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Em 2020, a contabilidade surge como sendo uma das
carreiras mais promissoras ao longo deste ano. Isto graças à
contribuição da tecnologia que vem ganhando espaço no
setor e otimizando resultados.

No entanto, não basta a carreira contabilidade estar em
alta em 2020, é primordial que o pro�ssional contábil esteja
preparado para usufruir deste momento positivo e crescer
na pro�ssão.

Neste artigo, vamos falar um pouco mais sobre todo esse
cenário otimista para a contabilidade em 2020 e apontar
caminhos que podem ajudar a agilizar a conquista de uma
carreira contábil de sucesso.

Carreira contábil: tecnologia é uma aliada em
2020
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Quais tecnologias podem ser usadas na contabilidade?
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campaign=mastertrabalhista)

Foi-se o tempo em que a contabilidade era limitada apenas
aos papéis, envelopes, arquivos manuais, formulários para
preenchimentos de informações e calculadoras avançadas.
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Hoje em dia, todo esse arsenal de materiais para o dia a dia
da contabilidade ganhou uma avançada e e�ciente aliada: a
tecnologia e suas ferramentas digitais.

A análise de um grande volume de dados, por exemplo, já
pode ser feita com assertividade pelas plataformas de
inteligência arti�cial que já somam para os avanços na
carreira contabilidade.

A otimização do tempo da equipe e o aumento da
produtividade estão garantidos graças aos softwares que
geram relatórios muito mais corretos e de maneira mais
ágil.

E, sem contar, a automação de processos robóticos que já
atuam no cotidiano dos contadores. Ou seja, todo o
processo de transformação digital chegou à rotina da
contabilidade e precisa ser assimilada pelos pro�ssionais
deste setor.

Carreira contábil: pro�ssionais em alta em 2020

Dentre as muitas pro�ssões que aparecem em alta em 2020,
está a carreira contábil e todas suas áreas de atuação.
Diante disso, cabe agora aos pro�ssionais de contabilidade
se adaptar ao novo cenário e entenderem as mudanças em
suas áreas de atuação.

Os pro�ssionais da contabilidade já estão na mira do setor
de recrutamentos de muitas empresas neste início de 2020
e a tendência é que continuem devido ao surgimento das
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muitas vagas nesse setor.

Aqui segue uma dica de ouro: na contabilidade, como em
muitos outros setores, os pro�ssionais são contratados
pelas suas habilidades técnicas, e não pelo seu
comportamento pessoal.

Portanto, invista em destacar quais são as suas e se
aprimore naquelas nas quais você ainda tem falhas e
busque crescer na carreira contabilidade e mantenha-se
atualizado lendo livros indicados para o segmento contábil
(https://blog.nith.com.br/carreira-contabil-5-dicas-para-se-
destacar-no-mercado/).

Carreira contábil: habilidades mais requisitadas

As habilidades dos pro�ssionais que atuam na área contábil
são muitas e imprescindíveis para quem quer se destacar
pro�ssionalmente, deste ano em diante. Ter boa
comunicação é fundamental para que

A visão estratégica aliada à visão do negócio também
contribuem muito para a conquista de novos e mãos
assertivos resultados na hora de planejar estratégias
contábeis de acordo com o per�l da empresa onde o
pro�ssional atua.

Uma carreira contábil de sucesso também será resultado do
per�l multidisciplinar e dinâmico do contabilista. Quanto
mais ele tiver habilidade para entender um pouco de cada 
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área dentro da contabilidade, mais chances de crescimento
ele atrai para si.

Atualmente, o contabilista que apenas atua num único setor,
dentro de um único per�l da contabilidade, está destinado a
�car ultrapassado e perder excelentes oportunidades de
avanço na carreira contábil. É preciso ser e agir como um
pro�ssional multidisciplinar.

 E, claro, o domínio do inglês abre portas, inclusive para a
carreira contábil no exterior e contribui diretamente para os
avanços pro�ssionais daqueles que se destacam por
dominarem o idioma que mais se fala no mundo!

Posições em destaque

Algumas posições de trabalho estão em destaque, neste
ano, e chamam a atenção dos pro�ssionais contábeis que
aprimoram seus conhecimentos
(https://blog.nith.com.br/carreira-contabil-5-dicas-para-se-
destacar-no-mercado/) para atingir esses postos de trabalho
em destaque.

Um destes destaques é o Planejamento Financeiro. Ele é
essencial para o e�ciente funcionamento da empresa. Até
para evitar a falência precoce é fundamental que o
pro�ssional contábil saiba atuar no planejamento �nanceiro.

Visualizar os custos, as despesas, as margens de lucro, as
receitas, en�m… Todas as metas que a empresa precisa
atingir ao longo do ano faz parte do Planejamento
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Financeiro, que é uma das posições que está em destaque.  

Outra posição que está no auge é a Auditoria Compliance,
que as empresas de contabilidade tanto buscam para
conseguir se manter dentro dos padrões regulatórios
impostos pela legislação.  

Muitas vezes, por causa de um simples deslize a empresa
�ca com sua imagem fragilizada e até perde a reputação
perante seus clientes. Para evitar essa situação, o
pro�ssional contábil atua na auditoria compliance.

O compliance e os auditores exercem praticamente a
mesma função na área contábil. Dentro de uma empresa, a
auditoria contábil é de extrema importância para minimizar
ou reduzir a zero os riscos de multa ou autuação.

Se você já é Bacharel em Ciências Contábeis, já pode se
preparar para tornar-se um auditor contábil e alavancar sua
carreira neste segmento. É preciso muito preparo e muita
dedicação, além de vários estudos para atuar nessa posição
de trabalho.

Mas é muito recompensador tanto �nanceira quanto
pro�ssionalmente, já que o auditor contábil faz toda análise
da situação �nanceira da empresa a �m de rati�car que
todos os dados são verdadeiros e os lançamentos contábeis
estão �dedignos.

Carreira contábil: capacitação é fundamental
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PLEASE SHARE THIS

Embora todos os prognósticos sejam positivos para a
carreira contábil em 2020 é fato que para isso realmente
valer é necessário e imprescindível que o pro�ssional desse
setor busque por capacitação de excelência.

Pro�ssionais preparados, que tenham boa formação e
demonstrem especializações estão sempre na mira dos
recrutadores das grandes empresas.

Na carreira analista contábil, por exemplo, o contabilista
precisa expandir suas competências e assimilar que ele
também precisa contribuir para as decisões relevantes da
empresa e ser um dos pilares da credibilidade na visão de
negócios.

Aprender a ser um analista contábil com responsabilidade e
comprometido com os resultados positivos da empresa é
fundamental. Até mesmo, para os pro�ssionais que estão
começando suas carreiras e precisam atuar como auxiliar
contábil (https://blog.nith.com.br/auxiliar-contabil-o-que-
faz/) todo aprimoramento é importante!

Para ajudar a classe contábil nas transformações do
mercado de trabalho nesse setor, a Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) desenvolveu e
oferece vários cursos online que têm como foco auxiliar os
contabilistas na expansão e atualização dos conhecimentos
e suas competências técnicas.

Desde a formação de auxiliares contábeis até a formação de
auditores ou consultores contábeis, a Nith Treinamentos
(https://nithtreinamentos.com.br/) está sempre à frente
trazendo cursos online que ajudam os pro�ssionais de
contabilidade a se capacitarem com mais qualidade e
e�ciência.

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