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RESUMO 

A tecnologia está muito avançada nos dias de hoje para todos os recursos e necessidades do 

homem no seu dia a dia, devido ao aumento de trabalho a interação do contador com a 

tecnologia é um ponto muito importante para facilitar a comunicação do contador com seus 

clientes. Este tema apresenta como a tecnologia na área de Ciências Contábeis avançou nos 

últimos tempos com a evoluçao da tecnologia. Com base nos estudos feitos, obteve resultados 

positivos de que a tecnologia gerou grande recursos para os contadores nos dias de hoje, ou 

seja, a influência da tecnologia causou grandes impactos de evolução na contabilidade, pois 

onde tudo era realizado de forma manual como lançamentos, fechamentos mensais, balanços 

e balancetes, notas fiscais, hoje é realizado de forma digital muito mais prático, ágil e com 

uma margem de erro muito menor e com facil percepção, ja que a sistematização proporciona 

um resultado automatico, com  novas técnicas de identificação financeiras, econômicas e com 

outros recursos que aumentou a qualidade do serviço para o profissional contábil. 
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ABSTRACT 

 

The technology is very advanced nowadays for all the resources and needs of man in his day to 

day, due to the increased work the interaction of the accountant with technology is a very 

important point to facilitate the communication of the accountant with his clients. This theme 

presents how technology in the area of Accounting Sciences has advanced in recent times with 

the evolution of technology. Based on the studies carried out, it obtained positive results that 

technology has generated great resources for accountants today, that is, the influence of 

technology has caused great impacts in the evolution of accounting, because where everything 

was done manually, such as launches, monthly closings, balance sheets and balance sheets, 

invoices, today it is performed in a digital way much more practical, agile and with a much 

smaller margin of error and with easy perception, since the systematization provides an 

automatic result, with new financial identification techniques, economic and other resources that 

increased the quality of service for the accounting professional. 
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1. INTRODUÇÃO 

O serviço contábil começou dando orientação no registro de comércio para vendas e trocas 

dos comerciantes nos séculos passados sem ter nenhum papel de compra e venda ou até mesmo 

de troca para ter como comprovar o ato feito, porém as cobranças de impostos já eram feitas por 

escritas contabilizadas pelo governo por volta de 2000 a.C. Com as primeiras administrações 

particulares para organização da renda, terras, comércio, etc, passou a ter o registro no governo 

para melhorar a organização dos bens. 

Este trabalho engloba como tínhamos o escritório de contabilidade antigamente e oque ele 

evoluiu até hoje com a tecnologia, visando os principais benefícios qualitativos para o serviço 

do contador, os impactos causados pelas mudanças dentro do escritório e o que a tecnologia 

atual conseguiu evoluir no serviço contábil. 

 Em questão, a pesquisa tem como idéia inicial compreender a diferença da contabilidade 

antiga para a de hoje em dia, visando os melhores recursos atual da contabilidade de forma 

qualitativa beneficiando o serviço do contador e para melhor entendimento dos leitores.  

O principal objetivo é a evolução da tecnologia, e com isso uma grande mudança positiva 

facilitando a execução dos projetos requisitados, este tema se torna importante pois á medida 

que surgiu as dificuldades para manusear os maiores valores trabalhados sem ter a tecnologia 

digital passou a ter uma preocupação para ter melhor exatidão nos valores que poderiam render, 

pois como era tudo manual e usando muito a memorização tornou-se mais complicado guardar 

todos os dados corretamente já que o volume de informações era cada vez maior. Foi com este 

pensamento que levou o homem a progredir com o mundo da tecnologia, tendo aonde registrar 

seus documentos com segurança e eficácia. A compreensão da diferença entre o trabalho 

contábil do passado e o atual, percebe-se o que mudou no mercado de trabalho em amplo 

entendimento no qual a evolução não foi apenas na contabilidade, por este lado houve as 

vantagens deste novo sistema tecnológico. 

A justificativa deste assunto é primeiramente para demonstrar o quanto o mundo evoluiu em 

qualquer profissão principalmente na Contabilidade onde tudo era manual e hoje na era em que 

estamos vivendo é tudo digital. 

E com a evolução, ou você se atualiza ou fica para trás,servepara agilizar todos os passos de 

qualquer tipo de operação e com tudo vem os benefícios prós e contras,onde tudo é mais ágil 

mais tem que ser realizado com toda a segurança necessária. 

O alvo deste estudo é para aumentar o conhecimento do contador nos dias atuais pelos 

benefícios que a tecnologia nos traz para os escritórios contábeis, otimizando os serviços e 

aperfeiçoando o trabalho, consequentemente aumentando a produtividade, por exemplos em 

grandes empresas, precisa-se de serviços cada vez mais objetivo e imediato. Com isso a 

tecnologia se tornou essencial no setor contábil sendo um diferencial no mercado devido a 



facilidade, agilidade e na melhor gestão dos seus ativos. 

Foi utilizado o recurso de revisão teórica em artigos, sites oficiais, teses e observações no 

meu trabalho para ter maior compreensão na prática do serviço contábil diário de um contador, 

pois tenho contado direto com contadores de empresas e cooperativas particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A origem da contabilidade vem da necessidade de registros do comercio, pois havia muita 

troca de moedas entre os comerciantes e não tinham um controle de como geristrar essa 

demanda de trocas ou até mesmo dos pedidos no comércio, porém mesmo sempre registro ou 

relatórios eram feitos as cobranças de impostos, um dos problemas nesta época era como saber u 

quanto renderia e aumentar o valor que possuem no mercado, com isso veio a ideia de obter o 

costume dos registros, não só das trocas mas também dos consumos, produção, compras entre 

outros possuindo um controle administrativo do comércio 

Com o passar dos anos a contabilidade vem sofrendo várias mudanças tanto legais como a 

maioria pratica, cada profissional tem que buscar a melhoria na capacidade tanto pessoal e 

principalmente profissional. 

O perfil do contador hoje no século XXI tende a exemplificar os métodos utilizados com a 

tecnologia,por exemplo, a alguns anos se demorava horas para fazer uma declaração de imposto 

de renda, e somente os contadores sabiam realizar esse processo, e hoje em dia qualquer pessoa 

física pode ser alto declarante através de um sistema interligado com a Receita Federal. 

Referente ao artigo A contabilidade e o avanço da tecnologia: 

[...] Os avanços tecnológicos também forçaram uma melhora do pensamento contábil, 
que foram movidos pelo agigantamento da corrupção e o uso da Contabilidade para fins 
ilícitos; a euforia normativa com a participação interventora do Estado e das entidades de 
classe; a visão social e a dilatação do estudo contábil para as relações ambientais, além 
da globalização dos mercados e a necessidade de harmonização às normas internacionais. 

     Como já citado acima os procedimentos de contabilidade vem avançado com o tempo, porém 

esse avanço foi muito lento, pois os profissionais contábeis devem estar sempre se atualizando e 

aprimorando novas técnicas para melhor atender seus clientes. A compreensão da inovação para 

a tecnologia é importante não só para o profissional contábil, mas também para quem solicita o 

serviço, para ter um acompanhamento de qualidade no setor solicitado e principalmente para 

não acontecer fraudes perante as normas. Portanto, a evolução da tecnologia na contabilidade 

abrange vários ramos do mercado, não é algo que evoluiu somente para o contador, mas sim em 

todo o comércio. 

     Percebe-se que a diferença do contador do passado para o contador atual em questão de 

artifícios para solucionar os processos, ou seja, em meados de 1900 o serviço contábil era 

arquivado em guarda livros, e com passar das décadas a contabilidade passou a ter mais 

importância pela comunidade e foi criando novas técnicas reconhecida como sistemas 

computacionais. O serviço contábil está cada vez mais imprescindível na sociedade e em 

organizações empresariais, deste modo o profissional de contabilidade do passado deve ser 

abstraído, pois hoje em dia o novo profissional contabilista deverá possuir qualidades no 

desenvolvimento humano, empresarial, institucional, associativo e corporativo.Segundo as 

palavras do Contabilista Anderson Meira Cotrin: 

 

 



[...] o contabilista deve estar qualificado para acompanhar as mudanças e se adaptar às 
novas realidades. Hoje e no futuro, a contabilidade continuará sendo a principal 
ferramenta de controle empresarial e, segundo especialistas, há uma grande carência de 
profissionais qualificados no mercado de trabalho para a execução de várias tarefas, 
desde a escrituração, análise, perícia e auditoria. Com um novo perfil, mais completo e 
dinâmico, o contabilista terá seu mercado de trabalho ampliado, e com uma valorização 
pessoal e financeira crescente. 

       Com tudo a evolução da tecnologia na contabilidade trouxe grandes riquezas para a área da 

contabilidade e aperfeiçoando cada vez mais os novos e futuros contadores, ou seja, o melhor 

entendimento da inovação da tecnologia na contabilidade visa um menor impacto de 

dificuldades na compreensão para os contadores e para quem possui a necessidade do trabalho 

contabilístico, tendo em vista as novas vantagens para o mercado em geral, pois haverá uma 

resposta imediata para a conclusão dos serviços pelos contadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANÁLISE TEÓRICA E COMPARATIVA DO TEMA OU PROBLEMA  

As novas tecnologias têm mudado a maneira como muitos negócios funcionam. A boa 

notícia é que essas mudanças também estão facilitando a vida de diversos profissionais, 

inclusive no mercado contábil. Um escritório deve sempre ficar atento às tendências digitais do 

setor para se ajustar às exigências dos clientes e manter seu correto funcionamento. A tecnologia 

na contabilidade pode oferecer, então, uma série de benefícios. 

É possível encontrar serviços e softwares desenvolvidos exclusivamente para escritórios 

contábeis, pensados para aperfeiçoar o trabalho, aumentar a produtividade e otimizar tarefas. 

Em questão de demanda nos dias de hoje, as empresas necessitam de informações cada vez 

mais imediatas. A era digital se alimenta de dados e, para que os gestores possam tomar 

decisões mais certeiras, devem ser amparados por indicadores confiáveis os quais a tecnologia 

consegue fornecer com mais precisão e com ela supri as necessidades do cliente para realizar a 

melhor gestão de seus ativos, entregando, em tempo hábil, o valor esperado por ele. Nesse 

cenário, a tecnologia pode ser um diferencial para um escritório se destacar no mercado. 

O foco da contabilidade é trabalhar com documentos  como as demonstrações que são 

gerados a partir de processos contábeis, lançando informações decorrentes de transações 

efetuadas. Com a inserção de novas tecnologias, esses processos podem ser automatizados, 

mudando a maneira de se pensar na contabilidade. 

Com a automatização, não é mais necessário realizar todos os lançamentos manuais, um a 

um. Contudo, é preciso verificar se esses lançamentos estão sendo realizados de forma correta, 

resguardando a confiabilidade garantem a qualidade da informação obtida. 

Praticamente todo o setor contábil pode usufruir dos benefícios do uso da tecnologia, porém, 

podemos citar algumas rotinas que foram muito facilitadas pela inserção da digitalização, como 

a folha de pagamentos, que agora é gerada automaticamente por ferramentas de software, 

minimizando qualquer tipo de erro, a elaboração de relatórios contábeis também foi 

modernizada, da mesma forma, o cálculo de impostos se tornou mais rápido e simples (de 

acordo com as atualizações tributárias lançadas) e as contas a pagar e a receber são controladas 

de maneira mais prática. 

Uma das maiores e mais difundidas transformações realizadas pelas novas tecnologias é a 

NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), que teve seu projeto-piloto desenvolvido em 2005 e, hoje, é 

amplamente utilizada como meio de fiscalizar a coleta de impostos sobre a venda e a circulação 

de mercadorias. 

A inovação da tecnologia na contabilidade, trouxe revolução tecnolócia para o mercado 

contábil as quais são consideradas importantes para a otimização do trabalho, a atividade de 

contabilidade pode gerar uma grande quantidade de papéis, que vai necessitar de um bom 

espaço para armazenamento. O uso de soluções tecnológicas para armazenar a documentação 

em nuvem ou em servidores locais pode trazer uma boa economia de espaço e a redução de 



riscos da perda de documentação. 

A digitalização dos documentos fará com que seu escritório economize recursos e ainda se 

torne mais sustentável. Isso sem contar que a digitalização facilita a busca e o arquivamento de 

documentos. 

Com o uso de ferramentas tecnológicas, a burocracia será, em grande parte, reduzida, afinal, 

o caminho para a troca de informações será facilitado via software. Isso elimina uma série de 

tarefas antes necessárias, como deslocamentos, reuniões, encontros, busca em arquivos, entre 

outras. Como o acesso à informação ficou mais simples, o tempo gasto nas mais diversas tarefas 

contábeis diminuiu, gerando então um trabalho mais agíl. 

Antigamente a segurança para acessar as informações de um escritório de contabilidade, 

existiam algumas barreiras físicas, como portas ou um armário de arquivos. Já com a 

implementação tecnologia em software, todos os documentos importantes serão protegidos por 

uma série de barreiras virtuais, como firewalls, criptografia e senhas de acesso. 

O atendimento do escritório contábil foi uma das áreas que mais se beneficiou com as novas 

tecnologias. A facilidade de comunicação e relacionamento que a evoluçao digital trouxe é a 

responsável direta por essa evolução no atendimento. 

A grande importância das mudanças realizadas pela inserção da tecnologia na contabilidade 

fica por conta de dois elementos: produtividade e eficiência na gestão. 

A evolução digital permite que os processos sejam realizados de forma mais simples e 

rápida, contribuindo para o aumento da produtividade do escritório como um todo e 

potencializando o número de clientes com que o contador pode trabalhar ao mesmo tempo. 

Com a inserção da tecnologia, as responsabilidades do contador não mudam, sendo 

importante salientar que o papel das ferramentas tecnológicas são: agilizar processos essenciais 

e eliminar os dispensáveis. Porém, não há autonomia para excluir do processo a importância do 

profissional contábil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a tecnologia forneceu para a contabilidade um instrumento valioso de 

informações para tomada de decisões, administrar e aproveitar as oportunidades de 

diferenciação que a nova tecnologia oferece. 

 Por fim, a evolução na contabilidade tornou um acréscimo no mercado econômico 

otimizando a produtividade do serviço contábil pois podemos saber com mais precisão os 

movimentos de seu patrimônio, analisando o lucro e o prejuízo. Devido às mudanças 

tecnológicas, tornou cada vez mais imprescindível no mundo dos negócios, com a utilização 

avançados de hardware e software, como por exemplo o sistema “Soluções 

Domínio” fornecendo informações de forma objetiva e diminuindo as indecisões para a tomada 

de decisão.  

Com tudo a evolução da tecnologia na contabilidade trouxe grandes mudanças para a área da 

contabilidade, ou seja, o melhor entendimento da inovação da tecnologia na contabilidade visa 

um menor impacto de dificuldades, tendo em vista as novas vantagens para o mercado em geral, 

pois haverá uma resposta imediata para a conclusão dos serviços pelos contadores. 
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