


CONTABILIDADE X TECNOLOGIA

Futuro sempre presente



Que mundo é este?





Vamos começar com uma 

história...



Há 5 anos fiz um exercício de 

Futurologia para uma palestra 

em uma universidade, com o 

tema:

“Como seria o 

ambiente tecnológico 

do contador nos 

próximos 4 anos?”



Vejam que chegamos em

e muitos desses ambientes se concretizaram.



Além disso, muitas empresas surgiram e outras se consolidaram:



Tinha esquecido da 

CONTABILIZEI e outras 

do gênero.





...De tanto bater na CONTABILIZEI, imitaríamos

uns caras que fizeram propaganda gratuita

do serviço do outro?



DISRUPÇÃO: Como diria o anti-vírus...





UM EXEMPLO?





Em 1999 a Blockbuster emitiu 

uma carta aos acionistas com a 

seguinte frase:

“A preocupação dos investidores em relação à ameaça das 

novas tecnologias é exagerada”.



Nos anos 2000 a Blockbuster teve a chance 

de comprar a NETFLIX por 50 milhões de 

dólares… E rejeitou a oferta…

Em 2010 a                              declarou falência…



Essas novas tecnologias e 

esse novo modelo de 

distribuição de 

informação estão  

revolucionado a gestão 

dos negócios...





Lembra do Slide do anti-vírus? “Uma ameça foi 
detectada”...



PERIGO?

• E Agora Psicólogos??

• SERÁ QUE PODE 
ACONTECER CONOSCO????



•8% pensam que o futuro da profissão está pronto hoje;•10% vêm-se como inovadores;•90% concordam que o futuro digital se 

aproxima rapidamente;

•20% acreditam que as inovações tecnológicas 

serão um motor de influência em 2025;

•82% admitem que precisam saber mais sobre inovação.

Fonte: CPA

A pesquisa Welcome to the Fast Future mostra que muitos contadores 
não reconhecem os benefícios das tendências tecnológicas no setor.



MAS sabemos que a contabilidade 

sempre esteve permeando o uso 

maciço de tecnologia, não é mesmo? 



Como nós estamos lidando 

com tudo isso?

O que temos usufruído? 

Como temos acompanhado 

os novos tempos e 

mecanismos tecnológicos?

Como temos potencializado 

nossos negócios? 



Qual será o impacto de 

tecnologias que nem 

foram inventadas sobre 

serviços contábeis 

repetitivos, previsíveis, 

com altos custos e 

riscos? 



Você seria capaz disso aqui?





E se existisse um 

sistema que lê-se 

um documento 

físico e 

automaticamente 

contabilizasse?



Como aumentar a 

produtividade dos nossos 

colaboradores se o trabalho 

está cada vez mais invisível? 



•80% têm preocupações sobre o recrutamento de talentos 

para atender às necessidades futuras;

•51% acham que é muito importante entender a 

mudança da força de trabalho.

Fonte: CPA

Pesquisa mostra ainda a preocupação de muitos contadores em estar 
preparados para o futuro:



Enfim, o que esperar do futuro? 





Depois de tudo isso qual o melhor amigo do bicho contador? 



O cara da TI...

Vocês Conhecem?





Mas podemos nos dar o luxo de 

não conversar com ele num nível 

mínimo? 



Mas o que fazer pra aprender esse 

novo idioma: o "informatiquês"?



Quem lembra do IUB?

Será que da pra aprender 

informatiquês?



O que a tecnologia pode nos 

oferecer?



Hoje contamos com aplicativos 

fáceis e rápidos de usar, para 

colaborar nesse processo 

irreversível de ruptura 

tecnológica na nossa profissão. 





















“Em alguns anos vão 

existir 2 tipos de 

empresas: as que fazem 

negócios pela internet e as 

que estão fora dos 

negócios”.



O Brasil é o país com mais pessoas conectadas

do continente, com um total de 93,2 milhões até

o final do ano. No México, são 56 milhões,

seguido da Argentina, com 21,7 milhões.

Fonte:



Pensando em tudo isso que vimos...

Qual seria maior ATIVO do mundo?



Uma prova disso é que a maior empresa de táxi do 

mundo, não tem nenhum carro em sua frota...



A maior empresa de acomodação do 

mundo, não tem nenhum imóvel e 

muito menos hotéis no seu nome...



A varejista mais valiosa do mundo, não tem estoque...



A empresa proprietária da mídia mais popular do 

mundo, não cria nenhum conteúdo...



Qual o diferencial ? 

Porque valem bilhões 

sem nenhum ativo 

paupável?



Voltando a pergunta inicial:

Qual o MAIOR ATIVO do mundo?



Economia Compartilhada



Quem consegue captar a ATENÇÃO 

das pessoas é quem consegue 

gerar um grande montante de 

negócios nesta economia 

compartilhada…

Porque "os recursos fluem para 

onde a atenção das pessoas 

estão…"



E a internet democratizou 

isso…

Antes a única opção 

era aparecer nas 

grandes mídias, 

como a televisão.



O que podemos fazer?



Hoje qualquer 

empreendedor pode 

revolucionar o 

mundo de um 

pequeno quarto 

com um 

computador e 

internet…



NÓS CONTADORES?

Podemos 
participar desta 
nova onda?







PROBLEMA

CONECTAR PESSOAS QUE
PODEM SE AJUDAR NO TRANSPORTE 

DE OBJETOS



MERCADO COLABORATIVO
TECNOLOGIA
PESSOAS AJUDANDO PESSOAS



APLICATIVO





O contador hoje é 
um helper, 
bombeiro. emitir 
guias, calcular 
impostos e ajuda 
cumprir obrigações.



2º Passo: supporter, 
oferece apoio em 
demandas 
pontuais, como 
planejamento 
tributário e análise 
de fluxo de caixa.



No cenário ideal, 
será business 
partner, o 
verdadeiro parceiro 
de negócios.







AUMENTANDO A PERCEPÇÃO DE VALOR COM ESSA MUDANÇA



COMO MIGRAR PARA O SEGUNDO 

MODELO DE TEMPO?

Incorporar a tecnologia 

ainda mais no nosso 

dia a dia.



Pensar em modelos de negócios 

contábeis Disruptivos 

Colaborativos e até Compartilhados



Investir E SE ABRIR À novas 

tecnologias e MODELOS de Negócios



“Em TIME que 
está 
ganhando...       

SE MEXE!! SIM! 
SIM...”



“A chave de todas as ciências é 

inegavelmente o ponto de 

interrogação.”

Honoré de Balzac

OBRIGADO


