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Início   Cargos   CBO 252210   Analista Contábil

Cargos CBO 252210

Salário de Analista Contábil 2019 - Média Salarial de
33.297 Profissionais no Cargo
Dados o�ciais e atualizados do mercado de trabalho para Analista Contábil. Encontre informações como
média salarial, faixa salarial, piso salarial 2019, salário por per�l pro�ssional, tamanho da empresa,
localidade, gênero, escolaridade, jornada de trabalho, salário inicial, segmentos que mais contratam e com os
melhores salários, informações jurídico/trabalhistas, carreira e muito mais com base em 33.297 salários de
pro�ssionais no cargo CBO 2522-10.

Por  Redação  - | Salários atualizados em: 27 de maio de 2019

Curtir 0

Informações salariais o�ciais do período de 09/2018 até 04/2019 segundo dados do

CAGED/MTE.


04/2019

atualização

Salários de 33.297 pro�ssionais no cargo e dados do mercado de trabalho para a pro�ssão.


33.297
salários

 Clique para pesquisar um cargo, CBO ou tópico

Candidatos 90% mais engajado
Acesse talentos com habilidades acima da média. Faça um

Revelo
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Um Analista Contábil ganha em média R$
4.374,58 no mercado de trabalho brasileiro para
uma jornada de trabalho de 43 horas semanais de
acordo com o CAGED do MTE e pesquisa do
Salario.com.br no período de 09/2018 até
04/2019 com um total de 33.297 salários.

A faixa salarial do Analista Contábil CBO 2522-10
fica entre R$ 3.105,95 (média do piso salarial 2019
de convenções coletivas e dissídios), R$ 3.171,00
(salário mediana da amostragem) e o teto salarial
de R$ 6.611,00, levando em conta profissionais

contratados com carteira assinada em regime CLT a nível nacional.

O perfil profissional mais recorrente é o de um trabalhador com 30 anos, Ensino Superior
completo, do sexo feminino que trabalha 44h semanais em médias empresas do segmento de
Atividades de Contabilidade. A cidade com mais ocorrências de contratações e por consequência
com mais vagas de emprego para Analista Contábil é São Paulo - SP.

Confira logo abaixo todos os dados da pesquisa salarial para o cargo de Analista Contábil em todo
o Brasil e em todos os segmentos da economia.

Jornada de trabalho de 43h. Carga horária semanal média de 33.297 pro�ssionais.


43h

carga horária

Salário médio bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e

desligados.


R$ 4.374,58

média salarial
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Salário inicial para Analista Contábil recém-formado

Com base em informações salariais de 560 profissionais, o salário inicial para um Analista
Contábil recém-formado na faculdade é de R$ 4.045,83 mensais para uma jornada de
trabalho de 43h semanais em média.

Salários de Analista Contábil nas cidades

PESQUISAS PATROCINADAS

tecnico em segurança do trabalho piso salarial analista conta

acordo trabalhista cursos para menor aprend

 São Paulo, SP (8108 salários)

 Rio de Janeiro, RJ (2135 salários)

 Belo Horizonte, MG (917 salários)

 Curitiba, PR (916 salários)

 Fortaleza, CE (681 salários)

 Barueri, SP (654 salários)

 Campinas, SP (603 salários)

 Porto Alegre, RS (564 salários)

 Recife, PE (500 salários)

 Brasília, DF (499 salários)

 Salvador, BA (377 salários)

 Manaus, AM (377 salários)

 Ribeirão Preto, SP (301 salários)

 Guarulhos, SP (284 salários)

 São Bernardo do Campo, SP (256 salários)
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https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/curitiba-pr/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/fortaleza-ce/
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https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/salvador-ba/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/manaus-am/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/ribeirao-preto-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/guarulhos-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/sao-bernardo-do-campo-sp/
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 Joinville, SC (242 salários)

 Uberlândia, MG (233 salários)

 Cuiabá, MT (201 salários)

 Sorocaba, SP (196 salários)

 Santo André, SP (196 salários)

 Blumenau, SC (172 salários)

 Vitoria, ES (171 salários)

 Contagem, MG (165 salários)

 Maringá, PR (161 salários)

Você pode pesquisar em outras cidades também

Digite o nome ou o CBO do cargo. No caso do Analista Contábil é CBO 252210. Todos os
campos são obrigatórios.
Digite o nome ou CBO do cargo e selecione-o na lista

Estado
Selecione
Cidade
Selecione

Enviar Informações

https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/joinville-sc/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/uberlandia-mg/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/cuiaba-mt/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/sorocaba-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/santo-andre-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/blumenau-sc/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/vitoria-es/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/contagem-mg/
https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/maringa-pr/
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O cargo de Analista Contábil possui sinônimos que são registrados no contrato e na carteira
de trabalho dentro do mesmo CBO 252210, como por exemplo Controller (contador), Especialista
Contábil, Gerente de Contabilidade, Inspetor de Agência Bancária, Subcontador, Supervisor de
Contabilidade, Técnico de Controladoria, Contador Judicial, Coordenador de Contabilidade,
Contador, Administrador de Contadorias e Registros Fiscais, Analista de Balanço, Analista de
Contabilidade, Analista de Contas, Analista de Contas a Pagar, Analista de Custos, Assistente de
Contabilidade Industrial, Assistente de Contador de Custos, Assistente de Contadoria Fiscal,
Assistente de Controladoria.

Nossa pesquisa de salários é atualizada mensalmente e fornece dados como média salarial, piso
salarial, setores com os melhores salários, salários de acordo com o nível profissional, porte da
empresa, escolaridade, faixa etária e muito mais pra você saber exatamente quanto ganha um
Analista Contábil CBO 252210 segundo dados salariais oficiais informados pelas empresas ao
Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho).

O que faz um Analista Contábil

Veja como você pode utilizar esses dados salariais

Metodologia dessa pesquisa salarial

Veja como você pode utilizar esses dados salariais
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O Analista Contábil é responsável por realizar lançamentos contábeis, conciliações, lançamento de
dados dos clientes para fins fiscais, contábeis e de pessoal, elaboração, análise, fechamento e
conferência de balancetes, entrega de obrigações pertinentes á área, controle patrimonial,
inventários e suporte as áreas financeiras e de vendas no que compete a informações contábeis.

Como é o mercado de trabalho para Analista Contábil

Este profissional está presente em escritórios de contabilidade, empresas de auditorias, empresas
privadas no geral e até órgãos públicos. Há grande demanda de vagas para esse cargo,
principalmente devido a necessidade de conhecimentos específicos como SPED Contábil e
fechamento de balanços e para o bom desempenho da função é necessário possuir formação
superior na área.

Concursados e contratados para empregos públicos

Profissionais no cargo de Analista Contábil
também podem almejar um emprego público
através de concurso. Dentro da pesquisa, 147
profissionais são concursados com um salário de
R$ 5.009,52 para uma jornada de 39 horas
semanais.

Sem dúvidas seguir uma carreira concursada de
Analista Contábil é uma ótima pedida, já que o
salário no setor público é cerca de 13% maior
do que a média salarial do setor privado.

















Ocupações Relacionadas

Auditor de Contabilidade e Orçamento
Perito Liquidador (contador)
Contabilista
Inspetor de Agência Bancária
Técnico de Controladoria
Subcontador
Perito de Balanço
Perito Assistente (contador)









Cursos Superiores

Ciências Contábeis: Saiba tudo sobre o curso e a área da contabilidade
Gosta de contas? Então saiba tudo sobre o curso de Matemática e o mercado de trabalho
Engenharia Mecânica Saiba tudo sobre o curso, preço, mercado de trabalho
Enfermagem: Saiba tudo sobre o curso, preço, mercado de trabalho





Carreira

Ciências Contábeis: Saiba tudo sobre o curso e a área da contabilidade
Salário Mínimo 2019 – Valor atual do salário mínimo no Brasil

https://www.salario.com.br/profissao/auditor-de-contabilidade-e-orcamento-cbo-252205/
https://www.salario.com.br/profissao/perito-liquidador-contador-cbo-252215/
https://www.salario.com.br/profissao/contabilista-cbo-252210/
https://www.salario.com.br/profissao/inspetor-de-agencia-bancaria-cbo-252210/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-de-controladoria-cbo-252210/
https://www.salario.com.br/profissao/subcontador-cbo-252210/
https://www.salario.com.br/profissao/perito-de-balanco-cbo-252215/
https://www.salario.com.br/profissao/perito-assistente-contador-cbo-252215/
https://www.salario.com.br/cursos/ciencias-contabeis/
https://www.salario.com.br/cursos/matematica/
https://www.salario.com.br/cursos/engenharia-mecanica/
https://www.salario.com.br/cursos/enfermagem-saiba-tudo/
https://www.salario.com.br/cursos/ciencias-contabeis/
https://www.salario.com.br/trabalhista/salario-minimo/
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Lembrando que quando um Analista Contábil é concursado e contratado como agente
público, ele também entra como regime CLT, ou seja, ele poderá exercer a função como emprego
público na administração direta ou indireta, em empresas públicas, sociedades de economia mista
e em fundações públicas de direito privado.

Remuneração por jornada de trabalho

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 33297 profissionais admitidos e
desligados no periodo de 09/2018 até 04/2019. Jornada de trabalho semanal.

Profissionais em jornada de trabalho parcial e intermitente

A Nova Legislação Trabalhista regulamentou o regime de jornada de trabalho parcial e a
jornada intermitente. Veja como funciona o parcial e o intermitente.

No período de 09/2018 até 04/2019, um total de 82 profissionais foram contratados para o cargo
de Analista Contábil em regime de jornada de trabalho parcial. Nesse contexto a jornada
semanal média ficou em 19h com um salário de R$ 3.242,29 o que corresponde a R$ 34,44 por
hora trabalhada.

Já para o regime de jornada de trabalho intermitente, um total de 13 profissionais foram
contratados com um salário médio de R$ 2.830,62.

Tipos de contratos de trabalho na admissão e demissão

Relação de tipos de admissões e desligamentos informados pelas empresas ao CAGED. É possível
observar os principais motivos de demissões e admissões, os diferentes tipos de contratos de

Somente profissionais admitidos

Admitidos Jornada Ref. Salário p/ mês Salário p/ hora

12030 44 220 R$ 3.718,97 R$ 16,90

2589 40 200 R$ 5.440,16 R$ 27,20

314 42 210 R$ 4.013,98 R$ 19,11

175 43 215 R$ 4.410,66 R$ 20,51

60 36 180 R$ 4.223,10 R$ 23,46

58 22 110 R$ 2.036,57 R$ 18,51

41 41 205 R$ 4.741,15 R$ 23,13

Somente profissionais desligados registrados no CBO 2522-10

Desligados Jornada Ref. Salário p/ mês Salário p/ hora

13976 44 220 R$ 4.356,92 R$ 19,80

2858 40 200 R$ 6.200,46 R$ 31,00

375 42 210 R$ 5.209,08 R$ 24,81

142 43 215 R$ 5.859,63 R$ 27,25

63 36 180 R$ 4.243,21 R$ 23,57

51 22 110 R$ 3.004,88 R$ 27,32

46 41 205 R$ 5.736,11 R$ 27,98

https://www.salario.com.br/trabalhista/nova-lei-trabalhista-veja-as-principais-mudancas/
https://www.salario.com.br/trabalhista/jornada-de-trabalho-parcial/
https://www.salario.com.br/trabalhista/trabalho-intermitente-salario-ferias-decimo-terceiro/
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trabalho celebrados e homologados, bem como saber o total de contratados e o salário inicial de
primeiro emprego para o cargo de Analista Contábil praticado atualmente.

Tipos de admissão e demissão - *O tempo de empresa é expresso em meses em casos de
demissão

Total Relação Salário
Tempo na
empresa*

14272 Admissão por Reemprego
R$

4.007,41
0

10622 Demissão sem Justa Causa
R$

4.695,66
57

5545 Pedido de Demissão
R$

4.835,26
34

728 Demissão por Término de Contrato
R$

3.270,87
4

622
Admissão por Contrato de Trabalho de Prazo
Determinado

R$
3.986,19

0

571 Desligamento por Acordo Empregado/Empregador
R$

5.374,03
58

560 Admissão ao Primeiro Emprego
R$

4.045,83
0

105
Término do Contrato de Trabalho de Prazo
Determinado

R$
3.075,23

4

75 Demissão por Justa Causa
R$

4.139,93
50

65 Desligamento por Morte
R$

5.858,15
100

22 Admissão por Reintegração
R$

3.599,23
0

6 Desligamento por Aposentadoria
R$

5.764,67
87

Salário por porte da empresa e nível profissional

Salário por porte da empresa

Esse levantamento mostra a faixa salarial em que se encontra o cargo de Analista Contábil de
acordo com o porte da empresa. Os segmentos são: MEI - Micro Empreendedor Individual, micro
empresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Veja como é feita essa divisão:

MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
Micro: até 19 funcionários;
Pequena: 20 a 99 funcionários;
Média: 100 a 499 funcionários;
Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional

Aqui buscamos listar a remuneração do cargo de Analista Contábil de acordo com o nível de
experiência do profissional na empresa até sua demissão. Veja como é feita a listagem:
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Um Analista Contábil Júnior tem um salário de R$ 4.035,59, o nível pleno recebe cerca de
R$ 4.834,58, já o profissional Sênior tem uma rendimento mensal de R$ 6.681,09.

Entenda as diferenças entre os níveis Júnior, Pleno e Sênior.

Tabela de salários para Analista Contábil Júnior, Pleno e Sênior

Metodologia e amostragem: Salários de 17717 profissionais desligados das empresas no período
de 09/2018 até 04/2019.

Porte da Empresa Júnior Pleno Sênior

MEI e Micro empresa
(De 1 até 19 funcionários)

2.943,54 3.498,20 4.691,15

Pequena empresa
(20 a 99 funcionários)

3.966,82 4.726,67 6.024,50

Média empresa
(100 a 499 funcionários)

4.813,38 5.563,43 7.462,21

Grande empresa
(Acima de 500 funcionários)

5.343,88 6.018,71 8.232,06

*Os ordenados de Júnior, Pleno e Sênior no cargo são referentes somente ao histórico do Analista
Contábil naquela empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a vida
profissional completa no cargo, por isso o salário de um pleno pode ser maior que um sênior por
exemplo. Geralmente quando a amostragem de salários na pesquisa é maior isso tende a se
estabilizar estatisticamente.

Piso salarial

O piso salarial de Analista Contábil em todo o Brasil é de *R$ 3.105,95 para uma jornada de
trabalho de 43 horas por semana.

O valor do piso salarial, bem como o percentual de reajuste dos vencimentos mensais é
homologado pela convenção coletiva ou dissídio da categoria pelo sindicato.

*O valor do piso salarial mostrado aqui é a média da base salarial retirada de convenções
coletivas registradas no MTE (caso houver), calculada em conjunto com o salário em locais com
maior número de contratações para chegar ao valor final.

*Júnior: até 4 anos;
*Pleno: de 4 a 6 anos;
*Sênior: acima de 6 anos na empresa até sua demissão;

https://www.salario.com.br/carreira/niveis-junior-pleno-e-senior/
usercsl
Sublinhado

usercsl
Realce



01/07/2019 Salario Analista Contábil 2019 - Veja Quanto Ganha e Piso Salarial

https://www.salario.com.br/profissao/analista-contabil-cbo-252210/ 10/20

Na grande maioria dos casos, esse cálculo se
aproxima muito do piso salarial da categoria
para o cargo CBO 2522-10.

Calculamos dessa forma para que os dados não
sejam afetados por dados de contratações de
profissionais em locais que não hajam sindicatos
regionais para negociações salariais com sindicatos
patronais.

Adicionais Salariais

Adicional Noturno

Numa jornada de trabalho noturna, o pagamento do adicional noturno por hora seria de cerca
de R$ 4,07. Assim, se o profissional cumprir todas as horas do mês como noturna, seu salário
terá um valor adicional de cerca de R$ 874,92 mensais.

Insalubridade e Periculosidade

O valor do adicional de periculosidade com base
no salário médio seria de R$ 1.312,37 mensais
(30%). Já o adicional por insalubridade é
dividido por graus. A 1ª de 10% teria um valor de
cerca de R$ 437,46, a 2ª de 20% seria de cerca de
R$ 874,92 e a 3ª de 40% chegaria a um valor
mensal de R$ 1.749,83.

Segundo o MTE a caracterização e classificação da
insalubridade e da periculosidade, serão feitas
através de perícia do Médico do Trabalho ou
Engenheiro do Trabalho. (Art. 195 CLT)

Insalubridade e periculosidade não são cumulativos. O trabalhador deve optar por um ou pelo
outro.

Salário base para aprendiz

Em um total de 8 aprendizes contratados e demitidos durante o período da pesquisa, o salário
médio de um aprendiz no cargo de Analista Contábil é de R$ 745,50 para uma jornada de
trabalho de cerca de 22 horas semanais.

De acordo com a legislação, aprendiz é uma ocupação com jornada parcial de trabalho a qual não
poderá interferir nos horários de estudos e no qual o trabalhador possa ter vencimentos menores
que o salário mínimo vigente. Confira uma tabela salarial completa com todos os cargos e salários
de aprendizes contratados.

https://www.salario.com.br/trabalhista/adicional-noturno/
https://www.salario.com.br/trabalhista/periculosidade/
https://www.salario.com.br/trabalhista/insalubridade/
https://www.salario.com.br/trabalhista/salario-minimo/
https://www.salario.com.br/tabela-salarial/aprendiz/
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Evolução do salário mês a mês

Salário de Analista Contábil mês a mês de acordo com a pesquisa salarial. Atualmente
estamos calculando dados salariais de 09/2018 até 04/2019. Remunerações de admitidos e
desligados pelas empresas.

No período do levantamento, o salário dos profissionais desligados ficou em R$ 4.695,34 e o
rendimento médio mensal dos admitidos em R$ 4.007,37 uma diferença de 14.65%.

Contratações e demissões pelo mercado de trabalho

Gráfico de contratações e demissões de Analista Contábil pelo mercado de trabalho no período .

No período de 09/2018 até 04/2019 houveram 15.536 contratações formais com carteira
assinada e 17.761 demissões, resultando num saldo negativo de -2225 empregos formais
gerados.

Salário para PCD no cargo

Num levantamento no período de 09/2018 até 04/2019 com 187 salários de PCDs - Pessoas
Com Deficiência no cargo de Analista Contábil, a média salarial em todo o Brasil é de R$
5.231,55 para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais.

O salário médio aqui mostrado não difere o tipo de deficiência do trabalhador, podendo esta ser
permanente, ou até mesmo um trabalhador readaptado que retorna de afastamento do trabalho
pelo INSS.

Evolução salarial do cargo de Analista Contábil

Salário bruto mensal
09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019

4,150

4,200

4,250

4,300

4,350

4,400

4,450

4,500

4,550

4,600

4.357,014.357,014.357,01 4.365,774.365,774.365,77
4.393,894.393,894.393,89

4.570,284.570,284.570,28

4.282,154.282,154.282,15

4.162,964.162,964.162,96

https://www.salario.com.br/trabalhista/afastamento-do-trabalho-para-o-inss-interfere-nas-ferias-e-decimo-terceiro/
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Setores que mais contratam

Lista com os segmentos de atividades econômicas
das empresas com o maior número de registros
para o cargo de Analista Contábil no período de
09/2018 até 04/2019. Um termômetro fiel para
sabermos os setores da economia com maior
demanda nas contratações de profissionais para a
ocupação e os salários pagos em média em cada
setor.

Essa é uma estatística muito importante para
profissionais que buscam uma recolocação no
mercado de trabalho ou que buscam uma primeira
oportunidade.

Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de cadastro
de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) junto a Receita
Federal.

Total: Total de profissionais | Segmento: Setor da empresa | Salário: Salário médio mensal |
Período: de 09/2018 até 04/2019

Total Segmento da Empresa Salário

7769 Atividades de Contabilidade 2.000,00

1599 Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo 2.613,00

819
Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria
Técnica Específica

3.000,00

630 Locação de Mão-De-Obra Temporária 2.200,00

453 Holdings de Instituições Não-Financeiras 1.916,00

442 Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária 10.400,00

373
Atividades de Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro e Unidades
para Atendimento a Urgências

3.570,00

363
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças,
Intermunicipal, Interestadual e Internacional

1.874,00

Admitidos e desligados pelo mercado de trabalho
Contratações e demissões para o cargo de Analista Contábil no período de 09/2018 até 04/2019 | Fonte: Salario.com.br - CA

09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2
0

500

1K

1.5K

2K

2.5K
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Total Segmento da Empresa Salário

333
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio
Administrativo não Especificados Anteriormente

1.449,00

325
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas não
Especificadas Anteriormente

1.449,00

Setores com os melhores salários

Nesta tabela, listamos os setores de atividades econômicas das empresas com os melhores
salários para um(a) analista contábil. A lista obedece os maiores proventos salariais
registrados na carteira em admissões de analista contábil e informados oficialmente pelas
empresas ao Ministério do Trabalho.

Total: Total de profissionais | Segmento: Setor da empresa | Salário: Salário médio mensal |
Período: de 09/2018 até 04/2019

Total Segmento da Empresa Salário

66 Atividades de Organizações Religiosas 101.124,00

38 Fabricação de Massas Alimentícias 34.680,00

32
Fabricação de Transformadores, Indutores, Conversores, Sincronizadores
e Semelhantes, Peças e Acessórios

26.000,00

93
Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas não Especificadas
Anteriormente

24.000,00

21 Produção de Sementes Certificadas, Exceto de Forrageiras para Pasto 20.000,00

89 Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria 19.000,00

39 Comércio Atacadista de Soja 16.000,00

34
Comércio Atacadista de álcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais
Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, não Realizado por
Transportador Re

15.267,00

61 Distribuição de Energia Elétrica 15.000,00

62
Fabricação de Máquinas e Equipamentos para a Agricultura e Pecuária,
Peças e Acessórios, Exceto para Irrigação

13.500,00

Salário por gênero

Numa amostragem de 33297 salários de profissionais admitidos ou desligados no cargo de
Analista Contábil, 18372 são mulheres com vencimentos médios de R$ 3.879,65 para uma
jornada semanal de 43 horas.

Um total de 14821 são homens com remuneração salarial média de R$ 4.988,09 e jornada de
trabalho de 43h por semana.

As informações são do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da
Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho)
com recursos do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador com cálculos estatísticos do
Salario.com.br.

https://www.salario.com.br/estatisticas/profissoes-melhores-salarios-brasil/
https://www.salario.com.br/
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Contratações por gênero para o cargo de Analista Contábil no período de
09/2018 até 04/2019 - Salario.com.br

Mulheres Homens

44.7%

55.3%

















Salário por escolaridade ou grau de instrução

Neste filtro com níveis de escolaridade, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de
instrução do funcionário e o salário base de Analista Contábil com filtro removendo
aprendizes, trabalho parcial e intermitente. O total de profissionais em cada nível aparece entre
parênteses.

(12) Até 5ª ano incompleto: R$ 1.890,83.
(8) Até 5ª ano do fundamental: R$ 1.618,63.
(18) 6º ao 9º ano do fundamental: R$ 2.966,94.
(70) Ensino fundamental completo: R$ 2.425,81.
(60) Ensino médio incompleto: R$ 2.677,73.
(1711) Ensino médio completo: R$ 2.929,93.
(1584) Ensino superior incompleto: R$ 2.992,24.
(11358) Ensino superior completo: R$ 5.613,33.

Obs: o gráfico não mostrará porcentagens muito pequenas.

Salário de Analista Contábil por escolaridade ou grau de instrução. Período
de 09/2018 até 04/2019 - Salario.com.br

Fundamental c… Médio incompleto Médio completo 1/2

11.5%

10.7%

76.6%
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Salário por faixa etária ou idade

Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a remuneração mensal do
colaborador no cargo de Analista Contábil com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e
intermitente. O total de salários da amostragem aparece entre parênteses.

(304) Até 20 anos: R$ 1.733,75.
(12143) Entre 21 e 30 anos: R$ 3.226,39.
(13310) Entre 31 e 40 anos: R$ 4.682,57.
(5180) Entre 41 e 50 anos: R$ 5.546,86.
(1844) Entre 51 e 60 anos: R$ 6.228,71.
(374) Entre 61 e 70 anos: R$ 7.184,72.
(38) Acima de 70 anos: R$ 7.097,03.

Obs: o gráfico não mostrará dados muito pequenos.

Salário de Analista Contábil por idade ou faixa etária. Período de 09/2018
até 04/2019 - Salario.com.br

Até 20 anos Entre 21 e 30 anos Entre 31 e 40 anos 1/2

36.6%

15.6%

40.1%

Calcule sua rescisão

Calcule os valores principais de uma possível rescisão de contrato de trabalho. Veja como é feito o
cálculo da indenização, seja dispensa com ou sem justa causa.

Último Salário(R$)

Número de Dependentes

Inicio Contrato

dd/mm/aaaa

Término Contrato

dd/mm/aaaa

Motivo Término Contrato
Selecionar
Férias Vencidas
Selecionar

https://www.salario.com.br/trabalhista/rescisao-trabalhista-calcular-indenizacao/
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Cálculo do salário de Analista Contábil CBO 2522-10

O cálculo de salário para Analista Contábil utilizado aqui é somente para se obter uma
estimativa da remuneração mensal, diária e valor por hora trabalhada.

Vários fatores podem influenciar o valor final do salário negativamente ou positivamente, como
descontos em folha, imposto de renda retido na fonte, adiantamentos, benefícios como vale
refeição, convênio médico ou odontológico, cesta básica, bonificações, comissões, etc.

Salário e descontos

Aviso Prévio
Selecionar

Calcular

Calcule suas férias

Calcule o valor das suas férias com base no salário base mensal e veja o valoir para férias
completas de 30 dias, ou o cálculo proporcional caso tenha vendido parte das férias como 15 ou
10 dias por exemplo. Veja como funciona o cálculo.

Salario Bruto(R$)

Número de Dependentes

Dias de Férias

Venda 1/3 férias
Selecionar

Calcular

https://www.salario.com.br/trabalhista/vale-refeicao-direitos-e-descontos/
https://www.salario.com.br/trabalhista/vale-alimentacao-e-cesta-basica-direitos/
https://www.salario.com.br/trabalhista/calculo-ferias/
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Artigo anterior

Gestor Público (administrador)

Próximo artigo

Perito Contábil

Salário base: R$ 4.374,58
Salário por dia: R$ 145,82
Salário por hora: R$ 19,88

Jornada de trabalho

Média de horas trabalhadas por semana: 43 horas / semana
Média de horas trabalhadas por mês: 215 horas / mês

Horas extras

Hora extra normal 50%: R$ 29,83
*Hora extra 100% (feriados e finais de semana): R$ 39,77

Férias

Valor das férias (30%): R$ 1.312,37
Valor total das férias (salário + férias): R$ 5.686,95

Décimo terceiro salário

Primeira parcela do 13º salário: R$ 2.187,29
Segunda parcela do 13º salário: R$ 1.706,09

Se você tiver alguma dúvida sobre o salário de Analista Contábil CBO 2522-10 ou qualquer outro
aspecto do levantamento salarial aqui mostrado, por favor deixe um comentário logo abaixo ou
entre em contato conosco.

Esse conteúdo foi útil para você? Compartilhe com seus amigos

Comente sobre Analista Contábil

Curtir 0

Regras para os comentários

Todos os comentários são moderados antes de publicados.

Possui dúvidas trabalhistas sobre o cargo de Analista Contábil? Acesse o nosso conteúdo trabalhista.

Respondemos todas as dúvidas no prazo máximo de 2 dias úteis.

Se postou uma pergunta, volte a essa página para ver a resposta. Não enviamos respostas por email

devido ao problema com SPAM.

Tem alguma dúvida sobre a origem e confiabilidade dos dados salariais do cargo de Analista Contábil?

Acesse este link.

https://www.salario.com.br/profissao/gestor-publico-administrador-cbo-252105/
https://www.salario.com.br/profissao/perito-contabil-cbo-252215/
https://www.salario.com.br/trabalhista/
https://www.salario.com.br/sobre-os-dados-salariais/
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TAMARA SILVEIRA  1 de novembro de 2018 at 10:19

QUE DIFERENÇA… SOU DE SALVADOR E ANALISTA CONTÁBIL… MEU SALARIO É DE 2.111,00 E
TENHO ANOS DE EMPRESA… QUE VERGONHA KKK

Responder

Redação  1 de novembro de 2018 at 13:34

Oi Tamara, realmente seu salário está bem abaixo do praticado em Salvador, além da
experiência.

Responder

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentário:

Nome:*

E-mail:*

Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

POSTAR COMENTÁRIO

Current ye@r * 

5.4

2 comentários em Analista Contábil

Atualizações de cargos e salários

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Mestre de Obras – Salário – Belo Horizonte, MG

Educador Infantil de Nível Médio – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Atendente de Clínica Médica – Salário – Brasília, DF

Técnico em Meio Ambiente – Salário – Campo Grande, MS

Mandrilador – Salário – Belo Horizonte, MG

https://www.salario.com.br/
https://www.salario.com.br/profissao/auxiliar-de-desenvolvimento-infantil-cbo-331110/rio-de-janeiro-rj/
https://www.salario.com.br/profissao/mestre-de-obras-cbo-710205/belo-horizonte-mg/
https://www.salario.com.br/profissao/educador-infantil-de-nivel-medio-cbo-331105/rio-de-janeiro-rj/
https://www.salario.com.br/profissao/atendente-de-clinica-medica-cbo-422110/brasilia-df/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-em-meio-ambiente-cbo-351605/campo-grande-ms/
https://www.salario.com.br/profissao/mandrilador-cbo-721215/belo-horizonte-mg/
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Técnico de Controle de Qualidade – Salário – Criciúma, SC

Gerente de Administração Financeira – Salário – Belém, PA

Técnico de Apoio ao Usuario de Informática (Helpdesk) – Salário – São José dos Campos, SP

Copeiro – Salário – Salvador, BA

Gerente de Administração Financeira – Salário – Brasília, DF

Farmacêutico – Salário – Sete Lagoas, MG

Termos de Uso

Política de Privacidade

Sobre dados salariais

Solicite Estatísticas Salariais

Sobre nós

Contato

Pesquisa Salarial Brasil

Salário Mínimo 2019

Melhores salários do Brasil

Pro�ssões com mais vagas de emprego

Plano de Cargos e Salários

Dicas de Carreira

Conheça o Portal Salario

Veja também

SOBRE NÓS

Portal de cargos e salários com estatísticas do mercado de trabalho brasileiro de acordo com dados o�ciais do
CAGED, informações de convenções coletivas, dissídios e pesquisa salarial big data. Dicas de carreira, graduação,

cursos e artigos jurídico/trabalhistas.

SIga o Salario.com.br

      

https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-de-controle-de-qualidade-cbo-391205/criciuma-sc/
https://www.salario.com.br/profissao/gerente-de-administracao-financeira-cbo-142115/belem-pa/
https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-de-apoio-ao-usuario-de-informatica-helpdesk-cbo-317210/sao-jose-dos-campos-sp/
https://www.salario.com.br/profissao/copeiro-cbo-513425/salvador-ba/
https://www.salario.com.br/profissao/gerente-de-administracao-financeira-cbo-142115/brasilia-df/
https://www.salario.com.br/profissao/farmaceutico-cbo-223405/sete-lagoas-mg/
https://www.salario.com.br/termos-de-uso/
https://www.salario.com.br/privacidade/
https://www.salario.com.br/sobre-os-dados-salariais/
https://www.salario.com.br/relatorios-salariais-personalizados/
https://www.salario.com.br/nosso-time/
https://www.salario.com.br/contato/
https://www.salario.com.br/pesquisa-salarial-brasil/
https://www.salario.com.br/trabalhista/salario-minimo/
https://www.salario.com.br/estatisticas/profissoes-melhores-salarios-brasil/
https://www.salario.com.br/estatisticas/100-profissoes-mais-contratadas-no-brasil/
https://www.salario.com.br/recursos-humanos/plano-de-cargos-e-salarios/
https://www.salario.com.br/carreira/
https://www.salario.com.br/
https://www.facebook.com/salario.com.br
https://www.instagram.com/salariobrasil/
https://www.linkedin.com/in/salario/
https://twitter.com/SalarioBrasil
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