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ESPECIAL NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA

Contador terá perfil executivo no

A adoção brasileira às normas
internacionais de contabilida-
de trouxe muitas dúvidas e
uma única certeza: o país teria
imensas dificuldades para for-
mar e treinar profissionais ca-
pacitados para trabalhar com o
novo modelo. Habituados a
atuar em uma área até então
considerada fora do espectro
principal das companhias, con-
tabilistas e auditores viram o ce-
nário mudar por completo. A
atividade, antes responsável
apenas pelo cumprimento de
regras escritas, começou a se
enxergar muito mais próxima
do cotidiano e do ambiente de
negócios das empresas. Era o
fim da expressão “meramente

contábil”, antes usada quase
que de forma ofensiva para se-
gregar contadores do resto da
organização. O modelo Interna-
tional Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) é baseado em prin-
cípios. Não há regras prontas
para todos os tipos de empresa
ou negócio.

A lei trouxe uma mudança de
paradigma no ensino. Antes o
aluno aprendia normas e, den-
tro delas, o que era ou não per-
mitido. Agora, no entanto, é
preciso uma capacidade muito
maior de interpretação, compa-
ra Tânia Relvas, da Fundação
Instituto de Pesquisas Contá-
beis, Atuariais e Financeiras (Fi-
pecafi). “O contador que as em-
presas precisam hoje tem perfil
mais executivo. Entende o seg-
mento da companhia e reco-

menda ações que reduzem os
impactos da implantação”.

Para conseguir treinar ade-
quadamente a mão de obra que
colocará as novas regras em prá-
tica, o Insper foi alterando sua
grade curricular à medida que o
Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) traduzia e pu-
blicava o conjunto de normas
para aplicação no país. “Repli-
camos na sala de aula aquele am-
biente que o aluno irá encontrar
tendo o IFRS como base”, expli-
ca Sérgio Jurandyr Machado,
professor de contabilidade para
análise de negócios da escola.

Na academia, os futuros con-
tadores e auditores aprendem
também que, graças ao uso dos
novos princípios contábeis, é
necessário ir além do que antes
bastava para atuar na profissão.

Entender finanças corporativas
e áreas correlatas, por exemplo,
deixou de ser um luxo. É absolu-
tamente necessário.

Outro tema que passou a ser
incorporado ao currículo é go-
vernança corporativa. “Treina-
mos os alunos para trabalhar
em empresas de diversos tipos.
Inclusive naquelas que são de
pequeno porte, ainda não utili-
zam as melhores ferramentas
de governança ou aquelas que
estão se preparando para rece-
ber aportes de investidores exi-
gentes”, diz Machado.

Dividindo a bola
Prevendo que faltariam profis-
sionais qualificados para aquela
que é considerada a mais com-
plexa mudança de padrões des-
de que as empresas brasileiras

Habituados a atuar em área considerada fora do espectro principal das companhias, contabilistas e auditores

Na academia, os
futuros contadores e
auditores aprendem
também que, graças
ao uso dos novos
princípios contábeis,
é necessário ir
além do que antes
bastava para atuar

LucianoFeltrin
lfeltrin@brasileconomico.com.br

ParaTâniaRelvas,daFipecafi,
novasnormasdecontabilidade
exigemcontadoresmaisativos

30 Brasil Econômico Terça-feira, 7 de junho, 2011



Depois de empresas de capital
aberto, de grande porte

e organizações menores, chegou
a vez de governos correrem para
se adaptar às regras do modelo
IFRS em busca de recursos.

Empresas especializadas em
consultoria e contabilidade

aproveitam parte do gargalo do
mercado e preparam cursos
de formação para executivos
em diferentes estágios.

Universidades se adaptam
para formar os profissionais

que estarão na linha de frente
do processo de convergência
às normas internacionais em
empresas de diversos portes.

● ●●

futuro

Multidisciplinar. Especialista
do setor em que sua empresa
atua. Alinhado às estratégias da
companhia. Colaborador fre-
quente de seus diversos departa-
mentos. E muito difícil de ser
encontrado.

Essas são algumas das princi-
pais características dos contado-
res e auditores que o mercado
busca para aplicar as novas nor-
mas contábeis.

A dificuldade em formar e
treinar esse tipo de mão de
obra, altamente especializada,
já pode ser notada na ponta fi-
nal. Empresas de todos os tipos,
segmentos e tamanhos têm en-
contrado barreiras para atrair o
profissional adequado.

Pesquisa inédita da Robert
Half mostra que o Brasil é, de
longe, o país cujas empresas
mais pretendem ampliar suas
equipes de finanças e contabili-
dade. Até o final do ano, 54%
das companhias entrevistadas

vão buscar novos profissionais.
Crescimento dos negócios
(53%) e aumento da carga de
trabalho (30%) são os princi-
pais motivadores do movimen-
to, diz o levantamento.

“Em menos de dois meses é
impossível preencher uma vaga
dessas. Temos como cliente
uma empresa que busca um pro-
fissional de ponta há oito me-
ses”, diz Mário Custódio, espe-
cialista em recrutamento da di-
visão de finanças e contabilida-
de da Robert Half.

Para iniciar a implantação do
International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) diversas
organizações de grande porte
contrataram os serviços de con-
sultorias especializadas, diz
Custódio. O treinamento aju-
dou a capacitar parte das equi-
pes internas. Mas é insuficiente
para tornar alguém especialista
no tema. “O volume de traba-
lho das áreas contábeis é gran-
de e as companhias percebem
que precisam de alguém que co-
nheça em profundidade o IFRS

e saiba aplicar as normas”.
Um fator que impede o preen-

chimento de vagas é a pouca fa-
miliaridade dos candidatos com
a língua inglesa aplicada aos co-
nhecimentos contábeis, explica
o especialista da Robert Half.

Tão raros no mercado, profis-
sionais para essas funções estão
muito valorizados. Dependen-
do do tamanho da empresa con-
tratante, o salário de um espe-
cialista pode chegar a cerca de
R$ 12 mil mensais.

“Recentemente, uma empre-
sa queria pagar R$ 7 mil. Até
conseguiu o profissional pelo va-
lor, mas seu inglês deixava a de-
sejar, o que fez o montante su-
bir na busca de outro profissio-
nal”, diz Custódio.

Quando se fala em cargos de
nível gerencial, esses valores va-
riam entre R$ 15 mil e R$ 20
mil.E não são apenas nos salá-
rios que contadores e auditores
estão se destacando. Para reter
talentos, as empresas estão dis-
postas a melhorar pacotes de in-
centivo e plano de carreira. ■

Murillo Constantino

com ações nos Estados Unidos
passaram a cumprir as exigên-
cias da lei Sarbanes Oxley, a
Ernst & Young apostou em trei-
namentos. Eles são divididos
em níveis profissionais — execu-
tivos de finanças, relações com
investidores, analistas, mem-
bros de conselho de administra-
ção e advogados — e temáticas:
seguros, derivativos e stock otp-
tions, por exemplo.

Esses programas de treina-
mento já formaram cerca de
3.500 profissionais desde 2007.
“A demanda pelos próximos
módulos é grande. Sabíamos
que haveria um intervalo entre
a aprovação da lei, a adequação
pelas empresas e a formação
adequada de profissionais”,
lembra Paul Sutcliffe, sócio da
Ernst & Young. ■

➤

Raros, profissionais da área
inflacionam mercado

➤

“Em menos de dois meses
é impossível preencher
uma vaga dessas”

➤

viram o cenário mudar

Divulgação

LEIA MAIS

Habituados a atuar em um departamento antes considerado não prioritário das companhias,
contabilistas e auditores veem cenário mudar, salários aumentar e ampliam campo de atuação
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recrutamento
da Robert Half

EM ALTA

Cresce necessidade e intenção de contratar auditores e contadores

Fonte: Robert Half

Sim, nós estamos expandindo   
nossa equipe

Sim, nós vamos substituir algumas pessoas 
da nossa equipe

Não, nós não vamos fazer nenhuma 
mudança na nossa equipe

Não, nós vamos reduzir nossa equipe
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Atualizações dos sistemas    
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Preenchimento das posições que foram 
cortadas ou não preenchidas durante a crise 
econômica

O departamento local de finanças de 
diferentes lugares será transferido para outro 
lugar único de serviços compartilhados
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SUA EMPRESA PRETENDE CONTRATAR PROFISSIONAIS DE FINANÇAS OU CONTABILIDADE NESTE ANO?

QUAL É A  PRINCIPAL RAZÃO PARA EXPANDIR A EQUIPE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE?

ÚÁ Á ÍÉ
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