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Se você já é um analista contábil saiba que você exerce uma
das pro�ssões mais promissoras para os próximos anos. No
entanto, apenas exercer a pro�ssão não garante que você
irá se destacar no mercado de trabalho.

É fundamental que você saiba desempenhar essa função da
maneira mais completa e correta possível demonstrando o
nível de segurança que você possui diante das funções a
serem desempenhadas e das soluções que precisam ser
aplicadas.

Analista contábil está entre as pro�ssões mais
promissoras em 2020
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(https://nith.com.br/nith�i
x-inscricao/)

Saber quais as pro�ssões promissoras para 2020 é
interessante para que os pro�ssionais de todos os
segmentos percebam se estão ou não no caminho certo e,
nesse artigo, trazemos em destaque a pro�ssão do analista
contábil.  

E aproveitamos para adiantar aqui que dinamismo,
quali�cação e capacidade de utilizar as tecnologias ao seu
favor são fatores primordiais para que você se mantenha
ativo na carreira contábil.

Analista contábil aparece na pesquisa

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_desktop&utm_campaign=n

ith�ix_blog_nith)
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São muitas as pesquisas que mostram as tendências
pro�ssionais para os próximos anos e quais aquelas que
mais vão ter destaque no mercado de trabalho.

E a boa notícia é que o analista contábil está, de fato, entre
as pro�ssões mais promissoras já em 2020. A pro�ssão
aparece na pesquisa feita pelo Page Group com empresas
de todos os portes que atuam em 14 setores da economia.

As contratações vão aumentar, neste ano, e
aproximadamente 38 cargos passam a ter mais destaques,
sendo que o analista contábil é um deles, com salários
variando entre R$ 7 e R$ 9 mil por mês.

De acordo com a pesquisa do Page Group, a pro�ssão de
analista contábil será bene�ciada pelo reaquecimento da
economia que irá atrair mais investimentos e empresas
multinacionais.

Esse movimento positivo na área econômica do país vai
impulsionar a necessidade de contratação de pro�ssionais
contabilistas pelas empresas. Leia mais nesse artigo
(https://blog.nith.com.br/pro�ssional-contabil-em-2020/)
sobre a pro�ssão contábil para 2020.

Vale destacar, aqui, que este pro�ssional tem como
principais funções supervisionar, coordenar, dirigir e
executar trabalhos de gestão �nanceira.
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Essas tarefas vão desde oferecer um assessoramento
especializado até lidar com as políticas de investimentos
�nanceiros, fazer cálculos judiciais e ainda analisar as
despesas de pessoal.

O que fazer para se destacar como analista contábil

Muitos contabilistas vivem com medo de serem descartados
ou perderem seus empregos. Serem substituídos por robôs
é um pesadelo que assombra o sono de muitos pro�ssionais
contábeis.

Para acabar com essa situação existe apenas uma maneira:
buscar mais conhecimentos e atualizações. Somente
aprendendo cada vez mais e colocando em prática todo
esse conhecimento é que o pro�ssional da área contábil
torna-se insubstituível!

O analista contábil precisa estar 100% preparado para o
atual mercado de trabalho de forma que consiga atender às
expectativas de fazer parte das pro�ssões mais promissoras
em 2020. Temos um artigo aqui
(https://blog.nith.com.br/carreira-contabil-5-dicas-para-se-
destacar-no-mercado/) que pontua cinco dicas para você
ser um pro�ssional contábil de destaque na empresa onde
trabalha ou presta serviços.

Para traçar sua carreira contábil de modo a conquistar o
reconhecimento pro�ssional é importante e imprescindível
manter-se atualizado e acompanhar as mudanças e as
novas ferramentas tecnológicas.
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Uma das maneiras de também se destacar como analista
contábil é valorizar o seu atual conhecimento tendo
consciência da importância do trabalho que você faz e
oferece.

E não deixe de se adequar ao novo per�l do pro�ssional
contabilista que irá lidar sempre com muitas burocracias e
mudanças constantes. Até porque, a evolução do
pro�ssional de contabilidade está visível no mercado de
trabalho.

Quem quer ter uma carreira contábil sólida e promissora a
partir de 2020 precisam sentir-se seguro diante das novas
exigências do mercado de trabalho. Tudo isso vale
igualmente para o analista contábil.

Outras pro�ssões em alta

Mas as pesquisas não apontam apenas o analista contábil
como uma das pro�ssões promissoras para os próximos
anos, outras pro�ssões também aparecem neste ranking
que se torna alvo de quem é atuante no mercado de
trabalho e deseja progredir.

Um exemplo é o Analista de Finanças Estruturadas. Sabe o
que é? É o pro�ssional que faz todo o processo de captação
de recursos, investimentos, estruturação da dívida junto a
bancos.
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Há muitas outras funções cabíveis a este pro�ssional, mas
listamos as principais. O salário médio do Analista de
Finanças Estruturadas é de R$ 8 mil a R$ 10 mil/mês.

O fato de esta ser uma das pro�ssões promissoras para
2020 se deve ao fato da economia do Brasil estar
novamente aquecendo e isso exigir novas contratações e
investimentos operacionais nas empresas.

Se esta pro�ssão despertou seu interesse saiba que para
exercê-la com maestria e destaque no mercado de trabalho
é fundamental que ter bons conhecimentos sobre o
mercado �nanceiro e suas ferramentas de negócios,
entender de matemática �nanceira e saber relacionar-se
com bancos.  

Outra das pro�ssões promissoras para 2020 é a de
Especialista de Controles Internos, Risco e Compliance. O
salário médio para este pro�ssional varia de R$ 9 mil a R$ 12
mil.

Este pro�ssional terá de desenvolver todo o plano de
trabalho e de testes baseados em riscos, criação de
controles internos e mapear documentando os processos
�nanceiros do negócio.

Em 2020, uma das razões que colocam essa pro�ssão em
alta, a partir de agora é o alto número de casos recentes que
envolvem corrupção em empresas privadas e públicas.

Isto faz com que seja necessário elaborar um forte
planejamento organizacional e traçar métodos para serem
aplicados dentro da empresa com o objetivo de
salvaguardar ativos e o suporte dos dados contábeis.

Gostou de saber que a pro�ssão de analista contábil assim
como outras estão entre as mais promissoras para 2020?
Então, busque atualizar seus conhecimentos e ampliar sua
base de informações sobre as novidades na carreira
contábil.

E para ajudar você nessa busca promissora e
superinteressante conheça a escola online Nith
Treinamentos (http://www.nithtreinamentos.com.br/), que é 

http://www.nithtreinamentos.com.br/
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PLEASE SHARE THIS

especializada em treinamentos diferenciados na área
trabalhista e previdenciária empresarial.  

Temos certeza que a Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) tem os cursos online
ideais para aprimorar sua carreira pro�ssional.

Aliás, se você atua na área de contabilidade, mas ainda não
é um analista contábil, saiba que temos um curso especí�co
com esta formação para que você possa alavancar sua
carreira pro�ssional a partir de agora!

(https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-blog/)

Deixe uma resposta

PUBLICAR COMENTÁRIO

Conectado como Angelica (https://blog.nith.com.br/wp-
admin/pro�le.php). Sair » (https://blog.nith.com.br/wp-
login.php?
action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.b
r%2F%3Fp%3D17991&_wpnonce=6d0af21451)
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 TALVEZ VOCÊ GOSTE TAMBÉM
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Pare de perder
dinheiro por não

estar olhando
para o mercado

certo!
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 10 de julho de 2019
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Produtividade no
Trabalho – 10

dicas para
melhorar
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trabalho/)

 17 de janeiro de 2020
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Seu Líder é uma
Mãe Para Você?
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Rendimentos
Isentos e não

tributáveis
obrigados a

declarar na Dirf
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.com.br/declarar-

dirf/)
 15 de janeiro de 2020
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Todo jovem
precisa destas
habilidades no

currículo se
quiser um estágio
(https://blog.nith

.com.br/todo-
jovem-precisa-
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