencher as oportunidades. 

A organização oferece oportunidades aos candidatos externos. 

Quadro 2: Tipos de recrutamento 

Fonte: Chiavenato (2014) 

 

2.2.2 Recrutamento interno 

O recrutamento interno está focado em buscar candidatos dentro da organização, para 

ocupar a vaga ou para promovê-los para outras atividades. O recrutamento interno está 

concentrado a buscar competências internas.  

Segundo Chiavenato (2014) recrutamento interno funciona pela oferta de promoções 

(cargos mais elevados e, portanto, mais complexos, mas dentro da mesma área de atividade da 

pessoa) e de transferências (cargos do mesmo nível, mas que envolvam outras habilidades e 

conhecimentos da pessoa e situados em outra área de atividade na organização). Assim, o 

recrutamento interno é visto como um processamento ou movimentação interna de recursos 

humanos. 

No recrutamento interno há pontos negativos e positivos. Os pontos positivos para a 

organização são: maior segurança por já conhecer o candidato, melhor adaptação por parte do 

candidato e da empresa por ambas as partes já conhecem à cultura organizacional da empresa, 

processo mais rápido e econômico; estímulo ao desenvolvimento dos funcionários que 

pretendem ser promovidos; poderosa fonte de motivação interna e aproveitamento dos 

investimentos em treinamento. Já os pontos negativos são: os mercados mais restritos; 

disponibilização de candidato pelo superior; conflitos de interesse pelos funcionários; 

frustração e redução de desempenho se por um acaso o candidato for reprovado; clima de 

competição negativa; e se caso o recrutamento interno for constante, pode gerar na organização 

falta de oxigenação.  

 

2.2.2.1 Vantagens e desvantagens do recrutamento interno  

O recrutamento interno é um tipo de processo seletivo no qual os candidatos são os 

próprios funcionários da empresa que está com vagas disponíveis. O procedimento tem grande 

importância nos processos de uma empresa, pois ele tem como objetivo indicar o melhor 

profissional para ocupar uma vaga em aberto.  



15 

 

 

O processo de recrutamento interno traz certos benefícios para a empresa. Dentre suas 

vantagens, destaca-se: 

 

a) aproveitar melhor o potencial humano da organização;  

b) motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários;  

c) incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários à organização; 

d) ideal para a situação de estabilidade e pouca mudança ambiental; 

e) não requer socialização organizacional de novos membros;  

f) probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos;  

g) custa financeiramente menos do que fazer recrutamento externo (CHIAVENATO, 

2005, p. 4).  

 

Contudo, assim como todo processo, o recrutamento interno também possui 

desvantagens: 

 

a) pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas;  

b) facilita o conservantismo e favorece a rotina atual;  

c) mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização;  

d) ideal para empresas burocrática e mecanicistas;  

e) mantém e conserva a cultura organizacional existente;  

f) funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua (CHIAVENATO, 2005, 

p. 5). 

 

O recrutamento é muito importante para o funcionamento eficaz da empresa, pois ele é 

o primeiro passo para que a mesma obtenha colaboradores capazes de realizar um trabalho de 

excelência, atingir metas e assim, alcançar resultados de qualidade. Isso faz com que os 

profissionais se sintam motivados a buscar aperfeiçoamento e, consequentemente, uma melhor 

qualidade no trabalho desenvolvido. 

 

2.2.3 Recrutamento externo 

O recrutamento externo é o mais conhecido e muitas vezes o mais utilizado pelas 

organizações. Consiste na captação de profissionais externos à organização, ou seja, as vagas 

em aberto são preenchidas por candidatos selecionados no mercado de trabalho. 

Também como o recrutamento interno ele apresenta pontos negativo e pontos positivos. 

Os pontos positivos são: novos ares e novas experiências para a empresa; experiência exigida 

para determinado cargo ou função; contatos com outras práticas de mercado (pois cada 

candidato tem uma bagagem de experiência); aproveitamento dos investimentos em 

desenvolvimento do próprio candidato ou de outras empresas. 

Na visão de Chiavenato (2005) incide sobre candidatos reais ou potenciais, disponíveis 

ou aplicados em outras organizações. Os pontos negativos podem ser geralmente mais 
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demorados e mais caros; menos seguro por não conhecer o candidato e ter que avaliá-lo; pode 

frustrar os funcionários já contratados o que pode afetar a política salarial da empresa. 

As principais vantagens do recrutamento externo são: 

 

a) introduz sangue novo na organização: talentos, habilidades e expectativas; 

b) enriquece o patrimônio humano, pelo aporte de novos talentos e habilidades; 

c) aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas; 

d) renova a cultura organizacional e a enriquece com novas aspirações; 

e) incentiva a interação com a organização com mercado de recursos humanos; 

f) indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital intelectual 

(CHIAVENATO, 2005, p. 7). 

 

Chiavenato (2005) também salienta que há desvantagens do recrutamento externo, 

como a motivação negativa dos funcionários atuais da empresa, requer alguns custos 

operacionais, além de ser mais custoso, desagradável e inseguro que o recrutamento interno. 

Segundo Caxito (2012), é importante esse tipo de recrutamento, pois incentiva uma 

interação da empresa com o mercado de profissionais e permite, também, uma integração de 

pessoas que tornam melhor o ambiente da organização. Assim, o capital intelectual da empresa 

vem a ser mais abundante e variado. 

Portanto, o recrutamento externo é a busca por outros profissionais feito fora da 

empresa, requer técnicas de socialização organizacional aos novos funcionários, com isso 

podendo afetar a motivação dos atuais funcionários.  

 

2.2.4 Recrutamento misto 

O recrutamento misto é um método de busca de candidatos que utiliza, ao mesmo tempo, 

estratégias de outros dois modelos: o recrutamento externo e o interno. O intuito é aproveitar 

os benefícios dos dois tipos e minimizar eventuais desvantagens no processo de seleção. Para 

Chiavenato (2009, p. 218), “quando se faz um recrutamento interno, em algum ponto da 

organização surge sempre uma posição a ser preenchida pelo recrutamento externo”. 

Para analisar e fazer a triagem de currículos e entrevistar um candidato é preciso alinhar 

as técnicas com os requisitos do cargo; ter a descrição do cargo da vaga em aberto; conhecer os 

pré-requisitos da vaga em aberto; conhecer os principais desafios esperados pela área 

solicitante; ter a percepção correta do perfil comportamental esperado/desejado; conhecer a 

cultura, os valores e os princípios, mantendo sempre uma atitude moral e ética. 

O recrutamento misto refere-se basicamente a uma forma de recrutamento e seleção que 

reúne pessoas internas e externas profissionais que já compõe o quadro de funcionários e que 

concorrem pela mesma vaga. Esse tipo de recrutamento traz muitos benefícios para quem utiliza 
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esse tipo de seleção como oportunidade de crescimento, esse é o principal desejo de qualquer 

profissional que deseja crescer dentro da empresa ou em sua carreira.  

Assim, o recrutamento misto faz com que os empregados da organização se mantenham 

sempre motivados assim melhorando o desempenho da equipe de trabalho, com isso aumenta 

rapidamente as chances de contratar profissionais mais capacitados, esse processo proporciona 

às empresas a incentivar e estimular o aprimoramento profissional. 

Com o uso de ambos os estilos de seleção, o objetivo é aproveitar os benefícios dos dois 

tipos e assim diminuindo eventuais desvantagens no processo de seleção. É essencial que haja 

renovação dentro da empresa a fim de diversificar as ideias evitando que a empresa seja incapaz 

de se adaptar às novas mudanças. 

 

2.3 SELEÇÃO DE PESSOAS  

A seleção é um método que busca selecionar pessoas com os perfis adequados para as 

vagas e as exigências dos cargos, selecionar pessoas acaba sendo um processo criterioso onde 

o profissional tem que direcionar a pessoa certa para o cargo para que não perca esse 

profissional colocando-o em uma área que não compete com o seu perfil.  

Sobre a seleção, cabe salientar que ela:  

 

[...] funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas algumas pessoas 

possam ingressar na organização: aquelas que apresentam características desejadas 

pela organização. Há um velho ditado popular que afirma que a seleção constitui a 

escolha certa da pessoa certa para o lugar certo. Em termos mais amplos, a seleção 

busca, dentre os vários candidatos recrutados, aqueles que são mais adequados aos 

cargos existentes na organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o 

desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização. No fundo, está em jogo 

o capital intelectual da organização que a seleção deve preservar ou enriquecer 

(CHIAVENATO, 2014, p. 133). 

  

Destarte, o processo de seleção é fundamental para o êxito de uma empresa, pois é 

através dele que as organizações são capazes de identificar talentos com potencial para fazer a 

diferença neste mercado tão competitivo. O processo seletivo depende dos dados e das 

informações para que a seleção tenha a maior precisão na hora de preencher a vaga.  

 

Quando completo, o processo seletivo deve fornecer não somente um diagnóstico 

atual, mas principalmente um prognóstico futuro a respeito destas duas variáveis. Não 

apenas uma ideia atual, mas uma projeção de como a aprendizagem e a execução se 

situarão em longo prazo (CHIAVENATO, 1999, p. 6). 
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Todo o procedimento seletivo deve ser feito com a maior atenção visto que não se 

devem comparar semelhanças entre os candidatos, no entanto, as diferenças, e são nessas 

diferenças que se deve observar o que poderá acrescentar na organização a curto e em longo 

prazo, pois pessoas agem e pensam diferentes, uma vez que tiveram experiências diferentes, 

portanto isso também precisa ser visto. 

Baseado nisso, se conclui um processo de seleção com base em duas alternativas por 

cargos ou em competências (Quadro 3). Chiavenato (2014) afirma que o processo seletivo pode 

se basear em dados e informações sobre o cargo a ser preenchido, de um lado, ou pode ocorrer 

em função das competências requeridas ou desejadas pela organização. As exigências 

dependem desses dados e informações para que a seleção tenha maior objetividade e precisão 

para preencher o cargo ou agregar competências. Se de um lado há o cargo a ser preenchido ou 

as competências desejadas, de outro há candidatos profundamente diferentes entre si, 

disputando a mesma posição e concorrendo entre si. Nesses termos, a seleção passa a ser 

configurada como um processo de comparação e decisão. E isso ocorre dos dois lados: a 

organização compara e decide sobre as pretensões dos candidatos; estes comparam e decidem 

sobre as ofertas da organização às quais se candidatam. 

 

Seleção 

Baseada em cargos  Baseada em competências 

Preencher cargos vagos na  

Organização 
Objetivo primário 

Agregar competências  

individuais 

Manter o nível adequado da força de 

trabalho 
Objetivo final 

Aumentar o capital humano da 

organização 

Rapidez no preenchimento das vagas Eficiência 
Agregação de competências necessárias 

à organização 

Cargos preenchidos e força de trabalho 

plena e completa 
Eficácia 

Novas competências aplicáveis do 

negócio e força de trabalho competente 

Preenchimento adequado de cargos na 

organização 
Indicador 

Ingresso adequado de novas 

competências na organização 

Cargos preenchidos e custos de  

Seleção 

Retorno sobre o 

investimento 

Competências agregadas e custos de 

seleção 

Quadro 3: Seleção baseada em cargos X baseada em competências 

Fonte: Chiavenato (2014) 

 

Para que haja uma seleção, é preciso definir qual é seu objetivo, e, a partir disso, é 

necessário estabelecer quais serão as estratégias para que os candidatos sejam selecionados, 

sem que haja perdas potenciais ao longo deste processo. 
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2.4 DESCRIÇÃO DE CARGOS 

As empresas devem, antes de iniciar um processo de recrutamento, observar o cargo 

que deve ser preenchido. O órgão responsável pelos seus recursos humanos deve conhecer, 

descrever e analisar tal cargo. Através do cargo é possível saber a importância e o que 

determinada pessoa faz na empresa e o nível hierárquico que vai ocupar. Conforme Chiavenato 

(2005) a descrição de cargos é um documento escrito que identifica e define um cargo em 

termos e deveres, responsabilidades, condições de trabalho. 

Para classificar o nível hierárquico das funções nas empresas contábeis, optou-se por 

padronizar os cargos das vagas conforme algumas denominações encontradas, que podem ser 

visualizadas no Quadro 4. 

 

Níveis 

Analista 

Assistente 

Auxiliar 

Estagiário 

Treinee 

Quadro 4: Níveis hierárquicos 

Fonte: Adaptado de Oro et al. (2009) 

 

Na realidade, a descrição de cargos é um método que caracteriza todas as posições 

dentro das entidades, pois ela deve ser dinâmica com a possibilidade de reformulação de ao 

decorrer do tempo para contemplar as mudanças e as necessidades de uma companhia. Segundo 

Carvalho e Nascimento (1999), em virtude de vários fatores, surge, ao longo do tempo, um 

descompasso entre as necessidades da organização, a realidade de mercado e a capacidade de 

resolução do problema. Portanto, é um processo que consiste em numerar tarefas ou atribuições 

que compõem o cargo e que o tornam distintos de todos os demais cargos existentes na 

organização. Os cargos constituem a base para a aplicação das pessoas nas tarefas 

organizacionais, constituindo os deveres e as responsabilidades.  

Para Lacombe (2005), cargo é um conjunto de atribuições de natureza e requisitos 

semelhantes e que tem responsabilidades específicas a serem praticadas pelo seu ocupante (do 

cargo). A atividade de cargos cuida da análise e da validação de cargos, observando critérios já 

estabelecidos a cada cargo em relação aos demais. 

Chiavenato (2005) ressalta os métodos utilizados na análise de cargos: observação, 

entrevista, questionário e método mistos. A análise cargos exige planejamento, preparo e 

execução. 
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2.4.1 Mercado de trabalho no setor contábil 

A partir da criação do Conselho Federal de Contabilidade, em 1946, a profissão 

experimenta um desenvolvimento mais sustentado, com definições mais claras da atuação do 

profissional. Segundo Coelho (2007, p. 5), “há de se notar que a sequência de acontecimentos 

legais voltados à estruturação profissional na área contábil em nosso país contribuiu para uma 

singular característica: a existência no Brasil de muitos profissionais de nível médio”.  

Novas perspectivas foram surgindo ao setor, uma vez que: 

 

A tendência de que o mercado de trabalho, neste novo ambiente de negócios, demande 

um profissional capaz de auxiliar na gestão das organizações, não apenas processando 

informações que serão utilizadas pelos gestores, mas também mas analisando e 

participando do processo decisório (PIRES; OTT; DAMACENA, 2009, p. 159). 

 

Segundo os ensinamentos de Perez (1997), para atuar na área contábil nos dias de hoje, 

o profissional precisa estar atento às mudanças, já que, com a globalização, essas mudanças 

acontecem de forma continuada e em curtos espaços de tempo. O que acontece em um país, 

principalmente nas grandes economias, reflete imediatamente em outro. Isso passa a exigir do 

profissional preparação contínua e agilidade para entender e lidar com as mudanças. 

Os contadores são permanentemente cobrados pelos usuários de seus serviços, que 

exigem cada vez mais qualidade e eficiência, não se conformado meramente com dados 

passados, mas demandando orientação e previsões para o futuro. As mudanças nas economias 

demandam por mudanças nas empresas e, muitas vezes, no comportamento de suas finanças, 

no seu método produtivo, na oferta de produtos, no seu quadro de pessoal. Cabe ao profissional 

contábil atualizar-se constantemente, de forma a orientar e auxiliar o seu cliente na tomada de 

decisão. 

No Brasil, o espaço a ser conquistado pelo profissional contábil é amplo, em função de 

mudanças de comportamento nas empresas, na economia e do próprio desenvolvimento que o 

país vem experimentando. Entretanto, para conquistar este espaço, o profissional precisa focar 

sua atenção no aperfeiçoamento contínuo, pois a profissão contábil oferece várias 

possibilidades de atuação, desde que ele esteja preparado para as exigências de um mercado 

cada vez mais competitivo. 

A profissão contábil é extraordinariamente importante e será mais ainda, pois a 

globalização exigirá que a contabilidade seja reconhecida como a linguagem universal dos 

negócios. 
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Para se fortalecer e enfrentar os desafios que tem pela frente, o profissional contábil 

precisa, fundamentalmente, desenvolver a capacidade de somar forças, buscar sinergias e 

dominar seus serviços que são bens intangíveis (conhecimento). Nesse sentido, Faria e 

Nogueira (2007) destacam a importância dos profissionais da área contábil de avançar junto à 

tecnologia, solucionar problemas, interpretar relatórios gerenciais, de não ser mais um ‘mero 

guardião de números e valores’, e sim um parceiro eficiente, altamente preparado, prestador de 

informações precisas e atualizadas, contribuindo assim com os gestores na tomada de decisão. 

Segundo registros do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (2021) atuam, no 

Brasil, 514.872 profissionais contábeis, dos quais 162.520 (68,43%) são contadores e 162.520 

(31,57%) são técnicos, comparado com o ano de 1999 houve um aumento superior a 50% 

(328.986) no número de profissionais contábeis mostrando o crescimento do mercado brasileiro 

e o aumento da demanda por profissionais. 

Na história da evolução humana, o serviço contábil se fez presente, dando ao homem 

condições de iniciar métodos de avaliar, contar e registrar seu patrimônio e transações. O 

profissional cresceu, se modernizou e chegou aos dias atuais com um imenso leque de 

oportunidades no mercado. Manter-se atualizado, atento para as constantes mutações do mundo 

moderno, especializar-se são alguns requisitos básicos para esse profissional conquistar espaço 

e abrir novos caminhos para a profissão. 

A área contábil está diante de uma fase, ou seja, a fase mecânica cedeu lugar à fase 

técnica e está cedendo lugar à fase da “informação”. Sendo assim, fica evidente a queda nos 

empregos pelo fato de se estar vivendo um momento de transição. Pra Perez (1997, p. 68) o 

objetivo da profissão contábil: “vai mais além de acumular cifras para preparar um balanço para 

efeitos impositivos”. 

A chegada de novas tecnologias está alterando a antiga profissão, e quem não 

acompanhar esse ritmo acaba ficando para trás. Além de ter um conhecimento profundo sobre 

a própria área, o contador também deve saber um pouco de economia, administração, estatística, 

direito e tecnologia. Ou seja, o contador necessita de conhecimentos atuais e voltados a outros 

processos de gestão. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Nesta seção são identificados os procedimentos metodológicos que foram adotados na 

pesquisa com o intuito de esboçar as ações que tem como finalidade alcançar os objetivos 

propostos. Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva com abordagem 

qualitativa, composta por uma entrevista realizada em quatro escritórios de contabilidade.  

O tema do trabalho foi decorrente de uma pesquisa realizada nos escritórios de 

contabilidade no município de Tapejara – RS, com a realização de uma entrevista estruturada 

nessas empresas. 

Quanto aos objetivos trata-se de um estudo descritivo, pois busca identificar o perfil dos 

candidatos da área contábil que os gestores do município de Tapejara- RS procuram. A pesquisa 

descritiva visa descrever as características de uma população ou fenômeno, experiência para o 

estudo realizado. Segundo Vergara (2007, p. 47), a pesquisa descritiva expõe as características 

de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua 

natureza. 

A pesquisa exploratória procura explorar um problema, de modo a fornecer informações 

para uma investigação mais precisa. Elas visam uma maior proximidade com o tema, que pode 

ser construído com base em hipóteses ou intuições, e tem como objetivo descobrir ideias e 

pensamentos. 

A pesquisa classificou-se quanto aos procedimentos técnicos como pesquisa de campo. 

O presente estudo se relaciona com a pesquisa de campo, pois será buscado levantar através de 

entrevistas características técnicas e comportamentais buscadas pelos escritórios na contratação 

do profissional contábil na cidade de Tapejara. Depois que os dados foram levantados nas 

entrevistas, os mesmos foram submetidos a uma análise qualitativa. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A pesquisa foi realizada no município de Tapejara/RS junto aos escritórios contábeis. 

Para a unidade de estudo foram selecionados os 4 maiores escritórios de contabilidade do 

município em quantidade de funcionários, com os quais foi realizada uma entrevista com os 

proprietários, através de 15 perguntas para saber quem faz a contratação e poder avaliar o perfil 

do profissional contratado na cidade. (Quadro 5). 

 

 



23 

 

 

A JDB Contabilidade 

B Rosangela Baranceli 

C Marcos F. Zanini Contabilidade 

D Cadore Contabilidade 

Quadro 5: Escritórios contábeis no município 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

  Para dar sustentação ao estudo inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica em 

estudos de casos, livros, sites e diversos artigos referentes ao assunto pesquisado, envolvendo 

processos de recrutamento e seleção de pessoas, mercado de trabalho para profissionais de 

contabilidade. Num segundo momento, os dados foram coletados por meio de entrevista 

estruturada, realizada junto aos escritórios de contabilidade da amostra, seguindo um roteiro de 

perguntas pré-estruturado (Apêndice A). 

Para a unidade de estudo foram selecionados os 4 maiores escritórios do município de 

Tapejara, onde os dados obtidos foram através de uma entrevista com perguntas abertas e de 

múltipla escolha referente ao perfil desejado pelos escritórios. Para efetuar a entrevista foi 

entrado em contato com responsável em fazer a contratação de novos funcionários. Com os 

resultados apresentados permite a identificação de fatores que influenciam a escolha do 

profissional contábil. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os dados coletados foram confrontados a partir da realidade em que os gestores fazem 

essa seleção e como escolhem seus respectivos colaboradores. A análise dos dados teve como 

objetivo analisar e interpretar as informações e gerar a resposta ao problema proposto. Nesse 

caso, buscou-se identificar características do perfil e em que medida há oportunidades de 

trabalho no setor contábil para os perfis dos candidatos que buscam por essa vaga. 

Os dados coletados foram organizados em quadros e tabelas para melhor visualização 

dos resultados, fazendo-se a interpretação a partir do referencial teórico. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A presente pesquisa foi realizada por meio de entrevista em quatro escritórios de 

contabilidade na cidade de Tapejara, gerando informações a respeito do perfil do profissional 

contábil da cidade.  

Quando os entrevistados foram questionados a respeito dos anos de atuação dos seus 

escritórios no mercado contábil de Tapejara, os mesmos trouxeram as seguintes respostas 

(Quadro 6): 

 

 Tempo de atuação Tempo de experiência do 

gestor 

Quantidade de funcionários 

A Escritório A atua no mercado de 

trabalho desde 14 de abril de 

1967, sendo assim faz 54 anos 

que atua no município de 

Tapejara. 

O entrevistado A é formado há 59 

anos, sendo assim possui uma 

vasta experiência na área contábil 

Escritório A possui 4 

funcionárias todas mulheres. 

B O escritório B atua a 54 anos no 

município de Tapejara. 

O sócio fundador é formado a 59 

anos e seu filho é formado a 15 

anos na área contábil. 

O entrevistado B possui 14 

funcionárias mulheres e 9 

homens.  

C Escritório C está no mercado há 

22 anos. 

O entrevistado C é formado a 42 

anos. 

O escritório C possui 11 

funcionários, atualmente todas 

mulheres. 

D Escritório D está no mercado há 

21 anos. 

A proprietária é formada há 27 

anos. 

O escritório D possui 5 

funcionárias, todas mulheres. 

Quadro 6: Tempo de atuação no mercado 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Na questão seguinte os entrevistados foram questionados a respeito das entrevistas de 

contratação, de quem as realiza e se os gestores utilizam algumas estratégias de recrutamento e 

seleção. Os interrogados A, B, e D trouxeram respostas semelhantes, dizendo que eles mesmos 

realizam as entrevistas e fazem as contratações, e que não possuem nos escritórios uma política 

de recrutamento e seleção de pessoas.  

O entrevistado B também relata que ele faz as entrevistas e que no escritório utilizam 

como estratégia selecionar os perfis através da análise de currículo e também solicitam 

indicação de estudantes e profissionais da FAT – Faculdade e Escola. Na pesquisa realizada é 

possível evidenciar que os gerentes dos escritórios de contabilidade de Tapejara acompanham 

de perto as contratações e fazem eles próprios o recrutamento e seleção, buscando o perfil 

adequado. Foi constatado que os gestores não possuem uma política de recrutamento e seleção 

nos seus escritórios, a maioria dos entrevistados tem como estratégias selecionar candidatos por 

análise de currículo e por indicações. 

Ao serem questionados a respeito da escolaridade desejável na contratação, os 

entrevistados destacaram como respostas (Quadro 7): 



25 

 

 

Escritório A e C  Segundo os entrevistados preferem contratar profissionais da área da Administração 

e formados em Ciências Contábeis. 

Escritório B e D  Já os entrevistados preferem contratar profissionais que estejam cursando ou 

formados na área da Contabilidade. 

Quadro 7: Preferências para contratação dos profissionais  

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Quando questionados se existe em seus escritórios uma média de idade na contratação 

do profissional contábil, os entrevistados salientaram o seguinte (Quadro 8): 

 

Escritório A  O entrevistado exige que o candidato tenha a maioridade (tem que ter 18 anos 

completos). 

Escritório B  O entrevistado nos últimos anos tem contratado candidatos com idade acima de 22 anos. 

Escritório C Já o entrevistado não exige uma idade média, pois no seu escritório tem funcionária até 

65 anos. 

Escritório D Não possui uma média de idade na hora da contratação. 

Quadro 8: Média de idade dos profissionais na contratação 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Questionados se existe nos escritórios preferência de gênero na contratação, os 

entrevistados A, C, e D enfatizaram que nos últimos anos tem contratado só mulheres, pois elas 

apresentam mais atenção, cuidado, confiança e dedicação. Já o escritório B contrata ambos, 

tendo em seu escritório 9 homens e 14 mulheres. 

  Uma questão muito relevante é que os escritórios preferem contratar na sua maioria 

mulheres, por serem mais detalhistas, dedicadas e por apresentar maior confiança. 

Também foi perguntado aos entrevistados se eles têm uma média de idade na 

contratação do profissional contábil. Eles exigem que o contratado tenha a maioridade (mas no 

seu quadro de funcionárias de até 65 anos). Buscou-se identificar junto aos entrevistados se 

exigem no perfil das contratações que o candidato tenha domínio de línguas estrangeiras. Os 

entrevistados destacaram que não possuem esse requisito na hora da contratação, não exigindo 

outro idioma.  

Em relação à necessidade da experiência profissional, o entrevistado A ressalta que nos 

últimos anos tem contratado profissionais com experiência na área desejável, e enfatiza que isto 

é fundamental. Já o entrevistado B, refere que a exigência de experiência depende muito da 

vaga, se for uma vaga na área fiscal o critério é ter experiência, já para as vagas de auxiliar não 

necessita. O Escritório C exige ter experiência pois as vagas disponibilizadas geralmente são 

na área fiscal e isso faz com que se tenha necessidade de experiência para suprir a vaga. O 

escritório D não exige experiência preferindo contratar estagiárias e ensiná-las. 
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Pode-se perceber que a contratação e a exigência de experiência para a área fiscal, 

demostra a estrutura nefasta do país onde gasta-se mais para calcular impostos do que para 

gerenciar as empresas. 

Quando questionados sobre quais as áreas que seus escritórios mais contratam, os 

entrevistados destacaram o apresentado no Quadro 9. 

 

Contabilidade Tributária → Escritório B 

Escritório D 
   

SPED 

 

 

→ 
Escritório A 

   

Contabilidade Gerencial 

 

 

→ 
Escritório D 

   

Outras áreas 

 

 

→ 
Escritório C 

Quadro 9: Áreas mais consideradas pelos escritórios pesquisados para contratação de profissionais 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Ao ser solicitado que descrevessem características desejáveis e procuradas no perfil dos 

candidatos, o entrevistado A refere que busca profissionais que tenham comprometimento, 

responsabilidade, postura profissional, honestidade, sigilo, seriedade. Já o entrevistado B 

ressalta que busca na contratação candidatos pró ativos, com iniciativa e que tenham bom 

relacionamento interpessoal com os colegas. O gestor do escritório C avalia a postura dos 

candidatos quanto ao caráter, personalidade, se a pessoa sabe trabalhar em grupo e se tem 

comprometimento. No escritório D são avaliados os seguintes comportamentos do candidato: 

se a pessoa consegue se adaptar ao ambiente de trabalho, se é engajada com grupo e se possui 

um bom relacionamento. 

Ao ser apresentado aos entrevistados uma lista de características comportamentais e 

solicitado que os mesmos apontassem quais eles consideram fundamentais na contratação e nas 

equipes, os mesmos trouxeram as seguintes respostas (Quadro 10): 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

Trabalho em equipe 

Facilidade de comunicação 

 

→ 
Escritório A 

Escritório B 

Escritório C 

Escritório D 
 

   

 

Comprometimento 

 

→ 
Escritório A 

Escritório C 

Escritório D 

   

Visão sistêmica 

Flexibilidade 

Dinamismo 

 

→ 
Escritório A 

Escritório D 

   

 

Espírito de liderança 

 

 

→ 
 

Escritório A 

Quadro 10: Características comportamentais solicitadas para contratação de profissionais 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

O trabalho mostra que os empresários priorizam por características comportamentais, 

profissionais que tenham boa comunicação, postura profissional, seriedade, ética, que sejam 

proativos, que tenham um bom relacionamento com os colegas, empatia, os escritórios têm 

como lema que a técnica eles ensinam, mas o comportamento não e isso ´tem bastante 

relevância na hora da contratação. 

Quando questionados em relação a preferência por profissionais que residam na cidade, 

os entrevistados A, B e D referem que preferem profissionais da cidade de Tapejara. Já o 

entrevistado C, contrata profissionais de outras cidades desde que os mesmos consigam se 

adequar aos horários de trabalho do escritório, inclusive possui em sua equipe profissionais que 

residem em outros municípios. 

Com relação à busca de profissionais que entendam de mais de uma área contábil, os 

entrevistados A e D, referem que não exigem este conhecimento como preferência na 

contratação. Já os entrevistados B e C, relatam que sim, que é bem importante se o candidato 

possuir mais experiência em mais de uma área de atuação dentro do escritório. 

Quando perguntado aos entrevistados se os escritórios oferecem algum incentivo para 

atualização ou treinamento dos funcionários, eles relatam que com o mercado mais competitivo 

é muito importante investir na capacitação dos seus colaboradores prepará-los para realizar as 

atividades com eficiência e autonomia. O entrevistado A acrescenta que quando é do interesse 

do funcionário é disponibilizado cursos de até dois dias que são pagos pelo escritório e os 

demais cursos como contabilidade tributária e legislação trabalhista são disponibilizados 

gratuitamente pelo sindicato dos contabilistas de Passo Fundo. O entrevistado B também diz 

que sim, que oferece dois pacotes de cursos na plataforma online que fica disponível para os 
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funcionários poderem assistir conforme a necessidade, são oferecidos cursos de SPED (Sistema 

Público de Escrituração Digital), fiscal e contabilidade tributária. O entrevistado C refere que 

sim, que oferecem cursos de 1 ou 2 dias e que a empresa paga, e quando são cursos de 3 meses 

daí a empresa paga 50%, os cursos oferecidos são de: SPED, ICMS, departamento pessoal. O 

entrevistado C menciona que sim, desde que o funcionário esteja engajado em buscar 

conhecimentos extras, e também no escritório são oferecidos cursos para funcionários pelo 

sindicato dos contabilistas de Passo Fundo. 

É muito importante investir nos seus colaboradores, um dos motivos é a melhoria na 

produtividade e organização, com isso os escritórios vão ter colaboradores mais qualificados, e 

vai passar a ter uma mão de obra mais qualificada e preparada para inovar e diferenciar a 

qualidade de seus serviços em relação a concorrência. 

Quando questionado sobre quais seriam as principais dificuldades encontradas na hora 

da contratação, os entrevistados relataram que a maior dificuldade é encontrar profissionais 

bons e qualificados no mercado para preencher as respectivas vagas. E, sobre este mesmo tema, 

o entrevistado A refere que com sua idade já avançada prefere contratar profissionais com 

experiência. Já os entrevistados B e C relatam que a maior dificuldade é encontrar alguém 

preparado, dedicado, e com experiência, como é uma área que exige muito do intelectual, leis 

que mudam toda hora, saber interpretar, tem que ler muito estar sempre atualizado e essa seria 

a grande dificuldade. E o entrevistado D refere que encontrar pessoas com experiência e 

iniciativa.  A grande dificuldade encontrada pelos escritórios é a mão de obra qualificada com 

experiência profissional na área. Porém, foi possível perceber que depois de contratar os 

funcionários eles investem em qualificação e aperfeiçoamento. Segundo os entrevistados são 

disponibilizados aos funcionários cursos pagos pelo escritório contábil, onde são ofertados 

curso de departamento pessoal e contabilidade tributária, pois sabem da importância de ter um 

profissional bem preparado. 

Sobre quais as habilidades em informática que os funcionários devem possuir, os 

entrevistados salientam, com unanimidade, que cada vez mais procuram pessoas da área 

contábil que tenham domínio em editor de texto, planilha eletrônica e programas da área 

contábil, pois estes conhecimentos se tornaram fundamentais para exercer o trabalho na área da 

contabilidade (Quadro 11). 
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Editor de texto e planilha eletrônica 

 

 

→ 
Escritório A 

Escritório B 

Escritório C 

Escritório D 
 

   

 
Programas da área contábil 

 

 

→ 
 

Escritório C 

Escritório D 

 

Quadro 11: Habilidades em informática solicitadas para contratação de profissionais 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

 

O presente estudo revelou que os entrevistados trouxeram conteúdos muito 

significativos a respeito do perfil do profissional contábil. Em relação ao gênero eles preferem 

mulheres, pois são mais dedicadas e comprometidas. Possuem uma preferência de idade acima 

dos 18 anos e que sejam formados ou estejam estudando Ciências Contábeis ou Administração. 

Além disso, demonstram que dependendo da vaga ofertada precisa de experiência profissional, 

sendo que não há preferência por candidatos que saibam uma língua estrangeira na hora da 

contratação (Quadro 12). 

 

 

 

Preferencias para contratação de profissionais Os gestores preferem contratar profissionais que estejam 

cursando Ciências Contábeis ou graduados. 

Preferência por gêneros  Preferem contratar mulheres pois elas são mais dedicadas e 

atenciosas. 

Exigência profissional Preferência por candidatos que possua algum 

conhecimento na área contábil 

Característica comportamentais  Facilidade de comunicação, comprometimento, trabalho 

em equipe, liderança, dinamismo.  

Dificuldade na hora da contratação Falta de profissionais qualificados e com experiência  

Habilidade em informática devem possuir os 

candidatos 

Com domínio em editor de texto, programas da área 

contábil esses requisitos são fundamentais para exercer o 

trabalho na área contábil.  

Quadro 12: Principais dados levantados na pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora (2021 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo da pesquisa foi atingido, pois, identificou o perfil dos profissionais dos 

escritórios contábeis, pois ficou evidente que os empresários têm preferência por contratar 

mulheres acima de 18 anos (mas não fazem distinção de gênero), buscando profissionais com 

algum tipo de experiência na área contábil. Também é necessário ter conhecimento em editor 

de texto, possuir graduação ou estar estudando Administração e Ciências Contábeis. O 

profissional deve ter boa comunicação para trabalhar em equipe características essências se 

destacam como comprometimento, dinamismo e flexibilidade. 

Considerando a elevada competitividade do mercado atual, as empresas precisam 

garantir mais qualidade na fase de seleção e recrutamento de seus colaboradores, visando 

melhores perspectivas de futuro e desenvolvimento. A importância da seleção e do 

recrutamento dentro de uma empresa está em escolher os profissionais ideais, mais preparados 

e qualificados para exercer determinadas funções do cargo pretendido, com maior 

produtividade e desempenho na aplicação de suas habilidades.  

Na pesquisa realizada foi possível evidenciar que os gerentes dos escritórios de 

contabilidade de Tapejara acompanham de perto as contratações e fazem eles próprios o 

recrutamento e seleção, buscando o perfil adequado. As informações levantadas mostram que 

o perfil do profissional contábil contratado no município é na sua maioria mulher, acima de 18 

anos, estudante ou graduada nas áreas de Administração e Ciências Contábeis, e sempre se 

prioriza na busca de profissional que ele tenha experiência na área. 

Quanto ao perfil comportamental através dos dados do trabalho foi possível 

compreender que a os escritórios de contabilidade buscam profissionais que tenham caráter, 

postura profissional, responsabilidade, bom relacionamento interpessoal, que sejam 

comprometidos e consigam trabalhar em equipe, com boa comunicação, dinamismo e 

flexibilidade.  

Em relação a cursos e treinamentos os escritórios contábeis oferecem cursos para os 

colaboradores a fim de capacitar a equipe para um bom desempenho. Destaca-se que é essencial 

para a própria empresa ter na sua equipe profissionais capacitados e familiarizados com 

determinados conhecimento avançados. 

Através do trabalho foi possível perceber que o mercado tem exigido profissionais com 

mais conhecimentos técnicos e flexibilidade na área, mas também com características 

comportamentais que facilitem a comunicação e o trabalho em equipe.  
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Dessa forma, por meio da pesquisa, ficou evidente que o mercado de trabalho contábil 

de Tapejara é exigente, e que estes critérios fazem com que os próprios profissionais da área 

contábil se movam em busca de conhecimentos para conquistarem uma vaga de trabalho. 

Sugere-se uma pesquisa futura a partir do trabalho realizado, com a finalidade de 

ampliar a discussão a partir da análise e descrição de vagas para o mercado contábil.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA PARA EMPRESAS CONTÁBEIS 

FAT – FACULDADE E ESCOLA 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Este questionário tem por objetivo analisar os processos de recrutamento e seleção dos 

escritórios contábeis no município de Tapejara/RS. 

1. Há quantos anos o escritório atua no mercado Contábil de Tapejara? 

___________________________________________________________________________ 

2. Quem realiza as entrevistas de contratação? Utilizam alguma estratégia de recrutamento e 

seleção? Se sim quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Escolaridade desejável na contratação? 

___________________________________________________________________________ 

4. Possui uma média de idade na contratação do profissional contábil? Se sim, qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Vocês têm preferência de gênero para a contratação de profissionais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Exigem conhecimento em alguma língua estrangeira? Se sim, qual? 

___________________________________________________________________________ 

7. Vocês exigem experiência profissional na contratação? Se sim qual?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Qual a área dentro do setor contábil que você mais contrata profissionais:   

(  ) Contabilidade gerencial 

(  ) Contabilidade de custo 

(  ) Contabilidade tributária  

(  ) SPED 

(  ) Outros__________ 

9. O que você avalia no perfil do candidato para as respectivas vagas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. Que características você leva em consideração na contratação: 

(  ) Trabalho em equipe  

(  ) Trabalhar sobre pressão 

(  ) Facilidade de comunicação 

(  ) Espirito de liderança  

(  ) Visão sistêmica  

(  ) Flexibilidade  

(  ) Dinamismo 

(  ) Iniciativa  

(  ) Organização  

(  ) Comprometimento 

(  ) Outros__________ 

11. Preferem profissionais da cidade ou contratam profissionais de fora? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Você espera que os profissionais entendam de outras áreas? Se sim, qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. A empresa oferece algum incentivo para a atualização/treinamento desses profissionais? 

Se sim, qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Quais as principais dificuldades encontradas na contratação de profissionais no seu 

escritório? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Quais habilidades em informática o funcionário deve possuir? 

(  ) Programas da área contábil  

(  ) Banco de dados e sistema operacionais  

(  ) Sistema de gestão empresarial  

(  ) Editor de texto e planilha eletrônica   

(  ) Outros:__________________________________  

 


