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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a importância da tecnologia para a Contabilidade, com o 

avanço dos sistemas de informação, trazendo o progresso para a integração dos 

dados contábeis, para que os contadores possam exercer suas tarefas pertinentes 

e analíticas, conseguindo cumprir as devidas exigências. Assim busca-se 

demonstrar o processo da migração do modelo digital e sua adaptação por meios 

de ferramentas tecnológicas que buscam facilitar o desempenho na rotina do 

contador, fundamentando-se como base o processo de transformação da 

contabilidade tradicional para a contabilidade digital. Como metodologia, utiliza-se 

referências bibliográficas com abordagem da Contabilidade Digital. Nos resultados 

buscou-se analisar como a mudança pode simplificar a rotina dos profissionais 

contábeis, e quais obstáculos procura-se contornar para que se possa obter um 

serviço com a qualidade final esperada. 

 

Palavras-chave: Contabilidade. Digital. Tecnologia. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work presents the importance of technology for accounting, with the advancement 

of the information system, bringing progress to the integration of accounting data, so 
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Saúde, Prof.ª e Orientadora do Trabalho de Conclusão do Curso de Ciências Contábeis do Centro 
Universitário UNIFACVEST. 



that accountants can carry out their relevant and analytical tasks, managing to fulfill 

the due requirements. Thus, we seek to demonstrate the process of migrating the 

digital model and its adaptation by means of technological tools that seek to facilitate 

performance in the accountant's routine, based on the process of transformation from 

traditional accounting to digital accounting. As a methodology, bibliographical 

references are used with a Digital Accounting approach. In the results, we tried to 

analyze how change can simplify the routine of accounting professionals, and which 

obstacles are sought to overcome so that a service with the expected final quality can 

be obtained. 

 

Keywords: Accounting. Digital. Technology. 

 

 

1 Introdução 

 

O presente artigo de pesquisa qualitativa da disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso II para o Bacharelado em Ciências Contábeis, tema abordado 

que tem como foco a Contabilidade Digital e seus impactos nos processos contábeis. 

 A contabilidade é uma ciência social, que estuda os registros dos respectivos 

bens, direitos e obrigações de uma entidade, tendo como maior objetivo evidenciar e 

orientar para que possa fornecer informações precisas aos usuários. Existem 

diferentes modelos de trabalhar dentro da contabilidade, tais como a tradicional, onde 

a contabilidade é realizada com a utilização de serviços manuais. A operação pode 

ser descrita como atividade que se usa grandes volumes de papéis, devido a recusa 

de realizar serviços com processos contábeis automatizados, gerando mais custos e 

menor produtividade.  

A contabilidade digital busca explorar o uso de ferramentas tecnológicas para 

que simplifiquem a forma de trabalhar, automatizando os processos contábeis, 

tornando o trabalho menos burocrático e contribuindo na agilidade nos processos, 

melhorando assim a execução e tornando as tarefas mais precisas. Discorrendo deste 

tema, o objetivo geral é demonstrar a migração do modelo digital em um escritório de 

contabilidade. 

Esta tecnologia busca facilitar os serviços de forma que otimize tempo e evite 

desperdícios, podendo ter a condição de demonstrar que os processos contábeis 



podem ser efetuados de forma mais prática e positiva com a contribuição de 

ferramentas tecnológicas. Em um escritório contábil que cada vez mais adquire 

exigências, é essencial evitarmos a sobrecarga de demandas complexas, que 

consequentemente se tornam demoradas. Com finalidade de evitar estes tipos de 

atrasos o modelo digital proporciona vantagens e agilidade nos processos contábeis 

por meio de novas ferramentas.  

Para atingir estes objetivos, utilizou-se como metodologia artigos bibliográficos, 

com o intuito de demonstrar os processos de implementação para o modelo digital em 

um escritório de contabilidade. Abordando o que será visto nos ademais capítulos, 

temos o primeiro se tratando a respeito da introdução, justificativa, problematização 

do tema, abordando bem como as metodologias utilizadas para a realização do 

presente trabalho junto aos objetivos que busca-se alcançar nesta pesquisa.  

No segundo capitulo será apresentado o conceito de contabilidade seguido dos 

diferentes modelos existentes de execução de trabalho dentro de um escritório 

contábil, em seguida será abordado sobre a tecnologia atual que nos permite a 

utilização de várias ferramentas em prol da agilização dos processos. No capítulo 3 

trataremos das metodologias que serão utilizadas no trabalho. No capítulo 4 irá ser 

apresentado os resultados e realizado o debate sobre o tema. No último capítulo será 

encerrado com as considerações finais através do término da discussão dos 

resultados.   

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar a migração do modelo digital em um escritório de contabilidade 

localizado em Lages – SC. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Conceituar os modelos de contabilidade existentes 

2. Compreender o uso da tecnologia na contabilidade 

3. Descrever o processo de implantação para o modelo digital em um 

escritório. 

 

 



2 Fundamentação Teórica 

 

 O primeiro aspecto que deve ser analisado é retratar sobre a contabilidade, seu 

conceito, características e suas origens. A Contabilidade é uma ciência social que 

estuda os registros contábeis, por meio de doutrina e fatos, sendo elas, econômicas 

e financeiras, com o fim de terminar e ordenar todos os movimentos em valor e em 

quantidades. Segundo Marion: 

A Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis 
para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e 
sempre existiu para auxiliar as pessoas e tomarem decisões. Com o passar 
do tempo, o governo começar a utilizar-se dela para arrecadar impostos e a 
torna obrigatório para a maioria das empresas. (MARION, 2009, p. 28) 
 

Contudo, percebe-se que a importância da Contabilidade é presente na rotina, 

tendo que em vista a necessidade de tê-la, de forma mais próxima e eficaz para 

atender os devidos usuários. 

A contabilidade tradicional tem por aspecto prestar um determinado modelo de 

serviço de forma de atendimento presencial e recolhimento de documentos físicos, 

sendo que isto não impede a utilização de artifícios como o uso do telefone e e-mail 

como exemplos para o contato com o cliente, mesmo assim, é o contato presencial 

que caracteriza este tipo de modelo tradicional (OSAYK, 2022) 

Com a cooperação da tecnologia, várias áreas da sociedade foram 

beneficiadas, objetivamente, a contabilidade, pois com o aumento da informação do 

dia a dia na integração de fornecer dados gerou aos seus usuários benefícios para 

que se tenha uma estrutura para executar suas tarefas de forma assertiva (ASPLAN, 

2019) 

 A tecnologia trouxe para o mundo corporativo uma melhoria substancial nas 

atividades cotidianas. Cada vez mais, a evolução tecnológica facilita a execução das 

tarefas e garante maior segurança na realização das operações corporativas. 

A contabilidade online surgiu em 2012, primeiro modelo que integrou as 

ferramentas tecnológicas com a Contabilidade, auxiliando o cliente inserir de forma 

virtual seus dados, segundo Gestão Contabilidade:  

A introdução da tecnologia nos serviços contábeis surgiu quando os profissi-
onais da área e empreendedores buscavam formas de agilizar processos e 
reduzir significativamente a quantidade de papel. No ambiente online eles vi-
ram a solução ideal, que poderia gerar grande economia de dinheiro e tempo 
para as empresas. Neste cenário nasceu a contabilidade online. Em um am-
biente digital, teve início a troca de informações contábeis, fiscais e tributárias 
entre contador e empreendedor. Deixou de existir a necessidade constante 



de visitas físicas e a quantidade de papéis usadas no processo foi reduzida a 
praticamente zero. (GESTÃO CONTABILIDADE, s.d, p. 1) 

A tendência da formação da contabilidade com a tecnologia influenciou a 

predominância de serviços qualificados para a atribuição das entregas de dados de 

forma online. Os sistemas integrados em nuvens é um sistema que propõe um 

ambiente de forma online onde os usuários podem usufruir de seus documentos com 

segurança sem correr o risco perde-los, podendo assim, acessa-los de forma prática 

através de qualquer dispositivo que tenha acesso a rede internet. Conforme cita Fortes 

Tecnologia (2021, p. 1):  

“Com a nuvem o empresário contábil obtém acesso aos mesmos serviços de 

tecnologia eficientes, como alto poder de computação, grande estrutura de bancos de 

dados e armazenamento de um provedor de serviços confiável em nuvem”. Portanto, 

é uma ferramenta que coleta e armazenas dados, otimizando assim a entrega e 

obtendo processos mais ágeis. 

O armazenamento em nuvem torna-se vantajoso por ser uma solução que não 

exige instalação em máquinas, trazendo como alternativa a eliminação de despesas 

empresariais, como manutenções de sistemas e atualizações de aplicativos. 

A contabilidade digital é um modelo de negócio que possibilita o contador 

trabalhar de forma mais técnica e analítica do que a forma tradicional, pois o mesmo 

é burocrático, e que torna o processo demoroso, pois se aplicado o modelo digital a 

otimização de tempo é vista de forma quase que imediata. O modelo de prestação de 

serviços da contabilidade digital e a contabilidade online buscam fornecer um serviço 

prático e benéfico. 

Existem muitas diferenças entre a contabilidade digital e a contabilidade 
online, mas a fundamental é: o compromisso principal das contabilidades 
online é resolver as obrigações legais de seus clientes com um baixo custo, 
enquanto que o compromisso principal da contabilidade digital é melhorar a 
eficiência e os resultados dos seus clientes, e como consequência disso, 
resolver as obrigações legais. (OMIE, 2020, p. 1).  
 

A contabilidade veio se estruturando e criando formas de prestações de serviço, 

sendo a contabilidade online, tem objetivo de entregar as obrigações e contabilidade 

digital busca fornece ferramentas e demandas otimizadas com foque em prestar 

serviço consultiva. 

“Foi instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o Sistema 

Público de Escrituração Digital (Sped) constitui-se em maiores avanços na 

informatização da relação entre o fisco e os contribuintes” (GOV.BR, 2007, p. 1) 



A efetuação de se tornar um trabalho mais voltado a ferramentas tecnológicas 

se leva ao fato de a Receita Federal exigir o SPED pessoas jurídicas, ainda segundo 

o GOV (2007, p. 1): 

O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, 
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, 
inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de 
informações.  
 

O certificado digital é um meio onde o responsável consta uma identidade 

jurídica ou pessoal, tendo objetivo de validar confirmações de assinaturas digitais.  

O certificado digital é um documento eletrônico que identifica pessoas e 
empresas no mundo digital, comprovando sua identidade. Permite acessar 
serviços on-line e assinar documentos eletrônicos com possibilidade de 
certificação da autenticidade e da integridade. (CORDEIRO, 2008, p. 7). 

 
 A facilidade de transmitir a assinatura de um documento de forma digital evita 

ter que obtê-la de forma manuscrita, desnecessitando assim a presença física em 

cartórios e outros afins que demandaria um determinado tempo desnecessário. 

Segundo SILVA, COSTA e SILVA (2017, p. 29-30):  

Todos os livros são elaborados de maneira digital, e o documento eletrônico 
permite modificações sem que ocorram rasuras. Ao fim dos registros, os 
documentos poderão ser apenas impressos, assinados manualmente e 
arquivados, ou ainda armazenados nos computadores com assinatura digital 
válida, dispensando a impressão e contribuindo também na economia de 
papel e espaço pelo armazenamento eletrônico de tais documentos. 
 

Com isso podemos afirmar que é evidente que a assinatura digital torna o 

processo mais simples, fácil e seguro.  

Portanto, tudo o que foi citado neste capítulo é o essencial que visa a melhor 

adequação de um aperfeiçoamento digital em um escritório de contabilidade que tem 

como objetivo fornecer agilidade e eficácia nos processos contábeis. 

 

3 Material e Métodos 

 

 O método utilizado para realizar esta pesquisa foi através de referências 

bibliográficas e tabelas com ênfase na Contabilidade Digital, levantando assuntos 

relevantes sobre o tema e os impactos dos processos contábeis. O estudo teve como 

base a observação de um escritório de contabilidade localizado em Lages – SC, em 

conjunto com obras de autores qualificados na área e páginas de meios eletrônicos 

especializados no assunto do tema em questão. 

 



4 Resultados e Discussão  

 

A tecnologia e as inovações trazem possibilidades para uma estrutura de 

qualidade para o trabalho do profissional contábil, tornando as demandas mais ágeis 

e seguras, com o intuito de ajudar nos processos contábeis.  

Para a construção de um modelo digital necessita-se da adequação e 

desenvolvimento para se adaptar ao modelo que traz vantagens ao cotidiano do 

profissional contábil. 

 Durante o desenvolvimento do artigo, foram analisados os processos de 

migração do modelo tradicional para o digital em um escritório de contabilidade 

localizado em Lages – SC. Serão explanados os alinhamentos que foram percorridos 

na transformação e quais ferramentas se utilizaram no processo.  

O presente escritório de contabilidade encontrava-se com a carência de 

solucionar tais problemas, com arquivos e documentos físicos, tornando assim visível 

a necessidade de mudar a forma de receber e enviar os documentos, o que 

ocasionava a demora da transferência de informações gerando processos contábeis 

mais burocráticos e lentos. 

 

Tabela 1 – Tabela de características dos modelos contábeis 

Fonte: Santos e Konzen, (2020). 

 Considerando esta questão, foram necessárias estabelecer decisões para que 

organizassem a estrutura do escritório para adequar ao modelo digital, o arquivo que 

se encontrava com estrutura física, transformou um arquivo digital, realizado através 

de nuvem, onde seus documentos permanecem de forma online, sendo os clientes 



responsáveis por compartilhar os documentos contábeis, tais como extratos 

bancários, comprovantes de pagamentos, notas fiscais, relatórios financeiros e 

empréstimos. 

Na análise para a transformação de um escritório de contabilidade do modelo 

tradicional para o digital é necessário avaliar a oportunidade de agregar valor ao 

trabalho, sendo uma forma de os clientes que aderirem a este meio poderão usufruir 

de eficiência no trabalho com otimização nos processos contábeis, por meio de 

softwares, internet e ferramentas tecnológicas, segundo Saraiva: 
 

A Receita Federal e alguns Estados têm se movimentado muito rapidamente 
para criar um sistema público de escrituração digital no país. Este sistema 
consiste, não apenas, na criação de eficientes mecanismos de comunicação 
e compartilhamento de dados (em tempo real) entre as entidades 
empresarias e as entidades governamentais, mas na substituição de 
documentos físicos (nota fiscal, livros fiscais, etc.) por documentos digitais de 
igual valor jurídico para todas finalidades, através do uso da internet e de 
certificações digitais baseados nos padrões de segurança digital nacionais, 
criando o que poderíamos chamar de contabilidade digital. (SARAIVA, 2008, 
p. 1) 

 

A contabilidade busca fornecer com qualidade as informações aos seus 

usuários, necessitando de um suporte que pudesse contribuir de forma mais eficaz, 

traçando a aplicação de plataformas junto aos objetos mecânicos, que visa facilitar 

procedimentos manuais com o suporte de ferramentas tecnológicas, sendo assim, 

demonstrando o papel da Contabilidade Digital.  

 Adesão de sistemas contábeis que auxiliem na forma de acompanharem de 

forma prática com apenas internet e um computador, pode citar a computação em 

nuvem: 

Armazenar na nuvem significa que você vai guardar seus arquivos em algo 
que não é físico, como um HD, um cartão de memória, pen drive ou algo do 
tipo. A “Nuvem” é como se fosse um espaço na internet onde você cria uma 
pasta e salva todas as suas coisas lá dentro, sem se preocupar em ter que 
levar para onde for. (POSITIVO, 2017, p. 1) 
 

Dessa forma, as trocas de informações se tornam mais práticas e ágeis, sem 

tendo que obter malotes e enviar documentos de forma pessoal ao cliente, causando 

um serviço muito burocrático e lento. Tornando-se um arquivo digital, com objetivo de 

contribuir para a eficácia dos recebimentos de documentos afim de se obter 

informações deles, portanto entregando as obrigações aos clientes e fornecendo 

informações ao fisco. 

 Sistemas digitais passaram a ser utilizados para fornecer maior credibilidade a 

eficiências nos processos contábeis, com ferramentas de integração online que 



auxiliam a comunicação do profissional contábil com o cliente, entregando suas 

obrigações e deveres de forma segura e ágil, assim fornecendo melhor consultoria ao 

usuário. Uma ferramenta muito utilizada que é possível dar como exemplo é o Gestta 

Messenger, que possui como principais funções a gestão de tarefas e o atendimento, 

melhorando o relacionamento com a empresa. 

 O processo de migração do modelo tradicional para o modelo digital em um 

escritório de contabilidade deve ser realizado de forma compreensiva aos usuários, 

tornando evidente a necessidade e buscar evoluir para que se possa obter um traba-

lho mais efetivo e competitivo ao mercado. 

 A imagem ilustra os passos para a migração digital, conforme pode ser visto 

na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Tabela do passo-a-passo para implementação do modelo digital 

 

Fonte: Autor 

 

5 Considerações Finais 

 

A pesquisa apresenta os diferentes modelos contabilísticos, onde foi possível 

se observar as propostas de reduções de desperdícios e otimização da qualidade final 

dos processos.  Com a teoria, é notório que na prática esse procedimento pretende 

acabar com o retrabalho para os profissionais contábeis, que também é um dos 

objetivos que esse novo método possibilita com o uso da tecnologia, proporcionando 

maior agilidade a rotina nos processos contábeis. Isso ocorre porque os dados serão 



armazenados de forma mais correta, já que as novas normativas impõem a utilização 

de softwares que auxiliam na organização fiscal e contábil. 

Através do que foi abordado no presente trabalho, pode-se concluir que as 

novas ferramentas estão presentes para auxiliar e facilitar o dia-a-dia do profissional 

contábil, porém é importante frisar que uma pesquisa previa deve ser realizada com 

intuito de se reconhecer o tipo de público que se pretende alcançar, assim buscando 

a melhor ferramenta para se facilitar o cumprimento de tal objetivo, evitando 

problemas antes mesmo de começar a implementação que por si só demanda 

investimento, pesquisa, esforço, paciência e trabalho coletivo árduo para a realização 

do projeto digital.   
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