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O ano de 2017 representou um momento de desafios para o setor 
contábil. O profissional da área precisou encontrar novos caminhos para 
se manter firme no mercado, o que pode ter se mostrado como algo 
positivo, já que aqueles que encontram oportunidades em ocasiões de 
dificuldade costumam se sobressair aos demais.

Essa conjuntura vai repercutir bastante na forma como o empresário 
contábil deve proceder ao longo de 2018. Com novos caminhos 
traçados, o profissional precisa entender como se tornar valioso 
dentro das empresas e quais soluções pode oferecer para suprir as 
necessidades de seus clientes.

INTRODUÇÃO
E isso nem sempre é simples. É fundamental fazer uma leitura do 
mercado, descobrir o que as empresas precisam, quais são as habilidades 
técnicas mais exigidas e quais as competências comportamentais mais 
estimadas.

Se você trabalha com contabilidade e busca crescer no setor, conquistar 
novas posições e superar diferentes desafios em 2018, este eBook é 
perfeito para você. Com este guia, você terá acesso às faixas salariais 
pagas pelo setor contábil, além de conhecer quais são as principais 
tendências para este ano e como o profissional contábil deve se 
preparar para o novo cenário que está por vir.

Boa leitura!

https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://bit.ly/2qJDnX7
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2qJDnX7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/2qJDnX7
http://conteudo.nibo.com.br/webseminario-faca-seu-cliente-valorizar-seu-servico-contabil
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Embora o mercado se mostre mais promissor a partir de agora, o 
aumento salarial em 2018 não é muito significativo, indicando que o 
setor contábil ainda precisa se estabilizar antes de voltar a crescer 
de fato. Enquanto em 2017 o aumento máximo na remuneração de 
profissionais da área foi de 6,4%, este ano o maior índice não chegou 
nem a 3%.

Apesar desse pouco crescimento na remuneração, o futuro é favorável 
para quem trabalha com contabilidade. Com a recuperação da 
economia, as empresas começam a sinalizar a retomada de alguns 
planos envolvendo a área contábil, que se torna essencial na hora 
de fazer o planejamento de campanhas e ações. 

A principal meta em 2018 é aumentar a rentabilidade das empresas. 
De acordo com o Guia de Carreiras e Salários de Robert Half (2018), 
50% dos CFOs (diretores financeiros) acreditam que o maior desafio da 
área é a pressão para melhorar o desempenho e as margens, seguida 
pela falta de recursos. Com isso, a responsabilidade e a importância dos 
profissionais contábeis só tendem a aumentar.

O MERCADO  
CONTÁBIL EM 2018

https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://bit.ly/2qJDnX7
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2qJDnX7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/2qJDnX7
http://conteudo.nibo.com.br/estrategias-para-aumentar-a-rentabilidade-da-sua-empresa-contabil-em-2018
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Esse cenário tem provocado um aumento na procura por profissionais 
especializados em projetos e investimentos, relações com o investidor, 
e fusões e aquisições. No entanto, apesar da grande necessidade 
nessas áreas, somente os profissionais mais capacitados poderão ter 
chance nesse mercado, por isso é importante manter-se atualizado 
sempre e buscar se especializar.

Além disso, algumas habilidades são fundamentais para que o empresário 
contábil possa se destacar, como: resiliência, saber lidar com pressão, 
perfil conciliador e flexibilidade. Essas são características essenciais para 
aqueles que querem encarar o desafio de crescer profissionalmente.

Essas competências também vêm se mostrando cada vez mais 
necessárias na hora do recrutamento. Para 55% dos CFOs brasileiros, a 
dificuldade em encontrar perfis qualificados para uma vaga não reside 
apenas nas qualificações profissionais, mas também no comportamento 
dos candidatos. Mostrar valores condizentes à empresa é tão importante 
quanto saber calcular imposto. 

PERFIL DESEJADO
E o que é dificuldade para alguns, pode se transformar em oportunidade 
para outros. O empresário contábil que estiver bem preparado pode 
usar esse momento para por seu trabalho em evidência. Com a escassez 
de especialistas na hora da contratação, poucos são aqueles que se 
sobressaem. O profissional que busca conhecimento e se aprimora, 
que tem iniciativa e não tem resistência a mudanças, com certeza 
sairá na frente e ganhará destaque aos olhos de gerentes e clientes.

https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://bit.ly/2qJDnX7
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2qJDnX7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/2qJDnX7
http://conteudo.nibo.com.br/fusoes-e-aquisicoes-de-empresas
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PRINCIPAIS OPORTUNIDADES  

• Operações estruturadas
• Fiscal
• Contábil
• Auditoria

HABILIDADES MAIS VALORIZADAS 
NO SETOR CONTÁBIL

• Resiliência
• Perfil conciliador
• Multitarefas
• Flexibilidade
• Inglês

SEGMENTOS EM DESTAQUE 

• Agronegócios
• Tecnologia
• Saúde

https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://bit.ly/2qJDnX7
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2qJDnX7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/2qJDnX7
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EMPRESAS DE GRANDE PORTE

CARGO Mínimo 
(2017)

Máximo
(2017)

Mínimo
(2018)

Máximo
(2018)

%

Gerente Contábil / 
Fiscal R$ 13.000 R$ 26.000 R$ 14.000 R$26.000 2,6%

Coordenador 
Contábil / Fiscal R$ 8.600 R$ 13.900 R$ 9.000 R$ 14.000 1,8%

Analista Contábil / 
Fiscal Sênior R$ 7.000 R$ 10.000 R$ 7.500 R$ 10.000 2,9%

Analista Contábil / 
Fiscal Pleno R$ 4.600 R$ 6.500 R$ 4.800 R$ 6.500 1,8%

Analista Contábil / 
Fiscal Júnior R$ 3.200 R$ 4.000 R$ 3.300 R$4.000 1,4%

EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

CARGO Mínimo 
(2017)

Máximo
(2017)

Mínimo
(2018)

Máximo
(2018)

%

Gerente Contábil / 
Fiscal R$ 10.000 R$ 17.000 R$ 10.300 R$17.000 1,1%

Coordenador 
Contábil / Fiscal R$ 6.500 R$ 11.000 R$ 6.700 R$ 11.000 1,1%

Analista Contábil / 
Fiscal Sênior R$ 5.500 R$ 7.800 R$ 5.500 R$ 8.000 1,5%

Analista Contábil / 
Fiscal Pleno R$ 3.600 R$ 5.500 R$ 3.800 R$ 5.500 2,2%

Analista Contábil / 
Fiscal Júnior R$ 2.700 R$ 3.500 R$ 2.800 R$3.500 1,6%

FAIXA SALARIAL

Segundo o Guia Salarial da Robert Half (2018), as faixas salariais para o 
segmento contábil este ano são:

https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://bit.ly/2qJDnX7
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2qJDnX7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/2qJDnX7
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Confira algumas dicas que ajudarão você a se preparar para o universo 
contábil neste novo ano:

1. INVESTIR EM CONSULTORIA

Uma mudança de postura é necessária e o empresário contábil não 
pode mais se preocupar apenas com a contabilidade em si, mas deve 
se transformar em consultor também. Ou seja, ele precisa se transfor-
mar no profissional capaz de resolver problemas e dar soluções 
precisas e confiáveis para ajudar a empresa do cliente a ser bem 
sucedida, e isso só é possível através da consultoria.

2.  DIGITALIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS

Apesar da necessidade de digitalização dos departamentos não ser 
uma novidade, ela ainda é apontada como um dos maiores desafios 
para a informatização do setor contábil. A padronização de processos, 
os atuais modelos organizacionais e a capacidade de execução dos fun-
cionários foram apontados como os principais desafios para a infor-
matização da área. Os profissionais com expertises tecnológicas e 
que fizerem uso de softwares de gestão certamente estarão em 
posição de vantagem quando comparados a outras estruturas menos 
tecnológicas e mais tradicionais do setor contábil.

PREPARE-SE PARA O  
MERCADO CONTÁBIL 
EM 2018

Se quiser saber mais sobre como começar a prestar consultoria, baixe 

aqui o Manual do Contador Consultor ou assista aqui à nossa série 

especial sobre o assunto.

Quer entender um pouco mais sobre ferramentas de automatização? 

Clique aqui e veja como o Nibo pode ajudar você e sua empresa de 

contabilidade.

https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://bit.ly/2qJDnX7
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2qJDnX7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/2qJDnX7
http://conteudo.nibo.com.br/manual-do-contador-consultor
http://conteudo.nibo.com.br/como-ser-um-contador-consultor-episodio-1-primeiros-passos
https://www.nibo.com.br/blog/contador-saiba-porque-voce-nao-tem-mais-tempo-para-nada/
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3.  ATUALIZAÇÃO E AUTOCONHECIMENTO  
TÉCNICO

As frequentes mudanças na legislação, associadas às novas exigên-
cias fiscais exigem um novo perfil de profissional contábil. O contador 
ideal deve acompanhar o ritmo das mudanças no setor e deve ter 
alto conhecimento técnico. É aconselhável que o profissional desse 
ramo esteja se reciclando a todo o momento, atualizando-se sobre as 
mudanças e investindo em formações complementares,  além de bus-
car se especializar em alguma área determinada.

Fique de olho nas informações mais relevantes sobre o mundo  

contábil no Blog do Nibo.

4. DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES  
PESSOAIS

Melhorar a capacidade de comunicação, ter mais flexibilidade e 
proatividade podem aumentar bastante as oportunidades para quem 
já está inserido no mercado. Profissionais que apostam em bons rela-
ciona mentos com colegas e parceiros serão beneficiados. As pesquisas 
apontam que aqueles com perfis mais comportamentais têm se desta-
cado quando comparados aos que possuem um perfil somente técnico. 
É cada vez maior a preocupação das empresas com profissionais mais 
comunicativos, com bons relacionamentos interpessoais, perfis mais 
gerenciais, com mais resiliência e comprometimento com resultados.

https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://bit.ly/2qJDnX7
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2qJDnX7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/2qJDnX7
http://conteudo.nibo.com.br/apresentacao-reforma-trabalhista
https://www.nibo.com.br/blog/
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O novo ano chega cheio de desafios, mas também aberto a novas pos-
sibilidades. É preciso entender as demandas e necessidades dos em-
presários e como você pode ajudá-los. É também muito importante ter 
em mente que o papel do empresário contábil é cada vez mais neces-
sário no mercado brasileiro. Saber usar isso a seu favor é a chave para 
o sucesso.

Cerca de 2.000 empresas quebram no Brasil todos os dias. A solu-
ção? Bons contadores. Nós, do Nibo, acreditamos que a contabilidade 
é essencial para que empresários em todo o país possam conquistar o 
sucesso, por isso quanto mais preparado você estiver para o mercado, 
mais chances você terá de garantir seu lugar entre os melhores.

Esperamos que você tenha gostado do nosso material e que as infor-
mações aqui disponíveis possam ajudá-lo a se posicionar de forma cada 
vez mais efetiva no mercado.

Caso você tenha mais alguma dúvida, fique à vontade para entrar em 
contato conosco através do e-mail contadores@nibo.com.br.

CONCLUSÃO

https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://bit.ly/2qJDnX7
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2qJDnX7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/2qJDnX7
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O NIBO é uma empresa de tecnologia de ponta focada em 
desenvolver ferramentas que visam revolucionar a rotina de milhares 
de empresários contábeis pelo Brasil. Nós nascemos com o objetivo 
de ajudar os contadores a resolver diversos desafios recorrentes na 

rotina de toda empresa de contabilidade, como: demora na digitação 
manual do movimento financeiro dos clientes, atraso na entrega 
de documentos e clientes que não possuem controle financeiro. 

Abraçamos a missão de resgatar o valor do contador no Brasil e não 
vamos descansar até alcançarmos nosso objetivo.

SOBRE O NIBO

https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://bit.ly/2qJDnX7
https://twitter.com/home?status=http%3A//bit.ly/2qJDnX7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bit.ly/2qJDnX7


Para conhecer o Nibo melhor, agende uma demonstração conosco clicando aqui. Para maiores 
informações entre em contato pelo contadores@nibo.com.br

Um grande abraço e sucesso!

Gestão FinanceiraImportador UniversalControle de Caixa

Você ainda digita o 
movimento financeiro 

de clientes que possuem 
um ERP ou programa 

financeiro?

Seus clientes precisam de 
um software de gestão 

financeira simples, 
econômico e fácil de usar?

Você tem clientes 
pequenos que não usam e 
não querem usar nenhum 

sistema?

Nós aqui do Nibo temos uma missão sublime que 
é a de resgatar o valor do contador no Brasil.

http://conteudo.nibo.com.br/demonstracao-gratis
mailto:contadores%40nibo.com.br?subject=

