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1. RESUMO 

 

O objetivo geral deste consiste em identificar quais as possibilidades de 

empregabilidade do contador recém-formado em Auriflama. Para atingir o objetivo 

proposto foi estabelecido os seguintes objetivos específicos: Medir números de 

recém-formado em um curso de contabilidade; Apontar quantos escritórios contábeis 

no município de Auriflama; Identificar números de especialistas que não ativam na 

área; Conhecer o ambiente de trabalho do contador; Descrever as funções 

especifica do contador; Esta pesquisa é baseada em revisão da literatura, desta 

forma a pesquisa bibliográfica fundamentou o embasamento teórico e todas as 

etapas deste. Após a fundamentação teórica foi definida as demais ferramentas 

metodológicas, com a utilização de questionário para coletar informações 

atualizadas sobre o tema proposto. O questionário foi elaborado e aplicado aos 

escritórios contábeis, bancos e empresas da cidade de Auriflama, região noroeste 

do Estado de São Paulo.  Ainda não é possível apresentar os resultados da 

pesquisa, pois o questionário está em fase final de tabulação. A previsão do término 

da elaboração deste é 30/09/2015. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

  Hoje o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, desta forma este 

estudo tem como problema de pesquisa: Quais são as possibilidades de 

empregabilidade do contador recém-formado na cidade de Auriflama-SP? 

 

3. OBJETIVOS 

 

  Este artigo tem como objetivo geral identificar quais as possibilidades de 

empregabilidade do contador recém-formado em Auriflama. 

  Para atingir o objetivo proposto foi estabelecido os seguintes objetivos 

específicos: 

 Medir números de recém-formado em um curso de contabilidade. 

 Apontar quantos escritórios contábeis no município de Auriflama. 

 Identificar números de especialistas que não ativam na área. 
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 Conhecer o ambiente de trabalho do contador. 

 Descrever as funções especifica do contador. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é baseada em revisão da literatura e segundo Cervo & Bervian 

(1996) a pesquisa bibliográfica constitui parte da pesquisa descritiva, quando é feita 

com o intuito de recolher informações e conhecimentos prévios acerca de um 

problema para o que se procura resposta. 

  Desta forma a pesquisa bibliográfica fundamentou o embasamento teórico e 

todas as etapas deste. Após a fundamentação teórica foi definida as demais 

ferramentas metodológicas, com a utilização de questionário para coletar 

informações atualizadas sobre o tema proposto. 

  Questionário que, segundo Gil (2002) é um conjunto de questões que são 

respondidas por escrito pelo usuário pesquisado.  

  O questionário foi elaborado e aplicado aos escritórios contábeis, bancos e 

empresas da cidade de Auriflama, região noroeste do Estado de São Paulo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  A contabilidade é um campo de estudo que se encontra em grande evidência, 

por possuir inúmeros ramos de atuação, por sua ótima remuneração para bons 

contadores, mas o mercado contábil esta em constante crescimento, pois existem 

excelentes profissionais recém-formados ingressando no mercado de trabalho, a 

demanda de contadores esta muito grande, sendo que o profissional que atua na 

área tem que possuir um diferencial, pra poder se destacar. (EBAH, 2015) 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

  Ainda não é possível apresentar os resultados da pesquisa, pois o 

questionário está em fase final de tabulação. 

  A previsão do término da elaboração deste é 30/09/2015. 
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