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RESUMO 

 

Percebe-se que a inovação tecnológica vem trazendo inúmeras transformações para os mais 

diversos segmentos da economia. A tecnologia evoluiu consideravelmente nos últimos anos e 

trouxe consigo vários benefícios para a área contábil. Com isso, os escritórios de 

contabilidade vem otimizando seus processos e atendimentos, reduzindo seus custos e 

gerando informações essenciais, ajudando estrategicamente seus usuários na tomada de 

decisão. Por isso, o presente estudo tem como objetivo analisar em que medida as tecnologias 

de comunicação e automatização de processos são utilizadas pelos escritórios de contabilidade 

de Tapejara/RS e qual a visão futurista do contador proprietário em relação ao avanço 

tecnológico. Metodologicamente utilizou-se um levantamento, por meio da aplicação de um 

questionário para vinte escritórios de contabilidade localizados na cidade de Tapejara, RS. Os 

resultados demonstraram que os escritórios de contabilidade já estão fazendo uso de algumas 

tecnologias, porém pelo fato de grande maioria ser de pequeno porte ainda existe certa 

resistência quanto ao uso de algumas ferramentas tecnológicas. Muitos destes, já ofertam 

serviços de consultoria e uma parcela considerável (47%) utiliza a nuvem para armazenar os 

dados. Grande maioria importa as informações fiscais de forma manual por meio de um 

funcionário do escritório. Nas informações financeiras praticamente não existe uso de 

tecnologias automatizadas e os mesmos optam por não integrar os sistemas. As principais 

ferramentas de comunicação são o e-mail e whatsapp e o sistemas mais utilizados são o 

módulo folha/fiscal. Também, evidenciou-se que os profissionais visualizam o avanço 

tecnológico como inevitável sendo dessa forma uma oportunidade de se reinventar.  
 

 

Palavras-chave: Contabilidade, Tecnologia, Escritórios de Contabilidade, Uso das 

Tecnologias 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade surgiu da necessidade do homem primitivo em controlar seu 

patrimônio, ou seja, existe desde os primórdios da humanidade. Ao longo da história, por ser 

uma atividade milenária, a contabilidade passou e, ainda passa, por inúmeras influências 

tecnológicas, econômicas e sociais e, com o passar do tempo, se tornou indispensável para 

qualquer segmento empresarial. 

Nas últimas décadas o crescimento tecnológico tem se intensificado, proporcionando o 

desenvolvimento em algumas áreas de forma mais acelerada. Com a chegada da informática 

e, maior cobrança de informações por parte do fisco, os escritórios contábeis passaram por 

uma verdadeira revolução tecnológica migrando da escrituração em papel, para escrituração 

digital (Sped Contábil e Fiscal, por exemplo).  

A necessidade de evolução e adaptação frente às novas tecnologias, principalmente 

nesses últimos anos, permitiu que acontecessem mudanças e transformações na área contábil. 

A apuração dos dados; o processamento; a velocidade de apresentação para a tomada de 

decisões; a entrega de informações para o órgão fiscalizador. Tudo evoluiu consideravelmente 

neste período. 

É de conhecimento geral que o trabalho manual praticamente não existe mais nos 

escritórios contábeis. As modernas ferramentas tecnológicas trazem consigo inúmeras 

vantagens como, por exemplo, a otimização da gestão do tempo, tanto dos clientes quanto dos 

contadores, que por sua vez, conseguem contribuir com os gestores auxiliando na tomada de 

decisão correta.  

 Atualmente, uma das tendências que ocorrem no mercado contabilista é manter o foco 

no cliente e não mais nos processos como antigamente. Por isso, para se destacarem no 

mercado e se tornarem competitivas é sugerido que as empresas contábeis invistam em 

ferramentas tecnológicas, para que assim possam automatizar boa parte de suas tarefas 

exercidas de forma manual. 

O estudo em questão tem como problema: em que medida as tecnologias de 

comunicação e automatização de processos são utilizadas pelos escritórios de contabilidade de 

Tapejara/RS e qual a visão futurista do contador proprietário em relação ao avanço 

tecnológico? 

Diante deste contexto, pode-se observar que a tecnologia está propondo uma série de 

transformações nos mais variados segmentos e os escritórios contábeis não podem ficar 
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alheios a esse fato. A inovação tecnológica vem para auxiliar a humanidade. Graças a essas 

facilidades o contador poderá exercer o seu propósito real dentro das organizações 

desempenhando um papel mais estratégico, ou seja, ser um consultor de negócios. Mas, à 

medida que os avanços tecnológicos auxiliam no dia a dia dos escritórios contábeis, alguns 

destes ainda têm dificuldades em se adaptar diante das mudanças ocasionadas pela era 

tecnológica. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

 

Um dos principais objetivos dos empresários é o crescimento econômico da sua 

empresa e a inovação é a ferramenta que impulsiona esse progresso. Diante dos rápidos 

avanços tecnológicos, o segmento contábil sente a necessidade de se modernizar e se adaptar 

para sobreviver no mercado.  Nunca foi tão necessário desenvolver ferramentas que busquem 

entender as necessidades dos clientes e que contribuam para o desenvolvimento econômico 

das empresas. 

A inteligência artificial, a computação cognitiva e os processos robotizados já estão 

substituindo inúmeros processos manuais. A contabilidade se torna mais digital a cada dia, 

automatizando as rotinas burocráticas. Nas empresas contábeis a tecnologia está presente por 

meio de softwares rápidos e eficientes e os empresários contadores precisam se adaptar a 

esses recursos para agregar valor ao próprio negócio. 

São incontáveis os impactos da tecnologia nas práticas contábeis, por isso, os 

escritórios de contabilidade devem usar esse recurso a seu favor, ou seja, usar essa tecnologia 

para transformar os seus serviços buscando assim maior eficiência e rapidez nos processos. 

Ao longo dos anos os escritórios contábeis vem passando por inúmeras mudanças, 

tanto na parte tecnológica quanto na demanda de apuração. Por tudo isso, o estudo em questão 

buscara responder a seguinte questão: em que medida as tecnologias de comunicação e 

automatização de processos são utilizadas pelos escritórios de contabilidade de Tapejara/RS e 

qual a visão futurista do contador proprietário em relação ao avanço tecnológico? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

A tecnologia está transformando as relações entre as organizações e isso não é 

diferente nas empresas do ramo contábil que passam por enormes modificações. A era digital 
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trouxe inúmeras ferramentas tecnológicas como a inteligência artificial. Isso influenciou 

diretamente a rotina dos escritórios contábeis. 

O trabalho traz uma revisão bibliográfica sobre a evolução histórica da contabilidade e 

como os rápidos avanços tecnológicos impactam essas empresas. Também se propõe a um 

entendimento sobre o uso das tecnologias disponíveis para o mercado contábil. Além disso, 

foca na necessidade de assimilação diante das mudanças que serão cada vez mais rápidas em 

um futuro próximo. Também, quer identificar desafios e oportunidades que surgem para a 

geração de empresários do ramo da contabilidade, que por sua vez, devem se preparar e se 

enquadrar nas tendências dos próximos anos para se manterem competitivos nesse mercado 

tão promissor. 

O estudo se delimitará em realizar uma pesquisa qualitativa em sua maioria e 

quantitativa na cidade de Tapejara que conta com aproximadamente 22 mil habitantes 

possuindo vinte escritórios de contabilidade. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Nesta seção define-se com precisão o que se pretende mostrar com o trabalho, sobre os 

aspectos gerais e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo do trabalho é analisar em que medida as tecnologias de comunicação e 

automatização de processos são utilizadas pelos escritórios de contabilidade de Tapejara/RS e 

qual a visão futurista do contador proprietário em relação ao avanço tecnológico. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a)  caracterizar brevemente as empresas contábeis do Município de Tapejara/RS; 

b) apontar quais as principais tecnologias de comunicação e automatização utilizadas 

pelos escritórios contábeis de Tapejara/RS, atualmente; 

c) identificar quais as percepções do contador proprietário em ralação ao avanço 

tecnológico; 

d) analisar quais as tendências mercadológicas quanto ao uso de ferramentas 

tecnológicas para esse segmento. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

As modernidades vêm afetando diversas áreas profissionais, especialmente a área 

contábil, particularmente transformada pelo impacto das novas ferramentas computacionais e de 

comunicação eletrônica, tendo a internet como importante  aliada, interligando o mundo e 

garantindo a expansão da economia (SEBOLD et al., 2012). O tema que a XV Convenção de 

Contabilidade do Rio Grande do Sul realizada em 2019 em Bento Gonçalves RS abordou foi 

“Experimente a Transformação”. O objetivo do evento foi falar sobre o futuro da profissão 

contábil, trazendo novos conceitos, repensando processos e também readequando estruturas. 

São significativas as transformações que a sociedade vem passando devido aos avanços 

tecnológicos dos últimos anos, mas nem sempre, as adaptações necessárias ocorrem no 

mesmo ritmo. A resistência a mudanças acontecem em todas as áreas, principalmente no setor 

contábil.  

Assim como o evento, esse trabalho se justifica à medida em que busca contribuir com 

os debates que envolvem a profissão contábil, especialmente na sua relação com a tecnologia. 

Faz-se relevante também porque discorre sobre o futuro dos escritórios contábeis nesse 

contexto.  

Diante do exposto, acredita-se que é preciso discutir sobre como os recursos 

oferecidos pela tecnologia contribuem para o segmento contábil e como essas ferramentas 

tecnológicas disponíveis no mercado estão sendo aproveitadas. O estudo também contribui ao 

abordar uma nova perspectiva para a classe contábil, que ainda está em processo de 

aperfeiçoamento e despertamento diante dos avanços tecnológicos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

No presente capítulo apresenta-se a fundamentação teórica da pesquisa, com o objetivo 

de auxiliar o embasamento e o desenvolvimento do estudo em questão. Para compreender 

melhor sobre como a tecnologia influencia o mercado contábil atual, se faz necessário falar 

sobre a origem e os fatos históricos da contabilidade, seus principais conceitos, princípios e 

funções. Em seguida, discorre-se sobre as principais inovações tecnológicas da área contábil 

dos últimos anos e qual o papel dos empresários contadores frente às novas tecnologias. 

Findando a sustentação comentando sobre as perspectivas futuras desses empreendimentos. 

 

2.1 A CONTABILIDADE 

A contabilidade é uma das profissões mais antigas e mais importantes para a 

humanidade. Szüster et. al., (2005, p. 03) traz uma visão muito interessante sobre esta ciência 

que estuda e controla o patrimônio das entidades, a de que “a Contabilidade é um patrimônio 

da humanidade. Sua atuação é fundamental para o desenvolvimento e para a própria 

sobrevivência da sociedade”. Por isso, independente do tamanho da empresa a contabilidade 

exerce um papel social. 

2.1.1 Contextualização Histórica da Contabilidade 

 A contabilidade sempre esteve acompanhando o processo de evolução da humanidade, 

sendo tão antiga quanto. Barroso (2018) diz que a contabilidade está presente no cotidiano da 

humanidade desde os primórdios, sendo que nas civilizações mais rudimentares, já era 

necessário registrar e controlar elementos derivados da criação de animais, da colheita, entre 

outras atividades. 

Nas primeiras manifestações humanas encontradas e estudadas haviam registros 

contábeis. Nesse sentido, Barroso (2018) considera que as sociedades primitivas usavam 

táticas que vão desde as escritas em cavernas, por exemplo, até a utilização de pergaminhos e 

demais artifícios para registrar todas as alterações, em seu patrimônio. 

Com o passar do tempo, devido à evolução da civilização, a contabilidade se 

desenvolveu de acordo com cada nação. Sombra (2013, p. 18) diz que, “a contabilidade de 

certa forma, sempre esteve presente na história da sociedade como um todo, não somente 

como forma de controle, mas como ferramenta necessária dentro da organização de um 
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povo”. Percebe-se então, que a contabilidade sempre andou lado a lado com a civilização e 

com o passar do tempo vem se tornando cada vez mais importante.  

A evolução da ciência contábil se resume em quatro grandes períodos, se misturando 

com a história da civilização. Diante disso, Cotrin et. al., (2012, p. 47) afirmam que “a prática 

da contabilidade se desenvolveu de acordo com as necessidades e tendências mundiais. Sendo 

assim, a evolução contábil se resume em quatro etapas: Mundo Antigo, Medieval, Moderno e 

Científico”. Todavia essa ciência ainda não parou de progredir e evoluir.  

Continuando com o contexto histórico, Iudícibus e Marion (1999), discorrem que a 

Itália é a grande pioneira da Contabilidade do pensamento científico. Isso se dá pela 

disseminação do Método das Partidas dobradas, depois da publicação da obra do Frei Luca 

Pacioli. Essa obra contribuiu para o início dos estudos sobre as diversas noções básicas da 

Contabilidade, que, inclusive, perduram até hoje. 

O mundo moderno trouxe consigo um grande marco para a contabilidade. A criação 

do método das partidas dobradas, desenvolvido e publicado inicialmente pelo italiano Frei 

Franciscano Luca Pacioli, no ano de 1494 torna-se relevante uma vez que essa técnica é 

utilizada até os dias atuais. 

Pacioli mudou completamente o entendimento sobre contabilidade, abrindo campo e 

se tornando base para inúmeras outras obras hoje é conhecido como “pai da contabilidade”. 

Conforme Sombra (2013, p. 23), 

 

A era moderna inicia-se com a obra de Pacioli, que marcou a contabilidade nesta 

época, tornando-se a base para contabilidade até os dias de hoje. Sua obra só não 

sistematizou a contabilidade como também abriu precedentes para que novas obras 

pudessem abranger o assunto e novas teorias pudessem se estabelecer diante da 

necessidade do novo mundo em estabelecer o controle de inúmeras riquezas. Por 

isso, o período moderno é tido como o período da pré ciência. 
 

Em um contexto pouco mais recente, a contabilidade do mundo científico originada 

em 1840 e que perdura até os dias atuais apresentou grandes avanços. Cotrin (2012) discorre 

que nessa época, a teoria contábil avançou de acordo com as novas necessidades que se 

apresentaram e foi nos Estados Unidos que a contabilidade evoluiu para a prática. 

Ainda, esse período trouxe consigo a formação das três escolas de pensamento 

contábil. Medeiros et. al., (2016) estudos envolvendo a contabilidade fizeram surgir três 

escolas do pensamento contábil: a primeira, chefiada por Francisco Villa, foi a Escola 

Lombarda; a segunda, a Escola Toscana, chefiada por Giusepe Cerboni; e a terceira, a Escola 

Veneziana, por Fábio Bésta. 
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Nesse sentido, Sombra (2013, p. 25) considera que, 

 

Assim ficou marcado o período científico, como a era do pensamento, 

importantíssimo para evolução histórica da contabilidade a partir de uma busca 

constante de se alçar a Contabilidade na direção de um objeto de estudo. As escolas 

dos pensamentos e suas doutrinas que vimos aqui, como ponto marcante desta 

época, tiveram grande expressão na resolução de questões científicas da 

contabilidade. Época de grandes pensadores para grandes descobertas. 
 

O grande avanço da contabilidade no Brasil se deu entre 1500 e 1808, período em que 

o Brasil se torna colônia de Portugal. Vale ressaltar que, no país, a contabilidade surgiu nos 

mais remotos tempos assim como, no restante do mundo. Segundo Iudícibus (2005) a 

contabilidade é tão antiga quanto o próprio homem que pensa. 

         A contabilidade foi à primeira profissão regulamentada no Brasil. Em conformidade 

com Bächtold (2018) a profissão surgiu com a criação do ensino comercial, em 1931, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e viabilizando os negócios do país. Contudo, 

Bächtold (2018, p. 167) explica que, “como não existia o curso superior de ciências contábeis, 

muitos profissionais não tinham conhecimentos teóricos e técnicos suficientes para detectar os 

problemas de uma empresa e recomendar suas soluções”. Com o objetivo de oferecer uma 

solução para isso, Bächtold (2018) afirma que em 1945, o curso de ciências contábeis foi 

criado disponibilizando a sociedade um profissional capaz de compreender as questões 

técnicas, científicas e econômicas que determinavam a resolução de tais problemas de forma 

mais eficaz. 

Ao longo dos anos com o aumento da demanda pelo curso, surgiu o CFC em 27 de 

maio de 1946, órgão de extrema importância, pois tem a função de estabelecer normas e 

princípios. Dessa forma, pode-se dizer com base em Iudícibus (2000, p. 36) que no ano de 

1946 nasceu o Conselho Federal de Contabilidade e a Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo (USP) seria então o primeiro núcleo de pesquisa 

em Contabilidade no Brasil. 

Oliveira (2010) ainda afirma que foi graças a Lei nº 1.401 de 1951 que os cursos de 

Ciências Contábeis e Atuariais foram desmembrados, através dessa divisão surgiu o curso de 

Ciências Contábeis, concedendo aos concluintes o título de Bacharel em Contabilidade.  

Conforme Taveira e Maciel (2011, p. 01) “o que toda história tem mostrado é que a 

contabilidade torna-se importante à medida que há desenvolvimento econômico. A profissão é 

muito valorizada nos países de primeiro mundo. O desenvolvimento contábil acompanha de 

perto o desenvolvimento econômico”. Portanto, tendo em vista que a contabilidade caminha 
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junto com o desenvolvimento econômico global ao longo da história, se faz cada vez mais 

necessário que essa ciência progrida, pois é um dos principais pilares que dão sustentação ao 

sistema capitalista do país e do mundo. 

 

2.1.2 Conceitos, Princípios e Funções da Contabilidade 

 

 Uma contabilidade competente consegue consolidar todas as entradas e saídas das 

empresas em um determinado período, com isso é possível saber exatamente qual a situação 

da empresa hoje ou em determinado período, assim como, prever situações futuras, o que 

pode ser crucial para a sobrevivência de uma empresa nos tempos competitivos atuais. Por 

isso, com base em Bächtold (2018) a contabilidade é o instrumento básico para a tomada de 

decisões de todos os setores direta ou indiretamente envolvidos com a empresa. 

O conceito de contabilidade é amplo e tem várias interpretações de diferentes 

estudiosos, basicamente, a mesma é uma ciência que tem a finalidade de estudar todas as 

variações qualitativas e também quantitativas do patrimônio das entidades. De acordo com 

Marion (2006, p. 26) “a contabilidade é um instrumento que fornece o máximo de 

informações úteis para a tomada de decisão dentro e fora da empresa”. Para Sá (1999)  a 

contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais, preocupando-se com 

realidades, evidências e comportamentos dos mesmos, em relação à eficácia funcional das 

células sociais. Oliveira e Nagatsuka (2000) definem contabilidade como sendo um setor das 

ciências administrativas, que tem por objetivo classificar, registrar e analisar, todas as 

transações feitas por uma empresa ou por um Órgão Público. Os autores ainda dizem que a 

mesma permite que seja acompanhada e avaliada a situação econômico-financeira das 

entidades. 

         Ainda tratando de conceitos Ferreira (2009) fala que o primeiro Congresso Brasileiro 

de Contabilidade em 1924, definiu a contabilidade como “uma ciência que estuda e pratica as 

funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração 

econômica”. Para Viceconti e Neves (2009) a contabilidade é uma ciência que desenvolveu 

uma metodologia própria de controlar o patrimônio das empresas, apurar o resultado das 

atividades e também como principal, prestar informações às pessoas que apresentem interesse 

em saber como está a situação patrimonial e o desenvolvimento das entidades, isso permite, a 

tomada de decisões.  

 Uma das principais funções da contabilidade é gerar informações confiáveis, para 

ajudar na tomada de decisão. Iudícibus (2000, p. 20) argumenta que “a função fundamental da 
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contabilidade tem permanecido inalterada desde seus primórdios. Sua finalidade é prover os 

usuários dos demonstrativos financeiros com informações que os ajudarão a tomar decisões”. 

Padoveze (2000) diz que o objetivo da contabilidade é o controle do patrimônio, sendo 

assim, pode-se definir contabilidade como sendo um sistema de informação que controla o 

patrimônio de uma entidade. 

O contador por sua vez, em conformidade com Iudícibus et. al., (2009), tem a função 

de produzir ou gerenciar informações úteis aos usuários da contabilidade. Também, alguns 

autores falam que a verdadeira função do contador vem sendo distorcida, sendo voltada na 

maioria das vezes em satisfazer às exigências do fisco. 

Por isso, conforme Bächtold (2011) com eficiência e exatidão dos registros contábeis é 

possível que a administração possa planejar suas ações. O autor ainda traz uma pequena lista 

de funções que a contabilidade deve exercer como: fornecer dados para a tomada de decisões, 

conforme já foi dito, demonstrar ao fisco o cumprimento da legislação tributária, registrar os 

fatos administrativos, demonstrar e controlar as mutações patrimoniais, entre outras. 

Os princípios da contabilidade são um conjunto de normas ou cuidados básicos 

considerados essenciais, que o profissional contábil deve seguir ao exercer a profissão, são 

eles: princípio da entidade; princípio da continuidade; princípio da oportunidade; princípio do 

registro pelo valor original; princípio da atualização monetária; princípio da competência e 

princípio da prudência.   

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) diz que é obrigatória à observância 

desses preceitos por parte de todos os contabilistas. A Resolução CFC nº 750/93, explica 

através dos artigos 4º ao 10º cada princípio, 

 

Art. 4º O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da 

Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de 

um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, 

independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma 

sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 

lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com 

aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. 
Art. 5º A CONTINUIDADE ou não da ENTIDADE, bem como sua vida definida ou 

provável, devem ser consideradas quando da classificação e avaliação das mutações 

patrimoniais, quantitativas e qualitativas. 
Art. 6º O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à 

tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, 

determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, 

independentemente das causas que as originaram. 
Art. 7º Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais 

das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, 

que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive 

quando configurarem agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE. 
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Art. 8º Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser 

reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos 

valores dos componentes patrimoniais. 
Art. 9º As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do 

período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 

independentemente de recebimento ou pagamento. 
Art. 10. O Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os 

componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se 

apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações 

patrimoniais que alterem o patrimônio líquido (CFC, 1999, s.p.). 
 

Marion (2006) afirma que todos esses princípios são considerados como os pilares da 

contabilidade. Contudo, a contabilidade baseia-se, sobretudo, em dois desses pilares: a 

entidade contábil e a continuidade da empresa. 

A globalização, alta competitividade, mudanças políticas, sociais e econômicas vêm 

influenciando diretamente as estruturas das empresas e mudando o rumo da economia global. 

Por isso, a contabilidade tem uma função importantíssima nesse contexto. Oliveira e 

Nagatsuka (2000) complementam que a contabilidade passa por um crescente dinamismo no 

mundo empresarial e nos tempos atuais torna-se cada vez mais importante, tanto para as 

grandes empresas quanto para as pequenas. 

Por fim, Iudícibus (2005) fala que contabilidade tem um papel fundamental no 

desenvolvimento da vida da humanidade. Tamanha importância se dá, pois é através de seus 

registros, que se pode saber sobre o passado e presente da situação econômica da entidade e 

esses registros representam inúmeras possibilidades de orientações de planos futuros da 

organização.  

 

2.2 A INFLUÊNCIA DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS NA CONTABILIDADE  

 

A tecnologia é uma grande aliada das organizações e da sociedade moderna, tendo 

grande influência sobre ambos. Para Bovério (2018) diversos setores da sociedade sofrem 

influência da tecnologia pelo fato das organizações estarem inseridas em um cenário repleto 

de mudanças e transformações tecnológicas. A tecnologia vem proporcionar maior eficiência, 

controle, segurança e até mesmo a reestruturação dos processos produtivos. 

A contabilidade é uma das áreas que passou por grandes transformações devido às 

inovações tecnológicas dos últimos anos. A mesma teve que assimilar às mudanças 

organizacionais dessas inovações e ao mesmo tempo juntar estas novidades às atividades 

contábeis e com isso, exige dos profissionais contábeis o entendimento e o uso correto destes 

novos instrumentos tecnológicos (FERNANDES, 2008). 
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 O setor contábil já iniciou sua inovação, hoje é difícil dissociar tecnologia e 

contabilidade sendo que, ambas caminham juntas e dependem uma da outra para sobreviver 

no mercado. Lunelli (2016) diz que a contabilidade tem passado por significativas mutações 

tanto legais, quanto práticas. O autor esclarece que toda essa evolução vem da necessidade 

que o mercado possui em ter as informações cada vez mais detalhadas e hábeis para a tomada 

de decisões gerenciais, financeiras ou administrativas. 

Historicamente a contabilidade passou ao longo de seu desenvolvimento por três 

importantes procedimentos ou métodos, quanto a sua escrituração: o processo manuscrito; o 

método mecanizado e o método informatizado, nesta ordem (SCHERER; FAGUNDES, 

2018). 

No início do século XX, o que predominava era o método manuscrito, ou seja, todos 

os registros eram feitos manualmente em fichas e livros. Já na metade do século XX surgiram 

calculadoras básicas e máquinas de escrever auxiliando contabilidade, nesta época o método 

utilizado era mecanizado. Por fim, a era informatizada substitui os métodos anteriores que por 

sua vez passaram a ser realizados diretamente nos computadores na década de 80 

(SCHERER; FAGUNDES, 2018). 

O grande divisor de águas da evolução tecnológica da contabilidade ocorreu com o 

surgimento dos microcomputadores em 1980 e a revolução da computação. Contudo, Chagas 

(2013) comenta que, o ponta pé inicial da evolução tecnológica na contabilidade se deu na 

segunda metade dos anos 90, devido a popularização desses microcomputadores e dos 

sistemas de gestão chamados ERPs (Enterprise Resource Planning). 

Na década de 90, os computadores ficaram mais conhecidos e mais acessíveis para a 

compra, com o passar dos anos se tornaram uma importante ferramenta tanto de lazer quanto 

de trabalho. Oliveira e Malinowski (2016, p. 09) afirmam que “a informática permitiu um 

avanço na atuação do profissional contábil. Antes, este perdia muito tempo com lançamentos 

e com isso estava mais sujeito a erros inadmissíveis nos dias atuais”. 

O surgimento dos ERP-s também contribuíram significativamente para a evolução da 

contabilidade. Esse sistema que significa em português: Planejamento dos Recursos da 

Empresa surgiu nos anos 50, mas ganhou força nos anos 90 graças à chegada dos 

microcomputadores, conforme dito anteriormente. Roquete et. al., (2000, p. 02) relatam que, 

 

No início dos anos 90 as implantações de ERP eram relacionadas a um alto 

investimento financeiro, visto que, apenas empresas de grande porte conseguiam 

recursos para tal investimento; entretanto, a necessidade de expansão para aquisição 

de novos clientes direcionou as empresas provedoras de softwares ERP, a 

focalizarem as organizações intermediárias (empresas de pequeno e médio porte), e 
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assim sendo, “popularizando” os softwares de gestão empresarial. Houve um 

crescimento acelerado no volume de implantações. Atualmente a quantidade de 

empresas que utilizam um sistema ERP é muito mais significativa do que 

antigamente e projeta-se para um crescimento constante. 
 

Silva et. al., (2018) alegam que com o uso desses softwares específicos, houve uma 

diminuição considerável de papéis e documentos na prestadora de serviços e aos clientes 

destas organizações contábeis. Entre eles estão os lançamentos de débitos e créditos, 

escriturações de livros fiscais, balancetes mensais, Balanços Patrimoniais, demonstrações de 

resultados de exercício e outros.  

Martins, et al. (2012), dizem que o mercado contábil está vivendo uma grande 

evolução, a era digital trouxe tecnologia da informação, transformou a forma de atuação do 

profissional contábil e sua postura perante o processo decisório, atuando agora como o 

gerenciador de informações. Ainda, com base nos autores, 

 

Um dos reflexos do desenvolvimento tecnológico na Contabilidade pode ser 

verificado no aumento do grau de automação. Tarefas anteriormente realizadas por 

processos manuais, já são desenvolvidas dentro de softwares específicos, 

diminuindo o fluxo de papéis e documentos na empresa, um exemplo disso, são as 

rotinas mais frequentes que passaram a ser realizadas dentro dos sistemas, como é o 

caso de: lançamentos de débito e créditos, escrituração de livros fiscais, balancetes 

mensais, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, entre 

outros (MARTINS, et. al., 2012, p. 09). 

 

Seguindo a mesma lógica, a era da tecnologia trouxe em 2001 o SPED (Sistema 

Público de Escrituração Digital). Esse sistema “trata-se de uma solução tecnológica que 

oficializa os arquivos digitais das escriturações fiscal e contábil dos sistemas empresariais 

dentro de um formato específico e padronizado” (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2020, s.p.). Deste modo, o SPED, conforme CFC (2020) é um software 

disponibilizado pela Receita Federal para todas as empresas com o objetivo de receber todas 

as informações contábeis, previdenciárias e fiscais.  

Em 22 de janeiro de 2007, por meio do Decreto nº 6.022, graças ao aperfeiçoamento 

do Sistema Tributário Brasileiro, constituiu-se a implantação do Sped e da Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e) no Brasil, em um prazo de dois anos. Nesta época, o objetivo central do 

Sped era melhorar o ambiente de negócios do País e reduzir o Custo Brasil, modernizando os 

processos de interação entre empresas privadas e públicas (RECEITA FEDERAL, acervo 

digital). 

Souza et. al., (2017) explica que o SPED é subdividido inicialmente em três grandes 

subprojetos: a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que tem a finalidade de documentar, para fins 
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fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou de prestação de serviços; a 

Escrituração Fiscal Digital (EFD) composta por conjunto de documentos fiscais de 

escrituração, como os registros e apurações de impostos referentes às operações e prestações 

praticadas pelos contribuintes e Escrituração Contábil Digital (ECD) que é escrituração em 

formato digital dos livros Diários e Razão e do livro balancetes, diários, balanços e fichas de 

lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. 

Ainda com base na Receita Federal (2020, s.p.), 

 

O SPED avançou em etapas sob a égide da construção coletiva. A Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e), a Contabilidade Digital (ECD) e a Escrituração Fiscal Digital 

(EFD ICMS e IPI) foram os projetos pioneiros. Desde então, porém, o ecossistema 

SPED avançou para englobar a apuração do IRPJ, das Contribuições Sociais sobre 

Faturamento e sobre a folha de pagamentos além do acompanhamento das operações 

financeiras e de outros documentos fiscais. 
 

Levando em consideração os fatos mencionados, o Sped trouxe muitas soluções 

tecnológicas para área da contabilidade. Por isso, de acordo com Smith (2013) o avanço 

tecnológico global inserido pelo Sped não será temporário e sim definitivo e constante. Com 

isso, a contabilidade passará a trabalhar com menos papéis guardados em armários e mais 

arquivos digitais disponibilizado em tempo real às várias esferas fiscalizadoras e 

governamentais. 

Atualmente devido ao desenvolvimento acelerado da tecnologia, a gestão contábil e 

fiscal das organizações se aprimorou. Com isso, surge em 2015 no Brasil a contabilidade 

digital ou da contabilidade online. Para Oliveira et. al., (2018, p. 37) “contabilidade digital é 

um modelo de negócio para prestação de serviços via internet, que se propõe utilizar a 

tecnologia da informação para organizar a escrituração e a demonstração, facilitando o 

trabalho do profissional contábil”. Através da internet e da automação é possível que esse 

estilo de contabilidade agilize os atendimentos, otimize os processos e facilite a comunicação 

nos escritórios. 

Também Oliveira et. al., (2018) reforçam que com essa modalidade, as informações 

contábeis chegam ao fisco mais rapidamente e mais organizadas, com isso as fraudes e as 

sonegações quase não existem. Além disso, os escritórios contábeis ganharam vantagens no 

que tange ao atendimento de seus clientes por causa do acesso direto e ágil as informações 

solicitadas. Portanto, o tempo gasto anteriormente com burocracia pode ser investido na parte 

de gestão dos clientes.  
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 Finalmente, em um âmbito mais recente, surge no mercado à chamada contabilidade 

na nuvem, que se originou da computação na nuvem ou cloud computing. Para Ruschel et al. 

(2010, p. 01) “computação em nuvem é uma tendência recente de tecnologia que tem por 

objetivo proporcionar serviços de tecnologia da Informação sob demanda com pagamento 

baseado no uso”. Com esse tipo de tecnologia é possível que as empresas tenham uma maior 

independência para alcançar suas metas.  

Ruschel et. al., (2010, p. 01)  acrescenta que a “computação em nuvem pretende ser 

global e prover serviços para todos, desde o usuário final que hospeda seus documentos 

pessoais na Internet até empresas que terceirizarão toda a parte de TI para outras empresas.” 

Dessa forma, a contabilidade na nuvem vem para auxiliar os escritórios contábeis oferecendo 

segurança, flexibilidade e redução nos custos.   

Lucas et. al., (2011) falam sobre as modificações que  a cultura contábil vem passando 

com os avanços da tecnologia: progresso na contabilidade devido ao avanço da tecnologia da 

informação; avanço prodigioso da informática; facilidade extrema da comunicação; abusiva 

concentração de riquezas; aumento considerável dos índices de pobreza; avanço considerável 

das tecnologias e da ciência e necessidades de preservar o planeta em suas condições 

ecológicas. 

Levando em consideração os aspectos mencionados, esses avanços tecnológicos 

fizeram com que os sistemas e aplicações contábeis passassem por um melhoramento, com 

isso a prestação dos serviços contábeis ganhou grande agilidade, sendo feitas agora em 

computadores e digitadas com muito mais facilidade e agilidade para apresentação de valores, 

relatórios, pareceres e análises (CHAGAS, 2013).  

 

2.3 AS EMPRESAS DE CONTABILIDADE E SEUS GESTORES NO SÉCULO XXI 

 

 O setor contábil foi uma das áreas que mais sofreu impacto com a chegada da era 

digital e hoje precisa se adaptar a essas transformações para não ficar obsoleto no mercado. 

Contudo, isso não diminui sua importância perante a sociedade. Soares (2015) discorre que a 

contabilidade trouxe grandes benefícios para a sociedade, antigamente ainda quando não 

existia a escrita e os números, a ambição do homem o levou a tornar a contabilidade uma 

essencialidade no cotidiano.  

Para Ascenção (2013) na área contábil, o avanço das inovações tecnológicas pode ser 

facilmente notado pelas grandes influências que provocou na profissão. As novidades 
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tecnológicas de ponta estabelecem que todos os profissionais e empresários da contabilidade 

mergulhem em um processo de adaptação contínua. 

Nos últimos trinta ou quarenta anos, graças ao surgimento dos computadores e dos 

sistemas de informação, a tecnologia vem modificando consideravelmente todos os segmentos 

empresariais, e no mercado contábil não é diferente. Filho e Rogowski (2010) descrevem que 

crescemos em níveis de tecnologia nos últimos anos como não tínhamos crescido nos últimos 

séculos. Para se ter uma ideia, há quarenta anos, para conseguir uma cópia de um documento, 

recorria-se à fotocópia, ou seja, o documento era fotografado e revelado.  

         A cada ano o avanço tecnológico, social e econômico dá grandes saltos, com isso, se 

faz cada vez mais necessário acompanhá-los e estar por dentro de tudo o que acontece. “O 

mundo vem passando por transformações, tanto na área econômica, tecnológica e social. É 

preciso que a Contabilidade acompanhe essa evolução para que produza, enquanto ciência, 

subsídios úteis na área de atuação” (TAVEIRA e MACIEL , 2011, p. 01). 

Com o passar do tempo a humanidade passa por constantes evoluções, a área da 

ciência não é diferente, o conhecimento científico permite que se descubram novas 

tecnologias. Por isso, Lunelli (2016) assegura que se a ciência evolui, o profissional também 

precisa evoluir e acompanhar os novos conceitos utilizados. 

Ainda, Lunelli (2016) completa que, “esta é a rotina dos contabilistas que não podem, 

em momento algum, deixar de se atualizar e estudar assuntos correlatos à contabilidade, ao 

mercado financeiro, ao sistema de tributação e à tecnologia que cerca todos estes conceitos”. 

A profissão do contador segundo Maciel e Taveira (2011) está regulamentada pelo 

Decreto-lei n.º 9.295/46, de 27 de maio de 1946 e posteriores resoluções complementares. 

Ainda conforme Maciel e Taveira (2011) o profissional contábil é o que organiza e dirige 

serviços de Contabilidade, assessoramento a estabelecimentos particulares, instituições e 

organismos governamentais nas suas necessidades de escrituração de demonstrações 

contábeis, de auditoria, de análise das demonstrações contábeis, gerenciamento, etc.  

O perfil do empresário contabilista evoluiu junto com desenvolvimento dos seres 

humanos, nos anos 60 esse profissional era chamado de guarda livros e passava todo tempo 

fazendo registros e escriturando manualmente.  Agora, com o auxílio da tecnologia, o 

contador pode assumir um papel estratégico dentro das organizações. Taveira e Maciel (2011) 

complementam que até a década de 60 no Brasil, este profissional era chamado de “guarda-

livros”, todavia com o milagre econômico na década de 70, essa expressão desapareceu e 

observou-se um excelente e valorizado mercado de trabalho para os contabilistas. 
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Os empresários do segmento contábil convivem todos os dias com a implementação 

dos avanços tecnológicos.  Feliciano (2019) alega que a cloud computing (computação em 

nuvem), a inteligência artificial, automação, blockchain, software são palavras conhecidas do 

mundo contábil. Hoje uma das soluções para se manter competitivo no mercado é entrar no 

ritmo dos aperfeiçoamentos e das inovações, e o profissional que não seguir por essa trilha 

poderá perder o caminho (FELICIANO, 2019). 

Müler e Marion (2003) identificaram em sua pesquisa alguns desafios para esse 

segmento: como o marketing contábil; a globalização da Contabilidade; a postura diante da 

nova economia e os novos padrões contábeis. Fato é que, de todos esses desafios indicados 

pelas autoras em 2003 hoje já são realidade e fazem parte do dia a dia desse mercado. 

De acordo com a pesquisa realizada pela Thomsonreuters (2019) existem cinco 

habilidades essenciais que o empresário contador precisará desenvolver para atrair novos 

serviços no futuro. Em grau de importância seguem as mesmas em texto adaptado pela autora: 

1º Tecnologia digital / nuvem - isso é reforçado por uma crença de que a tecnologia digital ou 

na nuvem será a área de conhecimento mais crucial - até mesmo superando a legislação 

contábil/fiscal. A profissão pode ver um aumento em posições específicas focadas em 

tecnologia com nomes como - Cloud Technology Champion (acesso a programas, serviços e 

arquivos é remoto, através da internet); 

2º Consultoria, por exemplo, planejamento fiscal, diretor financeiro terceirizado, 

planejamento de negócio - os contadores também preveem que a consultoria contábil será 

uma área de conhecimento essencial e que um trabalho baseado em projetos tem o maior 

potencial de crescimento. 

3º Legislação contábil/fiscal – O conhecimento dessas áreas ainda vai ser importante, mas não 

tanto quanto as anteriores; 

4º Desenvolvimento de negócio/ marketing - esses serviços exigirão a demanda do cliente, a 

habilidade de entrega e a capacidade de comercializar e vender proativamente o serviço. 

5º Tino Comercial - este último ponto também pode indicar que 50% dos contadores que 

preveem desenvolvimento de negócio/marketing como uma área de conhecimento 

fundamental também reconhecem o desafio de conquistar esse trabalho. 

Com todas essas habilidades em um futuro não tão distante fica evidente que a 

tecnologia interfere diretamente nesse mercado. Feliciano (2019) afirma que a inovação 

tecnológica vem contribuído para modificar a participação e a imagem do profissional da 

contabilidade no mundo dos negócios, reforçando o seu papel estratégico na tomada de 

decisões.  
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Por isso conforme Feliciano (2019) diante desses diversos avanços, a Contabilidade se 

tornou um instrumento fundamental na gestão das empresas, e o desafio está em se preparar 

para assumir esse novo papel. A capacitação é o caminho segundo a autora, o empresário 

contábil precisa cada vez mais de qualificação, aperfeiçoamento contínuo, ter uma visão de 

negócios e habilidades analíticas. Contudo, essas habilidades deixaram de ser um diferencial e 

estão entre os requisitos essenciais para que um bom profissional possa ter êxito em sua 

carreira. 

Franco (1999) fala sobre o fator chave para o sucesso no ramo contábil, onde a 

agilidade se torna fundamental para tal. Ainda Franco (1999) diz que, para se ter 

diferenciação no mercado é preciso que o profissional exerça uma função estratégica dentro 

das empresas, ou seja, a Contabilidade deve acompanhar os negócios.  

Quando se pensa em escritório de contabilidade a primeira imagem que ainda vem à 

cabeça de muitos são profissionais cercados de papéis dentro de um escritório. É fato que isso 

ainda acontece na maioria dos escritórios, embora a era digital já tenha chegado para ajudar 

esse segmento, ainda existem muitos processos trabalhosos no que tange a contabilidade das 

empresas. Henrique et. al., (2009) fala que para permanecer atuante, o empresário contábil 

deve enfrentar diversos desafios em seus mais diversos segmentos, mudar paradigmas, buscar 

constante atualização e reciclar seus conhecimentos.  

O Conselho Federal de Contabilidade (2003) elaborou uma mensagem para o futuro 

contabilista dizendo que empreendedor deste ramo precisa ser moderno, ágil, competente, ter 

a informação na ponta da língua para ajudar seu cliente a superar a concorrência. Além disso, 

o Conselho Federal de Contabilidade (2003, p. 07) complementa que, 

 

Entretanto, este mercado, diante da competitividade e da globalização das 

economias, está, cada vez mais, exigente. E só absorve o profissional que provar que 

tem qualidade, que está atualizado com as normas contábeis e com os últimos 

lançamentos tecnológicos de sua área de atuação, que enxerga o mundo com uma 

visão universal dos seus problemas. Uma solução que seria viável para um problema 

hoje torna-se inviável amanhã, devido à velocidade das informações e da própria 

evolução da tecnologia. 
 

Sacilotti (2011, p. 12) “no complexo mundo de negócios de hoje, é fundamental que 

os profissionais entendam como a tecnologia pode ser utilizada de maneira eficaz.” Por isso, e 

em virtude dos fatos mencionados, fica evidente que o foco dos empresários dos mais 

variados segmentos sofreu alterações com a chegada da tecnologia e da inovação. Hoje além 

dos processos normais do dia a dia como a gestão do negócio, controle das finanças e o 

comando das equipes é necessário que o gestor contábil tenha criatividade, percepção e 
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conhecimento para inovar e se destacar no mercado, tornando suas empresas cada vez mais 

eficientes e capazes de suprir todas as demandas que surgem a cada dia. 

 

2.4 O FUTURO DOS ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS  

 

Nos tempos atuais, a maior meta de grande parte dos empreendimentos é oferecer ao 

cliente agilidade e eficiência, fazendo com que o mesmo sinta-se satisfeito e volte a comprar 

ou adquirir determinado serviço ou produto. A tecnologia vem para auxiliar o alcance desse 

objetivo oferecendo, por exemplo, redução dos custos; automação e otimização dos processos; 

crescimento de produtividade entre outros tantos benefícios. Bovério fala que (2018, p. 02) 

“[...] as novas tecnologias estão inseridas em processo muito maior, caracterizado pela 

globalização e a competitividade organizacional, que exercem uma grande influência nos 

indivíduos que estão inseridos no ambiente organizacional”.  

Diante desse contexto fica evidente que para se manter competitivo no mercado é 

preciso adoção de ferramentas tecnológicas. Baylão e Oliveira (2012) dizem que dentro do 

contexto organizacional as empresas já não conseguem mais permanecer no mercado, 

amparadas por pilares como o tempo de atuação e precificação acessível. Ainda Baylão e 

Oliveira (2012, p. 02) complementam que, 

 

A sobrevivência depende do desenvolvimento de diversos atributos, entre eles a 

vantagem competitiva baseada na inovação. O cliente atual possui um perfil bastante 

exigente, ele enxerga um mercado em constante transformação, espera por produtos 

exclusivos e é adepto da evolução como um todo. Esse cliente inclusive está 

disposto a pagar por esse diferencial, pois reconhece o valor agregado da 

diferenciação, o grau inovativo dos produtos e ou serviços. 
 

Para Sacilotti (2011) é necessário deter o controle sobre informações importantes para 

o negócio e isso se tornou o bem mais valioso para qualquer empresa. Devido ao crescente 

avanço tecnológico e a globalização, a busca e o aprimoramento dessas informações têm se 

tornado um dos principais objetivos empresariais. Ainda para Sacilotti (2011, p. 12) “a 

tecnologia, então, tornou-se um elemento-chave, que tem auxiliado no processo de 

diferenciação de mercado e destacado favoravelmente as empresas frente à concorrência”. 

Quando se fala sobre o futuro dos escritórios contábeis é indispensável não pensar em 

investimentos tecnológicos. Dessa forma para Resende et. al., (2014) a utilização e o 

investimento em tecnologia nesse ramo de prestação de serviços torna as empresas mais 

competitivas. A tecnologia faz com que os clientes sintam mais confiança e proporciona 
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condições de prestar um serviço mais eficiente, com maior rapidez, de forma integrada e 

promovendo segurança quanto ao armazenamento das informações.   

A tecnologia afetou diretamente os escritórios contábeis, graças a ela o profissional 

contador pode ver seu desempenho crescer significativamente ganhando cada vez mais 

produtividade. Contudo na visão de Oliveira et al. (2018, p. 74), 

 

Mas o que não se deve pensar é que a tecnologia tornou a vida do contabilista mais 

fácil, pois não é isso, ela trouxe oportunidades, veio para que lhe sobre mais tempo 

de agir nas suas áreas de dever (financeira, econômica e patrimonial das empresas), 

assim podendo focar em serviços de assessorias, planejamentos tributários, 

realização de consultorias de negócios, entre outros. 
 

Hoje a qualidade dos serviços prestados  ainda é primordial para a sobrevivência no 

mercado. Gomes (2012, p. 31) fala que “para que uma organização contábil consiga manter-se 

no mercado faz-se necessário perceber que a qualidade dos serviços prestados a seus clientes 

é o ponto fundamental para resultar em satisfação dos mesmos e da organização contábil.” 

Breda (2019) discorre sobre quatro avanços tecnológicos que devem dominar os 

próximos quatro anos, influenciando positivamente o ambiente de negócios, conforme 

relatório do Fórum Econômico Mundial, The Future of Jobs Report 2018, publicado em 

setembro de 2018. São eles: internet móvel de alta velocidade; inteligência artificial; big data 

analytics; e a tecnologia em nuvem.  

Diante desse contexto para Ferreira (2011, p. 2), 

 

A contabilidade precisa começar a direcionar sua atuação para manter perfeita 

sintonia com os objetivo estratégicos da entidade, o que implica para o contador, o 

conhecimento dos Sistemas de Informações (SIC,SIG,ERP) em consonância com as 

reais necessidades dos usuários, podendo servir, dessa maneira, como importante e 

imprescindível ferramenta de apoio administrativo e gerencial . Destaca-se também 

em nosso trabalho a gestão dos recursos tecnológicos enfatizando-se o inventário 

desses recursos, a avaliação e atualização do patrimônio tecnológico. 
 

Muito se questiona sobre o futuro do segmento contábil e consequentemente a 

profissão em si. Breda (2019) diz que nos últimos anos, a mídia vem trazendo uma visão 

negativa e ameaçadora dos impactos da tecnologia sobre a profissão. Ainda para Breda (2019) 

a inovação tecnológica embora tenha sido vista ultimamente como uma ameaça para o 

segmento contábil, vem contribuindo significativamente para transformar a imagem do 

profissional da contabilidade no mundo dos negócios, reforçando o seu papel estratégico na 

tomada de decisões.  

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
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Breda (2019) complementa sobre a essencialidade da área contábil para o mundo, 

afirmando que a contabilidade é vista como um sistema de informação acerca do patrimônio e 

das situações econômica e financeira da empresa por isso se tornou um instrumento essencial 

na gestão. Contudo, o desafio dos tempos atuais para os contabilistas está no processo de 

preparação e na adaptação para assumir esse novo papel dentro das empresas. 

Mesmo com tecnologia de ponta o trabalho do ser humano ainda será fundamental 

dentro das organizações.  Por isso, é necessário compreender que tarefas como entender o 

cliente e suas necessidades, elaborar a política contábil de um empreendimento explorar seus 

dados e analisá-los cuidadosamente, de modo a transformá-los em planejamento, contribuindo 

para o desenvolvimento econômico da empresa, definitivamente não são e não serão 

atribuições de um robô (BREDA, 2019). 

Por esse motivo é preciso que os escritórios contábeis fiquem alertas às mudanças 

tecnológicas que já estão presentes no cotidiano. Oliveira et al. (2018, p. 74 ) acrescenta que 

“a organização contábil deve continuar sempre atenta às evoluções da tecnologia, mantendo 

seus colaboradores e clientes atualizados, sendo uma ferramenta de informação, trazendo cada 

vez mais comunicação clara, precisa e exata para as organizações”. 

Percebe-se que o futuro dos escritórios de contabilidade está na adaptação e utilização 

dessas novas tecnologias como: o uso de sistemas ERP; atendimentos feitos por chat 

(whatsApp; skype) para agilizar atendimentos; softwares contábeis entre tantas outras 

ferramentas que podem otimizar a rotina desses escritórios. Além dessas ferramentas, Marion 

(1998) discorre sobre a importância de ter o foco no cliente, frisando que o usuário é a pessoa 

mais importante no universo da contabilidade.   

A tecnologia vem proporcionando aos poucos, através da otimização dos processos 

um maior envolvimento, satisfação e atenção aos usuários. Marion (1998, p. 07) complementa 

que “A contabilidade é um processo para servir e satisfazer ao cliente e não para satisfação do 

criador ou do idealizador de métodos contábeis”. 

Muito se discute a respeito de como as novas tecnologias irão influenciar e já estão 

influenciando o ramo da contabilidade. Em uma adaptação realizada pelo autor ao texto de 

Soares (2019) explica um pouco mais sobre essas tendências mercadológicas e como essas 

tecnologias de ponta influenciarão os escritórios contábeis em um futuro próximo, são elas: 

 A inteligência artificial: acredita-se que a automação baseada em inteligência 

artificial eliminará em breve a maioria das tarefas repetitivas relacionadas a dados, 

como a contabilidade e a codificação de transações. Essa inteligência permite que os 
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escritórios foquem em funções de maior valor, como consultoria financeira e 

estratégia de negócios; 

 A computação em nuvem: tipo de computação que tem como base a internet, que por 

sua vez, fornece recursos e dados de processamento de computadores compartilhados 

para computadores e outros dispositivos sob demanda. Isso permite que o trabalho 

contábil seja realizado de qualquer lugar e isso abre novas possibilidades como a 

concentração na estratégia de negócios, em vez de se sobrecarregar com processos 

detalhados; 

 Os sistemas contábeis integrados: nos dias de hoje já é possível vincular softwares 

utilizados pelas empresas de contabilidade com os sistemas ERPs das empresas de 

seus clientes, criando desta forma, um ambiente unificado em que usuários autorizados 

de ambas possam acessar as informações que precisam a qualquer momento. Isso faz 

com que não existe mais trabalhos dobrados e simplifica o processo de importação das 

movimentações financeiras de clientes, otimizando os processos contábeis e 

aumentando a produtividade dos escritórios de contabilidade; 

 A tecnologia blockchain: esse tipo de tecnologia pode proteger dados criptografados 

e permite que uma enorme rede global de computadores registre cada transação, 

tornando os registros virtualmente invioláveis.  Hoje, a contabilidade baseada em um 

sistema de escrituração contábil de dupla entrada, no qual o contador e o auditor 

independente informam e verificam as informações financeiras de uma empresa. Com 

essa tecnologia não há mais a necessidade desse tipo de redundância, pois os dados 

são verificados sem a outra parte, através de uma auditoria completa e automatizada 

de cada transação individual.  

Nos últimos trinta anos a contabilidade deu grandes saltos, essas ferramentas citadas 

acima com base em Soares (2019) são somente algumas em meio a tantas outras que surgirão 

através da evolução tecnológica que promete prosperar a cada ano. Para o que o futuro dos 

empreendimentos contábeis seja garantido é necessário o acompanhamento e atualização 

dessas novas tecnologias, maior foco no cliente, otimização e adaptação em softwares de 

contabilidade atuais para atender às necessidades das empresas (SOARES, 2019). 

É preciso que os empresários dessa área abram suas mentes o quanto antes, para dessa 

forma, se manterem competitivos no mercado contábil e garantirem o futuro dos seus 

empreendimentos. Bovério et. al., (2018) relata que essas tecnologias pertencem a um 

processo impossível de ser freado ou descontinuado. Hoje é preciso acompanhar e analisar 



31 

 

essa evolução estando ciente de toda esta situação. Portanto, a alienação com relação às coisas 

que ocorrem no cotidiano, não se mostra uma opção adequada.  
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3 METODOLOGIA 
 

Essa pesquisa tem como finalidade encontrar uma solução para o problema proposto, 

que se objetiva em responder em que medida as tecnologias de comunicação e automatização 

de processos são utilizadas pelos escritórios de contabilidade de Tapejara/RS e qual a visão 

futurista do contador proprietário em relação ao avanço tecnológico. Com base em Gil (2002, 

p. 17) “pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

Para o desenvolvimento da pesquisa é necessário traçar o caminho metodológico. 

Conforme Aragão e Neta (2017), a metodologia pode ser percebida como o estudo do método 

para se buscar determinado conhecimento. Desta forma, não há um único método e sim uma 

grande variedade de métodos que buscam atender as necessidades conforme o assunto e a 

finalidade de cada pesquisa, além das várias atividades das ciências. 

Neste capítulo foi descrito o método e os procedimentos adotados para a realização da 

pesquisa. Inicialmente ficou determinada a caracterização do estudo. Após foram definidas a 

população e amostra que delimitam a pesquisa. Posteriormente foram apresentados os 

instrumentos utilizados para a coleta e análise dos dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A natureza da pesquisa em questão caracteriza-se como aplicada e classifica-se como 

teórica-empírica. Para Prodanov e Freitas (2013) uma pesquisa aplicada tem o objetivo de 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos, 

levando em consideração verdades e interesses locais. Nessa proposta o estudo se preocupa 

em responder questões sobre a influência que a tecnologia exerce no segmento contábil da 

região, gerando dessa forma, conhecimento sobre esse assunto, soluções e resultados 

concretos para a localidade. 

O enfoque adotado para a análise do problema será qualitativo e em sua maior parte 

quantitativo. Desse modo, para Gil (2002) a análise qualitativa depende de muitos fatores e é 

possível conceituá-la como uma sequência de atividades, que envolvem a diminuição dos 

dados, a sua classificação, a explicação dos mesmos e a redação do relatório. Gerhardt e 

Silveira (2009, p. 32) falam que “a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos 

da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais”. 



33 

 

Na pesquisa quantitativa pode-se afirmar com base em Prodanov e Freitas (2013) que 

tudo pode ser quantificável. Ou seja, para que as respostas sejam analisadas é preciso traduzi-

las em números, opiniões e informações. Para complementar, os autores ainda dizem que, a 

pesquisa quantitativa, requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, 

moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão etc). 

O estudo se caracteriza pelos seus objetivos propostos como exploratório, assumindo a 

forma de uma pesquisa de campo. Neste sentido, Silva (2017) afirma que a pesquisa 

exploratória costuma ser realizada em áreas em que se há pouco conhecimento, e que a 

mesma proporciona maior familiaridade com o problema em questão. Ainda como 

procedimento técnico, fez-se uso também da pesquisa bibliográfica, a fim de enriquecer o 

referencial teórico do estudo. 

Com o propósito de responder às questões levantadas o estudo se dará através de uma 

pesquisa de campo. Para Prodanov e Freitas (2013, p. 59), 

 

Pesquisa de campo: pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de 

conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual 

procuramos uma resposta, ou de uma hipótese, que queiramos comprovar, ou, ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na observação de 

fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles 

referentes e no registro de variáveis que presumimos relevantes, para analisá-los. 
              

Portanto, na pesquisa de campo, estuda-se um único grupo ou uma comunidade em 

termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação de seus componentes, como é o 

caso do estudo em questão que tem o objetivo de analisar escritórios contábeis de 

Tapejara/RS. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Tapejara é considerada pela opinião pública da região e do estado do Rio Grande do 

Sul, como um município empreendedor. Vem crescendo e se desenvolvendo com grande 

intensidade nos últimos anos. De acordo com dados da Secretaria Municipal da Fazenda 

(2020), o município conta atualmente com mais de mil empresas prestadoras de serviços. 

Dentre estas, 20 (vinte) escritórios de contabilidade, população dessa pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (1996) a população a ser pesquisada ou o universo da 

pesquisa, é definido como “o conjunto de pessoas que partilham de, pelo menos, uma 
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característica em comum.” Dito a população da pesquisa, se faz necessário descrever a parte 

representativa dessa população, ou seja,  definir a amostragem a ser estudada.  

Para tal, o pesquisador levantou dados junto à secretaria da Fazenda do Município e 

com isso pode selecionar a amostragem totalizando 20 (vinte) escritórios contábeis do 

Município de Tapejara/RS, trabalhando assim com o censo dos escritórios, uma vez que todos 

os negócios devidamente cadastrados fazem parte da pesquisa.  

  

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 A fase da coleta de dados é considerada de grande importância na elaboração da 

pesquisa científica. Prodanov e Freitas (2013) dizem que a coleta de dados pode ser definida 

como a parte do método da pesquisa, com o objetivo de obter informação. O instrumento 

utilizado para a coleta de dados se dará através de um questionário (ver Apêndice A) com 

perguntas fechadas, abertas e de múltipla escolha enviadas por e-mail para 20 (vinte) 

escritórios de contabilidade do Município de Tapejara/RS.  

Conforme Podanov e Freitas (2013) o questionário é utilizado para obter informações, 

com as mesmas questões para toda a amostra, garantindo assim o anonimato além de conter 

questões para atender a finalidades específicas da uma pesquisa. Os dados coletados pela 

pesquisa são em um primeiro momento secundários, pois serão utilizados para fundamentação 

teórica, portanto, encontrados em fontes já existentes. Além destes, o estudo faz uso de dados 

primários.  

A construção e validação do questionário seguiram as recomendações metodológicas: 

1) O questionário foi elaborado com base no referencial teórico de estudos já 

realizados sobre o tema identificando-se as possíveis tecnologias utilizadas por 

escritórios; 

2) Para melhor compreensão o estudo fez uso de perguntas de escala, mais 

especificamente a escala Likert. Lucian e Dornelas (2014) explicam que essa 

escala foi criada no ano de 1932 pelo norte-americano Rensis Likert com o 

objetivo de medir as atitudes e o grau de conformidade do respondente com uma 

questão ou afirmação; 

3) Fez-se um pré-teste do questionário, enviando para três profissionais, que 

responderam a pesquisa e realizaram sugestões; 

4) A aplicação e retorno do questionário se deram em setembro de 2020. 
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Com a obtenção dos dados pode-se interpretar e analisar os dados obtidos conforme 

descrito no item 3.4.  

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Após o término da coleta dos dados é necessário que seja feita uma análise dos 

mesmos, nesta parte vão ser especificadas quais as técnicas utilizadas na tarefa de 

agrupamento dos dados coletados através do questionário. Primeiramente, o material coletado 

foi organizado e revisado pelo pesquisador. Posteriormente a técnica utilizada para 

explanação dos mesmos foi a elaboração de tabelas, gráficos e quadros para que o leitor tenha 

uma melhor visualização dos dados encontrados. 

Conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 112) “a análise deve ser feita a fim de atender 

aos objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas com o objetivo de 

confirmar ou rejeitar a(s) hipótese(s) ou os pressupostos da pesquisa”.  

De posse dos 20 (vinte) questionários com 16 (dezesseis) questões abertas e fechadas 

já respondidas, pode-se organizar os dados e retirar informações quantitativas e qualitativas 

dos mesmos buscando dessa forma reuni-las e a descrevê-las a fim de responder os objetivos 

propostos pela pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS 

 

Dada à importância de discutir e analisar sobre as transformações que a era digital vem 

acarretando no mercado contábil mundial, o presente capítulo estabelece a elaboração da 

prática constituída no projeto de pesquisa, referente ao uso das tecnologias nos escritórios de 

contabilidade de Tapejara/RS. 

 A partir das respostas obtidas, tornou-se possível analisar os dados. Dessa forma, para 

que haja um melhor entendimento da pesquisa, foi possível segrega-los em nove tópicos, são 

eles: perfil dos escritórios contábeis; tecnologias utilizadas para a comunicação; 

sistemas/softwares utilizados pelo escritório; armazenamentos dos dados e movimentação 

fiscal; processamento de informações financeiras; tecnologias de envio e recebimento de 

documentos; o uso das tecnologias; percepção do contador sobre o avanço tecnológico e 

resumo quanto ao uso das tecnologias, nesta ordem. 

 

4.1 PERFIL DOS ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS 

 

 A primeira questão perguntada para os contadores respondentes foi sobre sua 

escolaridade, onde obteve-se o seguinte resultado: 

Gráfico 1. Escolaridade 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

Através do Gráfico 1 é possível visualizar que os profissionais da amostra estudada, 

em sua grande maioria, possuem ensino superior, totalizando uma porcentagem de 55%. O 

restante dos respondentes se identificou como pós-graduados somando 40% da amostra. Uma 

pequena parcela, ou seja, 5% da amostra (um respondente apenas) não respondeu a questão. 
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Com isso, pode-se afirmar que na cidade de Tapejara, uma parcela considerável (55%) 

dos profissionais contadores que possuem empreendimentos contábeis não tem 

especializações. Uma possível explicação para tal resposta, se da pelo fato de que, Tapejara é 

considerada uma cidade relativamente pequena, sua quantidade de habitantes é estimada em 

24.552 conforme IBGE (2020) então presume-se que as áreas de atuação para o profissional 

contador são mais limitadas.  

Segundo estudo realizado pelo CFC (2013) sobre o perfil dos profissionais contadores 

constatou-se que: 45,7% possui graduação; 47,7% afirmou ter pós-graduação; 6,3% é mestre e 

apenas 0,8% respondeu ser doutor. Ao fazer a comparação dos dados da pesquisa feita pelo 

CFC em 2013 frente à pesquisa em questão, e outras pesquisas na cidade de Tapejara 

realizada por Nunes (2019) nota-se certa semelhança no que se refere à graduação e pós- 

graduação dos profissionais da cidade, onde percebeu-se que grande maioria desses 

profissionais não possuem pós graduação. 

A segunda pergunta questionou sobre a quantidade de colaboradores de cada escritório 

estudado. As respostas foram as seguintes:  

Gráfico 2. Quantidade de Colaboradores 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

Em um parâmetro geral, notou-se que 35% dos empreendimentos possuem apenas três 

colaboradores, ou seja, de um total de 20 respondentes 06 escritórios possuem três 

colaboradores. Na mesma questão, observou-se que 20% dos questionados possui apenas 02 

colaboradores. 

Dessa forma, com os resultados obtidos foi possível observar com clareza que grande 

maioria dos empreendimentos contábeis da cidade de Tapejara possui um quadro de 

colaboradores relativamente pequeno somando 55% dos escritórios com apenas três 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

2 colaboradores

3 colaboradores

4 colaboradores

5 colaboradores

6 colaboradores

13 colaboradores

18 colaboradores



38 

 

colaboradores ou menos. Uma plausível explicação para tal resultado, se da pelo tamanho da 

cidade em que os empreendimentos estão localizados.  

Por outro lado, nota-se que também existem escritórios na cidade com um quadro 

notável de colaboradores. Existe, portanto, certo desequilíbrio ao passo que grande parte dos 

empreendimentos contábeis da amostra contam com 3 funcionários ou menos, enquanto 

existem grandes empreendimentos contando com 18 colaboradores. 

 A terceira questão se propôs saber se os empreendimentos contábeis da amostra 

oferecem consultoria contábil aos seus clientes. As respostas podem ser visualizadas no 

gráfico 3: 

Gráfico 3. Consultoria Contábil 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

Pode-se perceber de maneira bem objetiva que o Gráfico 3 demostra que 60% dos 

escritórios contábeis da cidade de Tapejara já oferecem consultoria contábil para seus clientes 

e o restante, 40% dos respondentes ainda não oferecem esse tipo de serviços para os seus 

tomadores. Observa-se certo alinhamento com as tendências de mercado apontadas por 

Thomsonreuters (2019) sobre as cinco habilidades que o contador empresário precisará 

desenvolver para atrair novos serviços no futuro, uma das tendências citadas é a consultoria 

contábil. O mesmo estudo prevê que a consultoria contábil será uma área de conhecimento 

essencial. 

Nos tempos atuais a consultoria contábil pode ser considerada um grande diferencial 

para as empresas contábeis, através dela é possível auxiliar as empresas na tomada de decisão 

correta. Com o resultado obtido acima é possível afirmar que a consultoria contábil é uma 

tendência mercadológica que já se faz presente no dia a dia dos empreendimentos contábeis. 
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4.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA COMUNICAÇÃO 

 

Manter a qualidade e agilidade na comunicação e entender as necessidades dos 

clientes é indispensável para qualquer negócio prosperar, inclusive o contábil. Em vista disso, 

a pesquisa elaborou uma questão para saber como os profissionais contadores se comunicam 

com seus clientes na prática do dia a dia. As respostas podem ser visualizadas na tabela 1.  

Tabela 1. Comunicação com Cliente 

 
Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre 

Envio de e-mails 0% 0% 10% 25% 65% 

Ligação telefônica 0% 5% 10% 45% 40% 

Instagram do escritório 45% 20% 25% 0% 5% 

Facebook do escritório 40% 25% 30% 0% 5% 

Aplicativo de comunicação WhatsApp 0% 0% 5% 20% 75% 

Comunicação via Skype 35% 15% 15% 20% 10% 

Aplicativo de comunicação Telegram 95% 5% 0% 0% 0% 

Site do escritório 80% 10% 10% 0% 0% 

Reuniões remotas/virtuais 75% 10% 10% 5% 0% 

Canal Youtube do escritório 100% 0% 0% 0% 0% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

Após analisar as respostas foi possível observar que uma grande quantidade dos 

escritórios faz uso de e-mails para se comunicar com cliente totalizando 65% da amostra, 

25% utilizam essa ferramenta frequentemente e 10% ocasionalmente.  

No que se refere às ligações telefônicas grande parte utiliza esse meio sempre (40%) 

e frequentemente (45%), 10% dos respondentes afirmam utilizar ocasionalmente e apenas 

5% usa raramente. Nesse caso já é notório observar que com as novas tecnologias, ou seja, 

aplicativos de comunicação, as ligações telefônicas tendem a diminuir com o passar dos 

anos. 

Perguntou-se também a frequência de comunicação através das redes sociais como 

Facebook e Instagram, grande parte das respostas ficaram entre nunca e raramente para as 

duas opções, ambas somaram 65% do total da amostra. Na mesma questão 25% selecionou 

ocasionalmente para Instagram e 30% para Facebook. Finando, apenas 5% colocou a opção 

sempre, significando que se comunica sempre através dessas redes sociais.  

Conforme apontado anteriormente os aplicativos de comunicação são uma tendência 

mundial e foi possível compreender que o whatsapp já faz parte do dia a dia das empresas 

contábeis de Tapejara, 95% já faz uso dessa ferramenta sempre (75%) e frequentemente 

(20%).  

A tecnologia auxiliou e ainda auxilia a humanidade principalmente nos tempos de 

pandemia, causada pelo Covid-19. Por isso, foi oportuno questionar sobre a comunicação 
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através das reuniões remotas ou virtuais como forma de comunicação com os clientes, 75% 

dos questionados disseram nunca realizar reuniões remotas com os clientes, 10% assinalou 

raramente, 10% ocasionalmente e 5% afirma utilizar reuniões virtuais como forma de 

comunicação.  

Para concluir os questionamentos sobre comunicação com clientes foi perguntado se 

os contadores utilizam a ferramenta Youtube para interagir com seus contratantes, após 

analisar as respostas foi possível perceber que todos os respondentes da pesquisa 

selecionaram a opção nunca, o que demostra que os 20 escritórios da amostra não fazem uso 

desse meio de comunicação. É importante frisar que o Youtube é uma plataforma de 

conteúdo também, então os próprios funcionários poderiam ser orientados a buscar soluções 

técnicas.  

O skype e o telegram são pouco utilizadas pelas empresas. Observa-se, portanto que 

as ferramentas de comunicação mais utilizadas são também as mais tradicionais como: e-mail, 

telefone e whatsapp. Ou seja, no uso de ferramentas tecnológicas para comunicação ou 

marketing há certa resistência dos escritórios, optando pelos meios mais tradicionais. 

 

4.3 SISTEMAS/SOFTWARES UTILIZADOS PELO ESCRITÓRIO 

 

 Com intuito de saber ainda mais sobre a gestão dos processos dos escritórios a 

pesquisa se propôs saber quais os sistemas ou softwares que os escritórios da cidade de 

Tapejara possuem. Para tal, é importante frisar que foi permitida a seleção de mais de uma 

opção. Diante deste questionamento, obtiveram-se as seguintes respostas: 

Gráfico 4. Sistemas/Softwares Utilizados 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
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 Através do gráfico 4, pode-se perceber que a opção analista de arquivos de dados e  

automação de processos igualaram-se, onde apenas um respondente em cada selecionaram a 

alternativa.  Os formulários eletrônicos e os aplicativos específicos para os escritórios também 

coincidiram nas respostas, onde ambas contaram com 4 (20%) escolhas. Seguindo a análise, 6 

(30%) respondentes afirmaram que possuem sistemas de controle e gerenciamento de tarefas 

e 11(55%) questionados selecionaram que tem um sistema de armazenamento e arquivamento 

de documentos digitais. 

 Na mesma pergunta também se pode notar que de um total 13 (65%) escritórios  

fazem uso de Planilhas eletrônicas em Excel ou em Br/Office. E para findar observou-se que 

todos os respondentes (100%) possuem sistema de módulo de folha/fiscal/contábil.  

Em resumo os escritórios não contratam tecnologias específicas e/ou aplicativos 

próprios para automação e analise dos processos. Conforme foi identificado anteriormente nas 

tecnologias de comunicação, os mesmos tendem a adotar sistemas especializados para sua 

área e de armazenamento dos dados.  

É necessário frisar que a amostra estudada é composta em sua maioria por escritórios 

de pequeno porte, ou seja, os dados podem ser distorcidos, uma vez que inovações 

tecnológicas tendem a ser implementadas por escritórios maiores, inicialmente.  

 

4.4 ARMAZENAMENTO DOS DADOS E MOVIMENTAÇÃO FISCAL  

 

 Na questão número 4, o respondente foi questionado sobre a forma de armazenamento 

do sistema contábil do escritório e também ao banco de dados correspondente. Essa questão 

permite identificar se os escritórios analisados vêm utilizando de novas tecnologias de 

armazenamento de dados.  

Tabela 2. Armazenamento dos Dados 

ALTERNATIVAS QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Em nuvem: com acesso pelos operadores de qualquer 

computador. 
09 47,4% 

Desktop: Instalado no servidor da empresa, apenas com acesso 

local. 
04 21,1% 

Desktop: Instalado no servidor do escritório e com permissões de 

acesso remoto. 

05 

 
26,3% 

O sistema contábil é acessado pelo servidor, porém o banco de 

dados fica em cópia no servidor e em cópia na nuvem. 
01 5,2% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

          Os dados apresentados na Tabela 02, revelam que em sua grande maioria a principal 

forma de armazenamento dos dados é realizada através da nuvem totalizando 9 respostas, ou 

47,4%. O Desktop instalado no servidor da empresa, apenas com acesso local somou 4 

respostas (21,1%), o desktop instalado no servidor do escritório e com permissões de acesso 
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remoto teve 5 retornos (26,3%) e por último o sistema contábil é acessado pelo servidor, 

porém o banco de dados fica em cópia no servidor e em cópia na nuvem apresentou apenas 1 

resposta (5,2%). 

Com base nos resultados percebe-se que o armazenamento em nuvem não é mais uma 

tendência futurista, mas sim, uma realidade do mercado contábil. Com esse tipo de ferramenta 

é possível através da internet armazenar e acessar os dados de qualquer lugar. Na pesquisa de 

Soares (2009), a computação em nuvem ganha espaço e é considerada pelo autor uma 

tendência mercadológica para um futuro próximo, o que vem ao encontro com os resultados 

obtidos.  

A próxima questão quis saber como é realizada a movimentação fiscal das empresas 

contratantes (clientes). Os dados obtidos revelam como é feito o processamento dos dados 

entre cliente e escritório. 

Tabela 3. Movimentação Fiscal dos Clientes 

Itens Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre 

Importação de notas fiscais eletrônicas de 

compra e venda de mercadorias 
0% 0% 0% 0% 100% 

Importação de notas fiscais eletrônicas de 

serviços. 
5% 0% 5% 10% 80% 

Importação da movimentação financeira do 

cliente, incluindo extratos, arquivos gerados 

pelo banco 
10% 5% 15% 15% 55% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 Por meio da tabela 3 é visível notar que todas as empresas da amostra estudada 

selecionaram a opção sempre (100%), isso significa que os clientes dessas empresas sempre 

importam as notas fiscais eletrônicas de compra e de venda de mercadorias.  

Quanto às importações de notas fiscais eletrônicas de serviços observou-se que 80% 

dos respondentes selecionaram a opção sempre, 10% marcou a opção frequentemente, 5% 

apontou a alternativa ocasionalmente, então é notório que grande maioria (90%) importa as 

notas de serviços dos clientes. 

 Para complementar, perguntou-se sobre a importação da movimentação financeira do 

cliente, nela as respostas foram mais distribuídas sendo que 10% colocou a alternativa nunca, 

5% optou por raramente, 15% selecionou ocasionalmente e frequentemente e 55% maior parte 

afirmou que sempre importa as movimentações financeiras dos clientes. 
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Buscando saber um pouco mais sobre como é realizado o processamento dos 

documentos fiscais, mais especificamente sobre notas fiscais de compra e venda dos clientes, 

elaborou-se uma questão para tal, onde o retorno foi o seguinte:  

Tabela 4. Processamento de Documentos Fiscais 

Itens Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre 

As informações são digitadas no sistema 

interno por um funcionário do escritório 
10% 35% 30% 5% 20% 

As informações são importadas diretamente do 

sistema do cliente por um funcionário do 

escritório 

20% 35% 15% 15% 15% 

As informações são importadas dos portais do 

governo por um funcionário do escritório 
0% 10% 0% 10% 80% 

As informações são integradas 

automaticamente entre os sistemas do escritório 

e empresa 

30% 30% 10% 5% 25% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 A partir dos resultados expostos na Tabela 4, identifica-se que raramente (35%) as 

informações são digitadas por um funcionário do escritório, apenas 25% do total da amostra 

indicam que esse procedimento ainda é realizado frequentemente (10%) ou sempre (20%). Já 

65% dos escritórios indicam digitar manualmente as informações em situações raras ou 

ocasionais. Esses dados analisados em conjunto, denotam que os escritórios ainda necessitam 

digitar dados. 

A integração entre sistemas Cliente x Escritório ainda não é realidade haja vista que 

55% afirmam nunca (20%) ou raramente (35%) adotar esse procedimento. Percebe-se dessa 

maneira que, existe uma tendência de interação, porém ainda é necessário que exista uma 

pessoa designada a importar as informações.   

Os dados sugerem que o processamento de informações já não é realizado em sua 

totalidade pelos escritórios, apontando para a integração entre sistemas clientes e escritório 

(30%) e/ou, na maioria dos casos integração das plataformas do governo com o sistema do 

escritório (80%).  

Percebe-se que os escritórios exploram a possibilidade de importar dados das 

plataformas governamentais, no entanto não é realizado de forma automatizada, uma vez que 

25% indicam realizar tais integrações de forma automática. O que indica que o trabalho de 

“digitar a informação” migrou para “importar as informações” e apenas 25% já eliminou 

ambas as tarefas humanas, as deixando a cargo de um sistema automatizado. 
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4.5 PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

 
 No tópico anterior apresentaram-se dados indicando o nível de integração entre 

sistemas buscando identificar as tecnologias utilização para o armazenamento e 

processamento de informações.  A questão de número 7 teve o objetivo de compreender um 

pouco mais sobre os processos de informações sobre a movimentação financeira dos 

clientes. 

Tabela 5. Informações Financeiras 

Itens Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre 

As informações são digitadas no sistema 

interno por um funcionário do escritório 

conforme documentação enviada pelo cliente 

10% 0% 0% 30% 60% 

As informações são importadas diretamente do 

sistema do cliente por um funcionário do 

escritório. (importações de arquivos de texto) 

45% 35% 10% 5% 5% 

As informações são integradas 

automaticamente entre os sistemas do escritório 

e empresa 

40% 35% 5% 10% 10% 

Fonte: Dados Pesquisa (2020) 

Inicialmente foi solicitado que os respondentes selecionassem a frequência em que 

as informações são digitadas no sistema interno por um funcionário do escritório conforme 

documentação enviada pelo cliente. Como resposta, 60% dos mesmos afirmam digitar 

sempre, 30% diz digitar essas informações frequentemente e 10% não o faz. 

Após questionou-se com que frequência às informações são importadas diretamente do 

sistema do cliente por um funcionário do escritório. Nunca e raramente somaram 80% do total 

da amostra estudada, significando que grande maioria não importa as informações financeiras 

diretamente do sistema do cliente. Ainda, na mesma questão 10% selecionou ocasionalmente, 

5% frequentemente e 5% sempre, ou seja, já existe certa tendência em importar diretamente 

essas informações.   

Para concluir os questionamentos sobre as informações financeiras dos clientes, 

perguntou-se se informações são integradas automaticamente entre os sistemas do escritório e 

empresa. Nela 40% optou por nunca e 45% selecionou raramente somando 80%, 5% 

ocasionalmente, 10% frequentemente e 10% sempre. Portanto nesta questão, é possível dizer 

que grande parte não possui sistema financeiro integrado com cliente embora 10% ou dois 

respondentes afirmaram possuir essa integração. 

Percebe-se que quando se trata de documentos fiscais (notas de entrada e saída) há 

uma indicação em que tais informações são integradas, e/ou importadas pelo escritório. Essa 
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afirmação não pode ser feita quanto às informações financeiras uma vez que, os dados aqui 

apresentados indicam haver menor integração e maior participação do escritório em inserir 

dados de forma manual no sistema interno, realizado por 90% dos escritórios.  

 

4.6 TECNOLOGIAS DE ENVIO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

 

Mensalmente é preciso que os clientes enviem as documentações fiscais para seus 

contadores. Desse modo é possível realizar a apuração de todas as movimentações dos 

contratantes, podendo ser de grande valia para uma boa gestão do negócio. As próximas 

questões tratam sobre o envio e recebimento de documentações fiscais. Com isso, a próxima 

questão foi levantada com o intuito de saber como é realizado o envio da documentação 

fiscal para os clientes. Obtiveram-se as seguintes respostas: 

Tabela 6. Envio de Documentos Fiscais aos Clientes 

Itens Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre 

Os documentos são enviados de forma 

impressa aos clientes 
0% 20% 15% 45% 20% 

Os documentos são enviados por e-mail para os 

clientes 
0% 5% 5% 75% 15% 

Os documentos são disponibilizados em um 

portal para acesso dos clientes 
55% 30% 5% 10% 0% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 Ao observar as respostas constatou-se que grande maioria ou 65% das respostas foram 

para frequentemente e sempre no que se referiu ao envio de documentos de forma impressa 

aos clientes. Entretanto, na mesma questão pode-se afirmar que 20% ou 4 respondentes 

selecionaram a opção raramente, ou seja, existe uma propensão de não envio de documentos 

físicos. Ainda, referindo-se ao mesmo questionamento, 15% ou 3 perguntados selecionaram a 

opção ocasionalmente. 

 Continuando, após questionou-se se os documentos são enviados através de e-mails 

para os contratantes, 90% indicam enviar por e-mail, por outro lado 65% indica enviar 

também de forma impressa. Embora divergente não se pode descartar o fato de que os 

escritórios enviam de forma impressa e por e-mail. Isso indica que, ainda são tradicionais 

quanto à comunicação. 

Para fechar as discussões sobre envio de documentação, foi necessário pedir aos 

questionados se essa documentação é disponibilizada em portais. Diante disso, grande parte 
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dos respondentes escolheram a opção nunca (55%) e a alternativa raramente (30%) 

totalizando 85% das respostas. Apenas 10% optaram pela alternativa frequentemente, com 

isso, constatou-se que os mesmos possuem portal para disponibilizar esses documentos.  

Esses portais, onde os clientes tem acesso aos documentos disponibilizados por sua 

contabilidade sem necessidade de impressões ou envios por e-mail, são considerados uma 

tecnologia recente para o mercado contábil, por isso, notou-se que esse tipo de tecnologia 

ainda não é utilizado por grande parte dos escritórios da amostra estudada. 

A próxima tabela traz consigo uma demonstração dos retornos obtidos para a próxima 

questão. Nela, o objetivo foi entender sobre os processos de recebimento dos documentos 

fiscais dos clientes. 

Tabela 7. Recebimento de Documentos Fiscais dos Clientes 

Itens Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre 

Os documentos são enviados ao escritório, 

processados e arquivados no escritório 
0% 5% 15% 25% 55% 

Os documentos são enviados ao escritório, 

processados e retornam para o cliente para 

serem arquivados na empresa 

25% 25% 15% 25% 10% 

Os documentos são arquivados na empresa e 

apenas os arquivos digitais enviados para serem 

processados no escritório 

45% 45% 5% 0% 5% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

O primeiro questionamento teve a finalidade de saber sobre a forma que os 

documentos fiscais são processados e arquivados nos escritórios contábeis respondentes. 

Constatou-se que grande parte dos mesmos arquiva essa documentação no espaço físico dos 

escritórios somando 80% do total das respostas. Na mesma questão é possível notar que 15% 

ou 3 respondentes selecionaram a opção ocasionalmente e 5% escolheu a alternativa nunca.  

Dentro da mesma questão foi necessário investigar se os documentos enviados pelos 

clientes ao escritório retornam aos mesmos, para que dessa forma sejam arquivados. É notório 

observar que, metade dos respondentes selecionou nunca e raramente, melhor dizendo 25% 

para cada opção, afirmando não retornar a documentação para seus clientes. Entretanto, 15% 

da amostra sinalizou a opção ocasionalmente, 25% marcou frequentemente e somente 10% 

sempre o que significa que os documentos são devolvidos para as empresas após 

processamento. 

Na última questão da tabela 7, o objetivo foi saber se documentos são arquivados na 

empresa e apenas os arquivos digitais são enviados para serem processados no escritório, 

obteve-se o seguinte retorno: 90% do total da amostra selecionaram nunca e raramente 
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significando que, para 18 escritórios os arquivos digitais não são enviados para serem 

processados no escritório. Exclusivamente, um escritório respondeu que recebe e processa os 

arquivos digitais dos seus clientes. Compreende-se que, grande parte dos escritórios contábeis 

de Tapejara ainda arquiva a documentação nos seus estabelecimentos, mesmo já havendo 

certa tendência em processa-los e retorna-los aos clientes. 

Em síntese embora haja tecnologias de integrações há por parte da maioria dos 

escritórios necessidade de digitar os dados para serem processados, mesmo que esses já 

tenham sido digitados pelo cliente, ou seja, não é possível afirmar que esses escritórios estão 

automatizados.  

 

4.7 O USO DAS TECNOLOGIAS 

 

Com a ajuda da tabela 8 foi possível analisar as respostas da próxima pergunta. Nela, 

buscou-se saber um pouco mais sobre a percepção do profissional contador em relação ao uso 

das tecnologias, ou seja, foi solicitado que o respondente indicasse o que considera relevante 

ou irrelevante para o uso de tecnologias no seu escritório.  

Tabela 8. Uso das Tecnologias nos Escritórios 

 
Irrelevante Pouco relevante Indiferente Relevante Muito Relevante 

Diferenciação dos concorrentes 0% 10% 15% 50% 25% 

Agregar valor aos serviços 0% 5% 10% 45% 40% 

Redução de custo com pessoal 0% 0% 10% 55% 35% 

Pessoal qualificado 0% 0% 5% 50% 45% 

Adaptação do cliente 0% 0% 5% 50% 45% 

Otimização do tempo 0% 0% 0% 30% 70% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

Metade da amostra escolheu a opção relevante para a diferenciação de concorrentes, 

somente 10% dos respondentes acham pouco relevante, 15% acha que é indiferente e 25% 

acreditam que a tecnologia pode ser um diferencial em relação aos concorrentes.  

Sabe-se que a tecnologia pode agregar valor aos serviços contábeis, sendo assim, foi 

investigado sobre a percepção dos contadores da cidade de Tapejara em relação a isso. As 

respostas foram que 45% acha relevante e 40% acha muito relevante, ainda 10% acredita que 

o desenvolvimento tecnológico é indiferente para agregar valor aos serviços e 5% acha pouco 

relevante.  

A redução do custo com pessoal também entrou em questionamento. Identificou-se 

que 55% da amostra acredita que o uso da tecnologia pode contribuir para a redução do custo 

com pessoal, 35% pensa ser muito relevante e exclusivamente 10% selecionou a alternativa 

indiferente.  
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Ter colaboradores aptos e qualificados para trabalhar com tecnologia é muito 

importante. Na pesquisa perguntou-se aos contadores sobre a relevância disso, notou-se então 

que 45% acredita ser muito relevante ter pessoal qualificado, 50% afirma ser relevante e 

somente 5% acha indiferente. 

A adaptação do cliente frente às novas tecnologias é indispensável para o sucesso de 

qualquer segmento, por isso, questionou-se sobre tal aspecto, como retorno 45% selecionou a 

questão muito relevante, 50% crê ser relevante e 5% pensa a adaptação do cliente frente às 

novas tecnologias é indiferente.  

Muito se discute a relação da tecnologia com a otimização do tempo. Por isso, saber 

como o profissional contábil enxerga tudo isso é de extrema importância, para o estudo em 

questão. O retorno foi que 70% ou seja, 14 questionados responderam que acreditam que a 

tecnologia ajuda na otimização do tempo. Ainda, 30% dos respondentes optaram pela 

alternativa relevante. 

Em resumo, percebe-se que diante dos resultados da tabela 8, a maior parte dos 

questionados acredita que o uso das tecnologias traz um diferencial para o seu negócio em 

todos os sentidos observados. Sendo assim, a maioria optou pelas questões relevante e muito 

relevante para todas as questões. 

O uso das novas tecnologias pode trazer inúmeros benefícios para qualquer setor da 

economia. Atualmente, para manter-se competitivo e facilitar a rotina de trabalho é necessário 

aderir aos processos automatizados. Por isso tudo, o estudo em questão se propôs saber se os 

escritórios contábeis de Tapejara utilizam plenamente as tecnologias disponíveis, para 

complementar foi solicitado que os profissionais estabelecessem uma nota de 0 a 10 para 

quantificar o uso dessas tecnologias no dia a dia. As respostas são visíveis no gráfico 5. 

Gráfico 5. Capacidade Tecnológica Utilizada 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
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De acordo com o gráfico 5, nota-se que apenas 1 respondente (5%) optou pela nota 5; 

3 pessoas elegeram a nota 6 (15%); 5 selecionaram  7 (25%); 4 marcaram 8 (20%); 5 

elegeram 9 (25%)  e por fim 2 respondentes (10%) afirmaram utilizar 100% da capacidade 

tecnológica disponível no mercado. Diante disso tudo, a maior concentração das respostas 

ficou entre as notas: 7, 8 e 9. 

Inúmeros segmentos já se beneficiam da tecnologia para aumentar sua produtividade. 

Depois de analisar os retornos obtidos ficou nítido que os escritórios da amostra também 

fazem uso das mesmas nas suas rotinas de trabalho. Por outro lado, a tendência de se auto 

avaliarem positivamente pode ter contribuído para média ficar relativamente alta, quando 

comparado com as respostas. Também, pelo fato dos proprietários desconhecerem as 

tecnologias disponíveis no mercado faz com que acreditem que estão plenamente atendidos.  

 

4.8 PERCEPÇÃO DO CONTADOR SOBRE O AVANÇO TECNOLÓGICO 

 

 A tecnologia já faz parte do dia a dia da profissão contábil e consigo traz inúmeros 

processos de melhoria. Contudo, é preciso investigar qual a real visão do profissional contábil 

em relação ao avanço tecnológico. Para tal, foi elaborado uma pergunta visando entender 

estes questionamentos, onde os profissionais puderam selecionar mais de uma opção, as 

respostas foram: 

Gráfico 6. Percepção do Profissional em Relação ao Avanço Tecnológico 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

No que tange a percepção do profissional em relação às tecnologias, foi possível notar 

que grande maioria (80%) dos mesmos, visualiza o avanço tecnológico como uma 

oportunidade de se reinventar. Ainda, na mesma questão, percebeu-se que 11 respondentes 
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veem o avanço tecnológico como inevitável e apenas um questionado assinalou a questão 

ameaçador.  

Para complementar a questão anterior em caso da resposta ser outros, foi elaborado 

uma questão aberta para que os contadores proprietários complementassem sua percepção em 

relação ao avanço tecnológico. Contudo, a opção “outros” não fora selecionada por nenhum 

respondente.  

Para finalizar, a última questão da pesquisa também foi aberta, nela o objetivo foi de 

coletar informações sobre a visão dos profissionais contadores em relação ao futuro da 

profissão. Questionou-se, como os profissionais vislumbram a profissão para as próximas 

décadas. 

O total da amostra foi de 20 (vinte) escritórios contábeis. Porém nessa última questão 

apenas 13 (treze) profissionais expressaram suas opiniões quanto ao futuro da profissão, em 

relação à tecnologia. A seguir para um melhor entendimento dos retornos obtidos foi 

elaborado lista com os principais itens citados nas respostas: 

 Profissionais especificamente para análise financeira, econômica e contábil e não mais 

um guarda livros ou um simples importador de dados; 

 Tecnologia agregando e não substituindo o contador; 

 Constante aprendizado para se manter no mercado; 

 Profissionais se reinventando e utilizando ferramentas tecnológicas para ajudar no 

processo da tomada de decisão do cliente;  

 Contabilidade segmentada por setores, ou seja, cada profissionais com uma 

especialização; 

 Tecnologias cada vez mais a favor da profissão; 

 Profissionais com grandes desafios tanto em relação a tecnologia quanto as leis; 

 Uma contabilidade mais gerencial do que contabilidade de apuração de impostos; 

 Escritório enormes agindo antiteticamente quanto às questões honorárias; 

 Assessoria contábil empresarial; 

 Ganhos de escala; 

 Análise melhor das empresas. 

 A pesquisa Thomson (2018) realizada com mais de 300 profissionais contábeis ativos 

no mercado em 2018, vem de encontro com os retornos obtidos na pesquisa. Nela, os 

profissionais acreditam que, os principais impactos do setor contábil serão na tecnologia, no 

conhecimento e na automação.  
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Também na pesquisa de Thomson (2018) sobre o futuro do contador, mais de 95% dos 

entrevistados afirmaram que suas atribuições provavelmente mudarão com as tecnologias; 

78% dos entrevistados preveem que na próxima década empresas de tecnologias 

desenvolverão soluções que automatizarão as tarefas consideradas críticas e de extrema 

atenção destes profissionais. 

Portanto o levantamento realizado por Thomson (2018) conclui que o aumento do uso 

da tecnologia, tende a tornar o dia a dia dos contadores mais eficiente, deixando que estes 

profissionais se dediquem a outras iniciativas de trabalho. Com isso, será possível que os 

contadores se tornem consultores e estejam cada vez mais próximos dos seus clientes. 

Com a ajuda da ultima questão ficou claro que muitos profissionais da área contábil 

visualizam a tecnologia em seu benefício. Constatou-se que a tecnologia vem para somar na 

profissão e não para extingui-la. A profissão será com o passar das décadas, reinventada e o 

contador exercerá um papel mais estratégico nas organizações. Em síntese, a maioria dos 

contadores/proprietários está percebendo a tecnologia como uma oportunidade de se 

reinventar e ofertar serviços gerenciais que possam agregar valor ao seu negócio. 

 

4.9 RESUMO QUANTO AO USO DAS TECNOLOGIAS 

 Para finalizar e complementar o estudo, é necessário apresentar de forma resumida e 

clara os principais resultados obtidos ao longo da pesquisa. Para melhor visualização das 

respostas, foi elaborado um quadro trazendo as principais informações quanto ao uso das 

tecnologias. 
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Quadro 1. Resumo do Uso das Tecnologias 

 
Fonte: Elaborado pela Autora a partir dos Resultados da Pesquisa (2020) 

O Quadro 1, revela de forma mais clara a apresentação dos resultados, ficando em 

evidência o baixo uso de redes sociais, sistemas de gerenciamento de tarefas e automatização 

de processos de importação. Por outro lado, os dados revelam que o e-mail, o uso de planilhas 

eletrônicas e recebimento e envio de documentação ainda são utilizados pelos escritórios. Já 

quanto ao uso de integração entre sistemas percebe-se que parte dos escritórios ainda não 

utiliza desta ferramenta principalmente na parte financeira.  

 

 

 



53 

 

5 CONCLUSÃO 

Manter-se atualizado tanto em conhecimento quanto em tecnologia nunca foi tão 

relevante para a profissão contábil, para tanto, buscou-se no desenvolvimento do presente 

estudo identificar em que medida as tecnologias de comunicação e automatização de 

processos são utilizadas pelos escritórios de contabilidade de Tapejara/RS e qual a visão 

futurista do contador proprietário em relação ao avanço tecnológico. 

Este estudo possibilitou entender como funciona na prática os processos de automação 

tanto na parte fiscal, financeira e contábil como na comunicação. Também foi possível 

observar qual a real visão que os profissionais contadores do município de Tapejara localizada 

no interior do Rio Grande do Sul têm em relação à era tecnológica. A pesquisa ainda gerou 

um breve conhecimento sobre as características das empresas contábeis do município. 

Identificou-se que grande parte dos escritórios contábeis do município possui 

quantidade relativamente baixa de colaboradores, o que os caracteriza como escritórios de 

pequeno porte. Quanto aos serviços ofertados, observa-se que muitos já oferecem consultoria 

contábil. 

No que diz respeito ao uso das tecnologias constata-se que uma parcela considerável 

(47%) utiliza a nuvem para armazenar os dados sendo que a maioria dos escritórios importam 

as informações fiscais diretamente do portal do governo e/ou sistemas internos das empresas 

contratantes. Mesmo utilizando de sistemas integrados para o processamento fiscal, o que se 

observa é que a importação ainda é conduzida por um funcionário do escritório, ou seja, não 

constatou-se uso de sistemas automatizados/robotizados para essas funções.  

Nas informações financeiras, observa-se que o uso de tecnologias automatizadas é 

ainda menor, uma vez que a maioria dos escritórios abastece o sistema com documentação 

enviada pelo cliente e optam por não integrar os sistemas. O envio de documentos do 

escritório para as empresas é realizado via e-mail e o recebimento dessa documentação do 

cliente ainda em sua maioria é físico.  

As principais ferramentas de comunicação entre o escritório e cliente são whatsapp e 

e-mails. O sistema mais utilizado pelos escritórios é modulo folha/fiscal. Existe uma minoria 

que utiliza plenamente a capacidade tecnológica enquanto o restante admite não estar usando 

100% da mesma. As opções oportunidade de se reinventar e inevitável fazem parte das 

percepções da maioria dos respondentes em relação à tecnologia.  

Observou-se que a questão otimização do tempo foi a mais selecionada como muito 

relevante em relação ao uso de tecnologias no escritório. Quanto à percepção dos 
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proprietários verifica-se de que o contador precisa se reinventar e acompanhar a evolução 

tecnológica, mudando o seu papel dentro das organizações. Com a ajuda da tecnologia é 

possível que o profissional contador aos poucos vá abandonando a função de um simples 

apurador de impostos, para se tornar um consultor de negócios se tornando uma peça 

fundamental dentro das empresas.  

No que tange às contribuições da pesquisa, percebe-se a relevância do estudo para a 

classe contábil, abrindo campo para novos estudos na área. No entanto, deve-se considerar 

algumas limitações da presente pesquisa: o estudo foi realizado apenas com escritórios da 

cidade de Tapejara, portanto pode não representar a realidade de escritórios localizados em 

cidades maiores, sendo assim, os resultados aqui obtidos devem ser analisados sem 

generalizações.  

Sugere-se, portanto que novos estudos sejam realizados nesse segmento para que 

assim exista uma comparação entre o município de Tapejara/RS em relação a outras 

localidades. Ainda, é válido acrescentar que o trabalho deixa aberta a possibilidade de 

ampliação, com análise dos dados através de B.I. (Business Intelligence), ferramenta que pode 

auxiliar os gestores.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

O USO DAS TECNOLOGIAS NOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE DE TAPEJARA/RS 

Olá! Me chamo Joana Paula de Oliveira, sou Acadêmica do curso de Ciências Contábeis da 

FAT - Faculdade e Escola, Localizada na cidade de Tapejara - Rio Grande do Sul. Estou 

fazendo uma pesquisa sobre o Uso da Tecnologia nos Escritórios de Contabilidade para o meu 

Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).  

Por isso, peço a sua colaboração para responder este questionário.    

Desde já, agradeço imensamente pela sua Ajuda! 

Cordialmente, Joana Paula. 

 Qual a sua escolaridade? 

1. Ensino Médio 

2. Ensino Superior 

3. Pós Graduação 

4. Mestrado 

5. Doutorado 

6. Pós Doutorado 

Quantas pessoas  trabalham no seu escritório (incluindo sócios e administradores)? 

___________________________ 

 

Sua Empresa Oferece Consultoria Empresarial? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Como é Armazenado o  Sistema Contábil do Escritório bem como o Banco de Dados? 

(   ) Em nuvem: com acesso pelos operadores de qualquer computador 

(   ) Desktop: Instalado no servidor da empresa, apenas com acesso local 

(   ) Desktop: Instalado no servidor do escritório e com permissões de acesso remoto 

(   ) Outros ... 

 

Como é realizada a Movimentação Fiscal das Empresas que Contratam seus Serviços? 

1. Importação de notas fiscais eletrônicas de compra e venda de mercadorias 
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(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

2. Importação de notas fiscais eletrônicas de serviços 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

3. Importação da movimentação financeira do cliente, incluindo extratos, arquivos gerados 

pelo banco 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

 

Como é realizado o Processamento de Documentos Fiscais? (notas fiscais de compra e venda 

dos clientes). 

1. As informações são digitadas no sistema interno por um funcionário do escritório 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

2. As informações são importadas diretamente do sistema do cliente por um funcionário do 

escritório 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

3. As informações são importadas dos portais do governo por um funcionário do escritório 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

4. As informações são integradas automaticamente entre os sistemas do escritório e empresa 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

 

Quanto às Informações Financeiras? (pagamento, recebimento dos clientes). 

1. As informações são digitadas no sistema interno por um funcionário do escritório conforme 

documentação enviada pelo cliente 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

2. As informações são importadas diretamente do sistema do cliente por um funcionário do 

escritório. (importações de arquivos de texto) 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

3. As informações são integradas automaticamente entre os sistemas do escritório e empresa 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

 

Em Relação ao Envio de Documentos aos Clientes? 

1. Os documentos são enviados de forma impressa aos clientes 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

2. Os documentos são enviados por e-mail para os clientes 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 



63 

 

3. Os documentos são disponibilizados em um portal para acesso dos clientes 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

 

Em Relação ao Recebimento de Documentos dos Clientes? 

1. Os documentos são enviados ao escritório, processados e arquivados no escritório 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

2. Os documentos são enviados ao escritório, processados e retornam para o cliente para 

serem arquivados na empresa 

(   ) Nuca   (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente  (   ) Sempre 

3. Os documentos são arquivados na empresa e apenas os arquivos digitais enviados para 

serem processados no escritório. 

 

Indique o que Considera Relevante ou Irrelevante para o uso de Tecnologias no seu 

Escritório: 

1. Diferenciação dos concorrentes 

(   ) Irrelevante  (   ) Pouco Relevante  (   ) Indiferente  (   ) Relevante   (   ) Muito Relevante    

2. Agregar valor aos serviços 

(   ) Irrelevante  (   ) Pouco Relevante  (   ) Indiferente  (   ) Relevante   (   ) Muito Relevante    

3. Redução de custo com pessoal 

(   ) Irrelevante  (   ) Pouco Relevante  (   ) Indiferente  (   ) Relevante   (   ) Muito Relevante    

4. Pessoal qualificado 

(   ) Irrelevante  (   ) Pouco Relevante  (   ) Indiferente  (   ) Relevante   (   ) Muito Relevante    

5. Adaptação do cliente 

(   ) Irrelevante  (   ) Pouco Relevante  (   ) Indiferente  (   ) Relevante   (   ) Muito Relevante    

6. Otimização do tempo 

(   ) Irrelevante  (   ) Pouco Relevante  (   ) Indiferente  (   ) Relevante   (   ) Muito Relevante    

 

E Relação à Comunicação e Informação aos Clientes, seu Escritório faz uso de: 

1. Envio de e-mails 

(   ) Nunca  (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) frequentemente  (   ) Sempre 

2. Ligação telefônica 

(   ) Nunca  (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) frequentemente  (   ) Sempre 

3. Instagram do escritório 

(   ) Nunca  (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) frequentemente  (   ) Sempre 
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4. Facebook do escritório 

(   ) Nunca  (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) frequentemente  (   ) Sempre 

5. Aplicativo de comunicação WhatsApp 

(   ) Nunca  (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) frequentemente  (   ) Sempre 

6. Comunicação via Skype 

(   ) Nunca  (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) frequentemente  (   ) Sempre 

7. Aplicativo de comunicação Telegram 

(   ) Nunca  (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) frequentemente  (   ) Sempre 

8. Site do escritório 

(   ) Nunca  (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) frequentemente  (   ) Sempre 

9. Reuniões remotas/virtuais 

(   ) Nunca  (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) frequentemente  (   ) Sempre 

10. Canal Youtube do escritório 

(   ) Nunca  (   ) Raramente  (   ) Ocasionalmente  (   ) frequentemente  (   ) Sempre 

 

Liste os Sistemas/Softwares Utilizados pelo Escritório: 

(   ) Sistema Escritório - Módulo Folha/Fiscal/Contábil 

(   ) Sistema de Controle e gerenciamento de Tarefas 

(   ) Planilhas eletrônicas (Excel/BrOffice) 

(   ) Formulários eletrônicos 

(   ) Sistema de armazenamento e arquivamento de documentos digitais 

(   ) Aplicativos específicos para escritório 

(   ) Analista de arquivos e dados 

(   ) Automação de Processos 

 

Você considera que usa plenamente as tecnologias disponíveis em seu escritório? De uma 

nota de 0 a 10 de quanto seu escritório faz uso de tecnologias: 

(   )1  (   )2  (   )3  (   )4  (   )5  (   )6  (   )7  (   )8  (   )9  (   )10 

 

Como você vê o avanço tecnológico a nível de inteligência artificial em relação à sua 

profissão e a sua empresa? (Pode selecionar mais de uma opção) 

(   ) Ameaçador 

(   ) Inevitável 

(   ) Utópico 
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(   ) Oportunidade de se reinventar 

(   ) Outros 

 

Em caso da resposta ser "outros" na questão anterior. Quais? 

__________________________________ 

 

Para contribuir com a pesquisa, em sua visão como você vislumbra a contabilidade e seus 

profissionais nas próximas décadas? 

__________________________________ 


