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RESUMO
O presente estudo busca identificar as perspectivas mercadológicas de estudantes em relação a um mercado de trabalho
que cresce constantemente e é altamente competitivo, mostrando se o estudante almeja buscar especializações após a
graduação. Com isso, a pesquisa tem como objetivo geral mostrar a perspectiva dos concluintes do Curso de Ciências Contábeis de instituições publica e privada na cidade de Caicó/RN em relação ao mercado de trabalho. A pesquisa tem caráter
descritivo, é caracterizada como bibliográfica com levantamento de dados, e qualitativa visando compreender de forma
aprofundada os resultados obtidos. Destacou-se o vasto campo de trabalho como o motivo principal para escolha do curso
tanto na instituição pública quanto na privada, revelou-se também como área de menos interesse a área do ensino nas instituições entrevistadas. Sendo identificadas as perspectivas profissionais dos concluintes em relação ao mercado de trabalho
e suas pretensões após a conclusão do curso.
Palavras-chave: Mercado de trabalho, perspectiva profissional, concluintes.

1
2

Autores
Orientador

!.!)3$/6)))#/.'2%33/#)%.4¦&)#/$%-/33/2« \1219

1 INTRODUÇÃO
Com o passar dos tempos e o avanço da tecnologia o
profissional de Contabilidade vem conquistando seu espaço e com isso um amplo campo de atuação, tanto dentro das empresas, auxiliando a administração repassando
informações confiáveis, em relação à saúde da empresa
para uma melhor tomada de decisão, como também outras funções que podem ser exercidas, conforme a resolução do CFC n.º 560/83 que mostra os vários cargos que
o profissional pode desenvolver, podendo optar por contador independente, ou até mesmo um auditor contábil,
seguir a área de professor, consultor de empresas, servidor público. Portanto, é vasto o campo de atuação do
profissional de Contabilidade e com o passar do tempo, as
oportunidades para o mercado de trabalho se ampliaram
e o profissional contábil não precisa se render exclusivamente a efetuar o lançamento dos registros contábeis, e
sim buscar novas oportunidades.
Diante disso o presente trabalho tem como problema
quais as perspectivas dos concluintes do curso de ciências
contábeis das instituições pública e privada na cidade de
Caicó/RN acerca do mercado de trabalho? Buscando analisar o que realmente os estudantes pretendem em relação à escolha da profissão no mercado que iram ingressar
após a conclusão do curso. Baseando-se na realidade da
cidade de Caicó/RN, que contem um número expressivo
de empresas contábeis em relação ao seu mercado de
trabalho, pode-se levantar a seguinte hipótese: que os
concluintes das instituições pública e privada já exercem
a profissão antes do término da graduação em empresas
contábeis.
A pesquisa tem como objetivo geral mostrar a perspectiva dos concluintes dos Cursos de Ciências Contábeis
de instituições publica e privada na cidade de Caicó/RN
em relação ao mercado de trabalho, e como objetivos específicos, 1) Expor os motivos para escolha do curso de
ciências contábeis nas duas instituições; 2) Identificar se
o estudante almeja buscar especializações após a graduação; 3) Mostrar a pretensão profissional atual dos concluintes na UFRN e FCST; 4) Levantar às áreas de atuação
com maior e menor interesse dos concluintes nas duas
instituições.
Levando em consideração a real importância que é o
exercício da profissão contábil, onde o profissional contribui tanto para o bem social como também para a classe
em que ele está inserido, exercendo a profissão de forma
ética e prazerosa, dessa forma prestando um serviço de
qualidade que liga a satisfação e realização profissional.

nalidade de mostrar através de relatórios contábeis as informações que servirão de espelho para decisões futuras
sobre a evolução da entidade. Com o desenvolvimento
econômico, as mudanças no mercado e a necessidade do
profissional contábil para saúde empresarial, a Contabilidade vem se tornando cada vez mais importante.
O que a história tem mostrado é que a Contabilidade torna-se importante à medida que há desenvolvimento econômico. Hoje, por exemplo, a profissão
é muito valorizada nos países do primeiro mundo.
No Brasil até a década de 60, este profissional era
chamada de “guarda-livros”, a nosso ver, titulo pejorativo e pouco indicador. Todavia, com o milagre
econômico na década de 70, essa expressão desapareceu e observou-se um excelente e valorizado
mercado de trabalho para os CONTÁBIListas. (IUDÍCIBUS; MARION; FARIA, 2009 p.20).

Em tempos antigos o contador era visto apenas como
guarda-livros por ser um mero registrador de eventos
contábeis e sem contar a escassez de ferramentas que
iriam facilitar o trabalho deste profissional e gerar informações precisas em relação a determinado patrimônio.
Com o avanço do mercado e o crescimento da economia
o profissional contábil se torna cada vez mais necessário e
importante, pois existem vários campos de atuação onde
esse profissional tem a opção de se inserir e prestar um
serviço contábil que contribua para o crescimento das organizações de forma positiva.

2.2 O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS EM
CAICÓ/RN
Sabe-se que o curso de ciências contábeis assim como
todo e qualquer curso superior segue um padrão de regras estabelecidos pela instituição onde irão constar as
diretrizes que os alunos junto com os professores deverão
seguir para atingir o objetivo que é a formação dos graduandos, Para Laffin (2011, p. 136):
Os cursos de ciências contábeis, inseridos na realidade do ensino superior brasileiro, tendo como
referencia as Diretrizes Curriculares do sistema
nacional de ensino, deverão elaborar um conjunto
integrado de princípios norteadores para o curso,
considerando para isso as orientações legais e as
especificidades do contexto. A proposta a ser elaborada em cada instituição, em forma de documento, denomina-se Projeto Político-Pedagógico, cujo
teor identifica e define, na provisoriedade, o perfil
do profissional contábil que se deseja participativo,
crítico, democrático e de inclusão, articulando assim conhecimento contábil e práticas sociais emancipatórias.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 CONTABILIDADE
Logo a Contabilidade é uma importante ferramenta
tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, pois,
sem ela não seria possível saber a saúde empresarial econômica e financeira de determinada empresa, e tem a fi-

No cenário das instituições é necessário na elaboração do projeto onde deverá constar a direção a ser
seguida pela instituição e também pelos alunos que receberão o diploma de bacharéis após a conclusão do curso
e exercerão a profissão com o conhecimento adquirido no
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período acadêmico, como também com a prática do estágio que é feito durante o curso.
Na cidade de Caicó existe curso de graduação em ciências contábeis em instituição pública e privada, o Projeto Político-Pedagógico do curso de ciências contábeis
da FCST, diz que:
O curso de graduação ora proposto pela Faculdade
Católica Santa Teresinha tem como objetivo formar
o profissional da Contabilidade capaz de assumir a
responsabilidade dos serviços contábeis das empresas privadas e públicas, organizando e dirigindo
os respectivos departamentos, executando e/ou
supervisionando esses serviços, inclusive os serviços afins à área contábil.

Assim como a instituição privada, a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – CERES Caicó tem suas
particularidades em relação a preparação do estudante
para o mercado cada vez mais competitivo e diante disso
destaca em relação ao curso de ciências contábeis que:
A gestão das organizações tem sido influenciada
por modificações sociais e econômicas decorrentes da globalização do ambiente dos negócios. O
curso de Ciências Contábeis desempenha um papel
altamente relevante neste contexto no sentido de
prover os gestores com informações corretas, precisas e oportunas, de forma a subsidiar o processo
decisório e levá-los ao aproveitamento de oportunidades de negócios, otimização dos recursos disponíveis, assim como enfrentar os desafios inerentes às suas transações.

Logo, as instituições de ensino tanto pública quanto
privada, tem um papel fundamental na formação do profissional de Contabilidade, já que irão preparar através do
ensino o estudante para um mercado de trabalho que requer desse egresso um conhecimento amplo não só em
relação a contabilidade, mais também em outras áreas,
como auditoria, consultoria, administração, para que ofereçam um suporte através de informações relevantes que
influenciem de forma positiva na tomada de decisão, contribuindo para o crescimento das empresas.

2.4 O PERFIL DO BACHAREL EM
CONTABILIDADE
O mercado mudou muito desde a antiguidade em
relação à Contabilidade, o profissional de antigamente
que era apenas considerado como um mero registrador de fatos contábeis, hoje precisa mais do que um
simples diploma de curso técnico, é necessário desenvolver habilidades que irão contribuir para o desenvolvimento de empresas e consequentemente o crescimento de um profissional cada vez mais necessário
para a economia do país, sendo uma profissão com um
vasto campo de atuação, em que o bacharel em Contabilidade poderá escolher após a conclusão do curso
para atuar como profissional.

Para Iudicibus (2010, p.14):
Não só de técnica refinada pode ele (contador) sobreviver. Mas também de muita ética profissional e
pessoal, e de uma capacidade de comunicação, de
resistência a pressões e de viver sob pressão. Aliás,
não há profissão liberal respeitada no mundo que
não necessite de conhecimentos técnicos profundos, que não precise exercer julgamentos, tomar
decisões e saber viver entre interesses conflitantes.
[...] Mas ela só assume esse papel todo quando de
um fato se tem essa figura da prevalência da essência sobre a forma, um conjunto de normas bem estruturado, a capacidade de conhecer todos os tipos
de operação, de analisa-las, de julgar os melhores
critérios de decidir por eles. Não quando se tem o
papel de mero cumpridor de regrinhas preestabelecidas que não exijam crítica.

Nesse contexto, o contador deve buscar a interdisciplinaridade e se especializar constantemente para só assim
poder dar um suporte confiável e que mostre resultados
positivos para empresas que contratar os seus serviços,
pois não deve se satisfazer apenas com regras já prontas,
e sim se atualizar, de forma que irá contribuir para o desenvolvimento destas empresas.

2.5 O MERCADO PARA O BACHAREL EM
CONTABILIDADE
Com o crescimento do mercado, a profissão contábil
vem adquirindo bastante destaque na sociedade, com o
passar dos anos e devido à globalização e desenvolvimento do país, o bacharel em Contabilidade vem se tornando
cada vez mais indispensável dentro e fora das organizações, quando escolhe uma das várias áreas de atuação
que possui para ingressar profissionalmente, Iudicibus
(2010, p. 8) declara que:
Pode-se afirmar, sem receio de se incorrer em erro,
que o mercado de trabalho para o contador de alto nível, hoje, no Brasil, é em média, um dos melhores entre os
profissionais liberais, no sentido financeiro, principalmente. Nem sempre foi assim, mas em virtude de varias fontes de pressão que obrigam as empresas aperfeiçoarem
cada vez mais seu processo de controle e planejamento,
o papel do contador de alto nível universitário está realmente assumindo o vulto que naturalmente lhe deveria
ser reservado numa entidade. Esse papel traz em si, além
das capacitações técnicas e profissionais inerentes, altas
doses de ética, de prudência, de zelo, severidade de costumes e de integridade.
É fundamental o contador procurar se aperfeiçoar cada
vez mais, pois o mercado necessita de profissionais altamente capacitados, sendo uma profissão de destaque na
sociedade já que é responsável por cuidar do patrimônio
de empresas que depositam sua confiança em profissionais que precisam agir de forma ética e competente que
irá direcionar os melhores caminhos, fornecendo informa-
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ções relevantes para melhores tomadas de decisões.

2.6 ALTERNATIVAS DE ATUAÇÃO DO BACHAREL
EM CONTABILIDADE
A Contabilidade tem evoluído cada vez mais ao passar
dos anos, antigamente o profissional contábil não tinha
muita relevância para sociedade, era considerado apenas

um profissional necessário para efetuar as escriturações
contábeis de determinada entidade, com o avanço da
globalização surgem às possibilidades de atuação que o
profissional de Contabilidade pode optar para ingressar
no mercado de trabalho, como mostra o quadro a seguir
algumas dessas opções que estão à disposição dos bacharéis em Contabilidade:

Na Empresa

Independente (Autônomo)
Contador

No Ensino

Órgão Público

Contador Geral, Conta dor de
Custos, Controller, Subcontador etc.
Auditor Interno
Contador Fiscal
Contador Internacional
Auditor Independente
Consultor
Escritório de Contabilidade
Perito Contábil
Professor
Pesquisador
Escritor
Conferencista
Contador Público
Fiscal de Tributos
Controlador de Arrecadação
Tribunal de Contas

Quadro 1 - Quadro-resumo das alternativas do contador:
Fonte: Adaptado de Marion (2009, p.31).

Portanto o profissional contábil é fundamental para
sociedade, pois influi no crescimento da economia por ser
privilegiado pelas varias opções de atuar que estão disponíveis após a conclusão do ensino superior, contribuindo para o desenvolvimento da classe e uma valorização
diante das exigências mercadológicas, é necessário um
aprimoramento constante já que a profissão exige conhecimento cada vez maior relativo às mudanças.

afirma Sá (2014, p. 168):

2.8 A ESCOLHA DA PROFISSÃO

Mesmo que o profissional exerça determinada profissão que não seja por vocação, deve cumprir as obrigações
que lhe foram impostas e agir com satisfação passando
assim uma melhor qualidade nos serviços oferecidos e
um trabalho digno que seja prazeroso ao seu dia-dia, e
com isso um diferencial necessário para um destaque na
sua profissão e aos olhos do mercado.

A escolha da profissão é algo que merece certa preocupação para o indivíduo que irá atuar no mercado de
trabalho altamente competitivo, onde é necessário um
serviço de qualidade e que seja desenvolvido de forma
ética associado ao grau de conhecimento do profissional
que deve buscar ser um amplo conhecedor em relação à
especialidade que deseja exercer profissionalmente seguindo uma conduta qualificada. O cidadão que escolher
por determinada área que irá desempenhar sua profissão
pela vocação ou não, terá obrigação de desenvolver um
papel responsável perante seus serviços prestados, como

Nem sempre a escolha coincide com a vocação,
mas feita a eleição, inicia-se um compromisso e o
indivíduo e o trabalho que se propõe a realizar. Tal
compromisso, essencial, está principalmente volvido para a produção com qualidade, ou seja, para a
materialização de todo um esforço, no sentido de
que se consiga oferecer o melhor trabalho.

2.7 A PROFISSÃO CONTÁBIL
Diante do constante crescimento das empresas o mercado necessita de profissionais contábeis cada vez mais
capacitados para desenvolver um papel importante nas
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organizações e fora delas, antes o profissional contábil
que era visto apenas como “guarda livros” e mais tarde
sendo reconhecido como técnico em Contabilidade, com
as universidades o estudante que optar pelo curso de ciências contábeis, após a conclusão passa a ser bacharel
em ciências contábeis podendo assim após a aprovação
no exame de suficiência exercer a profissão de contador
ou se necessário exercer a profissão nas várias áreas que
estão à disposição deste profissional. De acordo com o
art. 2 da resolução CFC nº 560/83 as atribuições dos CONTÁBIListas são:
O Contabilista pode exercer as suas atividades na
condição de profissional liberal ou autônomo, de
empregado regido pela CLT, de servidor público, de
militar, de sócio de qualquer tipo de sociedade, de
diretor ou de conselheiro de quaisquer entidades,
ou, em qualquer outra situação jurídica definida
pela legislação, exercendo qualquer tipo de função.
Essas funções poderão ser as de analista, assessor,
assistente, auditor, interno e externo, conselheiro,
consultor, controlador de arrecadação, controller,
educador, escritor ou articulista técnico, escriturador contábil ou fiscal, executor subordinado, fiscal
de tributos, legislador, organizador, perito, pesquisador, planejador, professor ou conferencista, redator, revisor.

O profissional contábil ganha credibilidade e reconhecimento perante a sociedade, diante das varias opções de
atuar profissionalmente é exigível de este indivíduo ter
um conhecimento amplo das outras profissões que compõem o mercado de trabalho e que estão a disposição dos
mesmos, sendo necessário cada vez mais aperfeiçoamento perante a profissão para oferecer um serviço de qualidade e que contribuam para o crescimento econômico,
trabalhando de forma ética na prestação de serviços.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
De acordo com a caracterização de Filho e Filho (2013)
relativo aos objetivos abordados, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois o tipo de pesquisa abordado tem o
intuito de descrever as características tanto de uma população quanto de um fenômeno, e está ligada diretamente com o objeto analisado no estudo, aplicando técnicas
de coleta de dados através de questionários aplicados
para chegar aos resultados. Conforme os procedimentos técnicos é descrita como uma pesquisa bibliográfica,
referindo-se a contextualização do tema e se tratando de
discursão e abordagem temática baseado em referências
publicadas a partir de livros, artigos e internet.

3.2 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS
O campo de estudo foi a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e a Faculdade Católica Santa Teresinha
ambas situadas na cidade de Caicó/RN. Foi aplicado questionário constituído por questões aplicadas na instituição
privada com 24 alunos equivalentes a 71% do total e na
instituição pública com 25 concluintes que equivale a
80% dos formandos, com o objetivo de identificar a percepção dos concluintes relativos ao mercado de trabalho
e mostrar a pretensão diante das várias áreas de atuação
que estão disponíveis para o egresso.

4 ANÁLISES E RESULTADOS
O resultado da analise foi baseado em um referencial teórico que possibilitou esclarecer a problemática da pesquisa, assim
como também os objetivos geral e específicos, identificando a
perspectiva dos concluintes do Curso de Ciências Contábeis de
instituições publica e privada na cidade de Caicó/RN.

Gráfico 1 - Quais os motivos o levou a escolher o curso de ciências contábeis?
Fonte: O autor, 2014
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A pesquisa revela que houve vários motivos referentes
à escolha do curso de ciências contábeis tanto na instituição publica quanto na privada, onde dentre as opções
como o vasto campo de trabalho, a vocação assim como
também interferência familiar, entre outras causas influenciaram os alunos na escolha do curso. Na UFRN relativo os dados que se destacaram, 28% dos alunos optaram pelo motivo de se preparar para concursos, existindo
assim uma estabilidade profissional em relação à carreira,
36% escolheram que há um vasto campo de trabalho para
o profissional de Contabilidade por isso a opção de cursar

ciências contábeis, de acordo com Marion (2009, p. 29) “a
Contabilidade é uma das áreas que mais proporcionam
oportunidades para o profissional”. Do gráfico acima se
destaca também que na FCST 38% marcaram que o campo de atuação em relação à Contabilidade é alto e por isso
resolveram ingressar no curso, e 25% responderam que já
trabalhavam na área contábil e optaram pela graduação
em um ramo que já exerciam a profissão e entre outros,
21% responderam que escolheram o referido curso pela
vocação na área, ou seja, por se identificar totalmente
com o curso e a profissão contábil.

Gráfico 2 - A profissão contábil é uma profissão que tem bastante destaque na cidade de Caicó?
Fonte: O autor, 2014

O levantamento tornou possível identificar o destaque que a profissão contábil tem em relação ao mercado na cidade de Caicó-RN, tanto na instituição pública
quanto na privada os números mostram que uma grande maioria concorda com o destaque que a profissão
contábil tem na cidade. Na instituição pública UFRN

56% dos concluintes concordam que a profissão contábil tem um destaque na cidade de Caicó assim como na
FCST que 58% respondem a mesma opção, já um dado
que chamou atenção foi que 28% da UFRN e 25% da
FCST discordaram com o destaque da profissão na cidade de Caicó.

Gráfico 3 - Objetiva especializar-se após a conclusão da graduação?
Fonte: O autor, 2014
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É de extrema importância a especialização após a
conclusão do curso, a educação continuada também
faz parte de um processo contínuo onde o profissional
deve buscar cada vez mais conhecimentos em relação
às mudanças que ocorrem no mercado e manter-se
atualizado para um melhor destaque profissional neste
segmento. Sobre o questionamento de especializar-se
após a graduação, 48% dos entrevistados da UFRN escolheram que pretendem continuar estudando após o

termino do curso, 24% não querem continuar, 28% não
tem certeza relativo a manter-se em aperfeiçoamento após a graduação, já na FCST 83% querem após a
graduação uma especialização e apenas 17% estão em
dúvida sobre esta questão. Gera dúvida numa pequena
parte dos alunos entrevistados por ser uma profissão
com um amplo campo de atuação onde o concluinte
deve melhor se identificar para a atuação no mercado
de trabalho.

Gráfico 4 - Qual a sua perspectiva profissional atual?
Fonte: O autor, 2014

Diante das varias áreas de atuação que existe para o
profissional de Contabilidade, os dados mostram que ficaram variadas as respostas em relação ao que foi questionado aos concluintes sobre a perspectiva profissional,
chamando atenção nas duas instituições que a maioria
dos alunos querem atuar na área de servidor publico que
através de provas de concurso publico são selecionados
para exercer a profissão escolhida. Na UFRN 60% dos concluintes e na FCST 38% pretendem se preparar para concurso onde os mesmos oferecem certa estabilidade. Dian-

te das várias opções de atuação no mercado de trabalho
as respostas são variadas relativo a profissão contábil, 16%
dos entrevistados da UFRN pretendem investir na carreira
de Auditor/ Perito e outros 16% optam por ingressar na
área de contador gerencial ou Controller, na FCST 25 %
irão arriscar na profissão de Perito ou Auditor, sendo uma
profissão que requer bastante conhecimento para atuação no mercado. Apenas 13% da universidade particular
pretendem atuar em escritório próprio ou empresa privada e outros 13% preferem o ramo da consultoria contábil.

Gráfico 5 - Considerando que você não ingresse no mercado de trabalho, qual sua perspectiva após a conclusão do curso?
Fonte: O autor, 2014
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Mais uma vez o estudo indica que mais da metade dos
entrevistados das duas instituições em relação ao mercado de trabalho desejam ingressar no setor publico, o gráfico mostra que 88% da UFRN e 67% da FCST desejam essa
estabilidade profissional e financeira que o setor oferece.
Apenas 8% dos concluintes da Universidade federal e

21% da faculdade particular desejam uma pós-graduação
após a conclusão da graduação para aumentar o conhecimento e consequentemente atuar como profissional em
sua especialidade, sendo um número relativamente baixo
já que o mercado oferece um campo de trabalho considerável para o concluinte de ciências contábeis.

Gráfico 6- Qual o grau de satisfação que você obteve em relação ao Curso de Ciências Contábeis?
Fonte: O autor, 2014

A escolha da graduação é responsável por formar o
profissional que será inserido na sociedade, portanto é
um momento de pensar e decidir onde realmente o estudante melhor se identifica para poder desenvolver um
trabalho relevante contribuindo com o crescimento socioeconômico do país e consequentemente uma realização profissional, entretanto o gráfico mostra um destaque
nos números sobre uma razoável satisfação em relação ao
curso pelos alunos tanto das instituições públicas quanto
privadas, na UFRN 64% sentem uma satisfação razoável
referente a graduação e 24% revelam obter uma plena
satisfação em relação ao curso de ciências contábeis oferecido pela instituição, na FCST 50% possuem razoável satisfação e 38% que também merece um destaque relativo
aos dados possuem total satisfação com a graduação.

5 CONCLUSÃO
Diante do que foi analisado, é perceptível que a Contabilidade torna possível para o profissional desta área
de atuação escolher dentre os vários campos de atuação
para o exercício da profissão.
A presente pesquisa teve como objetivo geral mostrar a perspectiva dos concluintes dos Cursos de Ciências
Contábeis de instituições publica e privada na cidade de
Caicó/RN em relação ao mercado de trabalho, e diante
dos números analisados é possível perceber que os estudantes tanto das instituições pública quanto da privada
tem interesse de ingressar no setor público, sendo uma
escolha que oferece estabilidade em relação à carreira de

trabalho que é o que realmente a maioria dos concluintes
buscam ao exercer a profissão.
Conclui-se nos objetivos específicos; 1) Expor os motivos para escolha do curso de ciências contábeis nas
duas instituições: verificamos que tanto na FCST como
na UFRN destacou-se o vasto campo de trabalho como o
motivo principal para escolha do curso com 38% e 36%
respectivamente. Em contrapartida na segunda opção os
concluintes da instituição pública escolheram preparação
para concursos com 28%, no entanto 25%, na instituição
privada, optaram pela escolha do curso, por trabalhar na
área; 2) Identificar se o estudante almeja buscar especializações após a graduação: foi constatado que a ampla
maioria das duas instituições almejam se especializar após
a graduação, destacando que na UFRN 48% dos respondentes responderam positivamente assim como os 83%
da FCST; 3) Mostrar a pretensão profissional atual dos concluintes na UFRN e FCST: em ambas as instituições de ensino a área pública predominou, correspondendo a 60%
na UFRN e 38% na FCST da escolha dos respondentes; 4)
Levantar às áreas de atuação com maior e menor interesse dos concluintes nas duas instituições: na FCST a área de
mais interesse foi na área pública atribuindo um conceito
máximo de intenção, já na UFRN não foi diferente os respondentes corroboraram com os concluintes da instituição privada. Destacou-se como área de menos interesse a
área do ensino nas duas instituições entrevistadas.
O estudo foi de extrema importância por identificar as
perspectivas dos concluintes do curso de ciências contábeis
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para o mercado de trabalho, analisando duas instituições,
pública e privada na cidade de Caicó. Observou-se que o
perfil do estudante da instituição privada é voltado para
atividades de escritório contábil, enquanto o perfil dos estu-

dantes da instituição pública é direcionado a concursos.
Recomenda-se para trabalhos futuros uma pesquisa
com a mesma temática em relação a instituições de ensino a distância.
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