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AContabilidade é relevante para qualquer organização. Além 
das exigências legais, a Contabilidade contribui de forma 
significativa na gestão das empresas, fornecendo informações para 

o planejamento, controle e para a tomada de decisões. O estudo teve como 
objetivo identificar a percepção dos alunos concluintes dos cursos de Ciências 
Contábeis nas IES de Porto Alegre (RS) sobre a profissão contábil. Para tanto, 
foi realizada uma pesquisa descritiva por meio da aplicação de questionário 
aos estudantes do último ano do curso de Ciências Contábeis. Como 
resultados, os estudantes percebem que o profissional da Contabilidade tem 
boas oportunidades de trabalho, que encontra emprego com facilidade e que 
o mercado de trabalho está em crescimento. Os estudantes discordam que o 
salário seja alto para o profissional da Contabilidade. A maioria dos estudantes 
diz que a profissão contábil tem destaque em nossa sociedade. Os estudantes 
reconhecem a função gerencial do contador, declarando que ele contribui com 
informações importantes na gestão das organizações. Por fim, observa-se a 
conduta ética como fator que influencia na imagem do contador. O estudo 
se faz importante para identificar a percepção dos alunos sobre a profissão 
contábil e difundir as perspectivas dessa profissão.




