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A sociedade vive em um contexto de constantes mudanças, tanto no âmbito estrutural, quanto 

no aspecto cultural, político e econômico. Nesse sentido, busca-se dos indivíduos 

comportamentos e posturas ativas e reflexivas, e o mercado de trabalho não está desassociado 

dessas transformações. Têm-se exigido profissionais em todas as áreas cada vez mais 

qualificados, prontos para atender às demandas de mercado e aptos a acompanhar o grande 

avanço tecnológico. No que tange ao profissional contábil contemporâneo, é preciso estar 

atento às inconstâncias presentes no cotidiano do trabalho, preparado para tomadas de 

decisões, resoluções de problemas e adequar-se às novas ferramentas exigidas no campo de 

atuação. Antes o profissional contábil se limitava em registros e demonstrações, tendo seu 

papel voltado à execução de tarefas técnicas, inserido num período em que não havia 

necessidade de atender outras funções que hoje são essenciais.O profissional contábil precisa 

estar atento a uma formação teórica e prática ampla, uma vez que, o exercício da profissão 

contábil nos cotidianos requer habilidades especificas do campo de atuação.  Temos como 

objetivo geral verificar quais as demandas de mercado de trabalho enfrentadas pelo 

profissional contábil no município de Cachoeira-Ba. E, especificamente descrever o perfil 

exigido do profissional contábil no mercado de trabalho; verificar as necessidades de 

qualificação do profissional contábil; e apontar as demandas de mercado de trabalho do 

profissional contábil em Cachoeira- Ba.A metodologia a ser aplicada tem com característica 

uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, de caráter descritivo tendo como 

delineamento um estudo de campo, onde vai ser aplicado para a coleta de dados um 

questionário com entrevistas semi- estruturada direcionada aos profissionais atuantes na área 

contábil. Enquanto aos resultados esperados, busca-se expor dentro do contexto a descrição 

do perfil do profissional exigido no mercado de trabalho, apontando assim as demandas do 

mercado de trabalho no Município de Cachoeira. 
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