
INOVAÇÃO NA EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE:  CONTABILIDADE DIGITAL 

Resumo 

Este trabalho visa estudar como a transformação digital chegou não apenas nas operações 

comerciais e a gestão de negócios, mas também nas diversas esferas de governo, e ao fisco.  E 

como tem afetado a vida dos contabilistas. Diante das necessidades de maior controle sobre as 

operações fiscais e apostando em diversas soluções tecnológicas. A pesquisa é fundamentada 

no Projeto Fatores Humanos e Tecnológicos da Competitividade (Quintella, 1997a). Os 

objetivos da pesquisa são: verificar nas empresas o papel e os impactos da TI e se representam 

um diferencial, analisar a aderência de aplicação da TI com o posicionamento estratégico de 

seus produtos, serviços e processos, como ainda analisar a utilização da TI no posicionamento 

perante competidores e economia adjacente. E o próprio Projeto Fatores Humanos e 

Tecnológicos da Competitividade (Quintella, 1997a) serão o referencial teórico do presente 

estudo. 

Com o surgimento do SPED FISCAL Sistema Público de Escrituração fiscal proposto pela 

Receita Federal tornou se possível apurar dados fiscais com mais abrangência e rapidez. 

Logo, a administração e o planejamento tributário precisaram estar alinhados com essa nova 

realidade, e cientes de que os diferentes setores e atividades compreendidas pela contabilidade 

estarão sob um exame minucioso, e que equívocos, podem gerar penalidades e multas 

vultosíssimas. 

O SPED Fiscal? Qual é a sua importância para as empresas e para os profissionais de 

contabilidade? Como utilizar corretamente esse recurso tecnológico e evitar erros e punições 

por parte do governo? É o que pretendemos esclarecer ao longo desse artigo. 
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Introdução 

As empresas instaladas há pelo menos uma década, nunca passaram por uma condição tão 

intensa de competitividade. As grandes mudanças que vem ocorrendo no mundo, 

protagonizadas pelo movimento da globalização e impulsionadas pela tecnologia da informação 

(TI), a partir da abertura do mercado brasileiro para as empresas multinacionais, novos 

referenciais de qualidade e preço foram impostos, provocando verdadeiras revoluções em nosso 

mercado como também em nosso ambiente produtivo. 

Como não existem dados e informações que possibilitem uma análise referencial de 

competitividade das empresas, o problema que ora se apresenta é sabermos o quão 

competitivas, são as empresas. Se de uma forma geral, estão se posicionando seguindo apenas 

as tendências marcantes dos países industrializados, sem fazer uma avaliação contextual de seu 

posicionamento estratégico e das consequentes necessidades de Tecnologia da Informação - TI. 

Após a criação dos diversos módulos de SPED'S, entre eles: 

SPED Fiscal - ICMS/IPI (EFD); 

SPED Contribuições (EFD); 

SPED Contábil (ECD); 

Escrituração Contábil (ECF); 

Nota Fiscal Eletrônica (Nfe); 

E-Social; 

Reinf. 

A pesquisa realizada no âmbito das empresas contábeis e tem como objetivo discutir aspectos 

e o desafio de gerenciar a Tecnologia de Informação - TI como um ativo da organização, com 

o objetivo de ampliar a competitividade do negócio. 

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) NO CONTEXTO DA 

COMPETITIVIDADE 

Como não existem dados e informações que possibilitem uma análise referencial de 

competitividade das empresas de contabilidade, o problema que ora se apresenta é sabermos o 

quão competitivas, são as empresas deste segmento. De uma forma geral, estão se posicionando 

seguindo apenas as tendências do mercado, sem fazer uma avaliação contextual de seu 

posicionamento estratégico e das consequentes necessidades de Tecnologia da Informação - TI. 



As empresas convivem com um clima permanente de turbulência motivado pela flutuação da 

demanda, e pelos diversos fatores como a carga tributária e a conduta não ética de alguns 

competidores que impactam a competitividade.  

Esta pesquisa propõe-se a dar um cunho científico na compreensão e na análise das estratégias 

que têm sido utilizadas pelas empresas deste segmento para se manterem competitivas, e com 

isto, disponibilizar um diagnóstico destas empresas.  

A aplicação desta pesquisa permitirá uma ação de cunho científico sobre a compreensão da 

gestão de produto, processos e serviços, e ainda da gestão estratégica da TI na competitividade 

das empresas que participam deste segmento. 

QUESTÕES-CHAVE: 

1 - As empresas estão utilizando a TI para alcançarem um melhor posicionamento estratégico 

perante aos competidores. 

As empresas pesquisadas possuem TI implantada? 

As empresas pesquisadas acreditam no potencial da TI? 

As empresas enxergam a importância da TI na sua competitividade?       

2 - As empresas pesquisadas precisaram se adequar para na nova realidade da TI? 

As empresas estão modificando os processos e a sua cultura de modo a garantir o sucesso da 

nova TI? 

As empresas demandaram esforços para alcançar a perfeita integração entre estratégias e 

ferramentas de TI? 

As empresas possuem equipamentos capazes de suportar as novas TI implantadas?       

3 - As empresas pesquisadas utilizam a TI para aumentar a competitividade 

O uso da TI na cadeia de valor corresponde ao posicionamento estratégico da empresa (melhoria 

continua)? 

As empresas possuem o nível de informações necessárias de seus clientes e fornecedores? 

As empresas acreditam que a TI é uma ferramenta eficaz para alcançar a competitividade? 

As empresas pesquisadas conseguem hoje se beneficiar das vantagens da TI? 

METODOLOGIA 

Método Hipotético – Dedutivo. 



Método Científico: é uma forma de investigação da natureza. Para isso, não leva em 

consideração superstições ou sentimentos religiosos, mas a lógica e a observação sistemática 

dos fenômenos estudados.  

Os cientistas criam, então, um conjunto de teorias baseadas nesses estudos e observações, e 

essas teorias são sujeitadas a uma seleção natural, até que se chegue a uma explicação 

satisfatória para os fatos observados. Essa teoria deve ser consistente com os fatos. Deve poder 

prever que, em condições e situações idênticas, os resultados esperados devem se repetir.  

Qualquer pessoa, tendo acesso aos experimentos, deve poder obter os mesmos resultados 

independentemente.  Neste trabalho foi aplicado o Método Hipotético dedutivo desenvolvido 

por Karl Pooper. 

INOVAÇÃO TECNOLOGICA E O SPED FISCAL 

No site do SPED, em que é realizado todo o processo de arquivamento de informações, e onde 

se encontram detalhes sobre cada um dos módulos mencionados acima. 

E embora existam diversos tipos de SPED, neste artigo vamos dar ênfase ao SPED Fiscal, 

levando em consideração suas principais particularidades e importância para as empresas. 

Conhecendo o que é o SPED Fiscal 

Sped Fiscal, chamado também de EFD (Escrituração Fiscal Digital), é o nome dado ao processo 

de escrituração digital da Receita Federal. 

Com ele, a Receita Federal e os órgãos fazendários estaduais recebem dos contribuintes todas 

as informações que precisam sobre a apuração de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

É o meio pelo qual as empresas simplificam e facilitam a entrega da documentação necessária 

para o fisco e elimina a necessidade de ter documentos em papéis, o que garante a fiscalização 

para o governo e reduz a burocracia para a entrega desses documentos. 

A Escrituração Digital funciona da seguinte forma: a empresa envia mensalmente um arquivo 

digital contendo toda a escrituração de documentos fiscais e outras informações de interesse do 

fisco estadual e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, além dos registros de apuração de 

impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. 

O SPED Fiscal é entregue no formato de um arquivo digital (em texto), que precisa ser 

submetido ao Programa Validador e Assinador (PVA), fornecido pelo próprio SPED. Após essa 



verificação, o arquivo digital precisa ser assinado, utilizando uma certificação emitida por uma 

entidade credenciada. 

As informações que pertencem ao SPED Fiscal se referem a: 

Registros fiscais de entrada e saída (mercadorias, transportes, serviços com ICSM); 

Apuração de impostos; 

Cadastros de produtos, estabelecimento, clientes, fornecedores; 

Informações adicionais; 

Dados de produção (o que foi produzido, o que entrou e o que saiu; 

Estoque / inventário; 

CIAP – Controle de Crédito de ICMS (Ex: quais foram os equipamentos utilizados para 

produção que geraram crédito para sua empresa?); 

Informações específicas de alguns setores (combustível, energia elétrica, usinas). 

Com o SPED Fiscal as empresas passaram a ter um recurso fácil e prático para prestar contas 

sobre suas movimentações internas e externas ao governo. Problemas relacionados ao Imposto 

de Renda, por exemplo, reduziram expressivamente após a sua criação. 

Algumas vantagens são claramente perceptíveis para empreendedores que gerenciam empresas 

de pequeno, médio ou grande porte. Entre elas, temos: 

Antes do surgimento do SPED Fiscal era preciso ir até a Receita Federal para se informar sobre 

os documentos necessários para prestar contas ao governo. Em outro momento, era entregue 

toda papelada e somente semanas depois ocorria a sua validação. 

Esse processo manual e desgastante chegou ao fim com o SPED Fiscal. Hoje as empresas 

conseguem resultados muito mais certeiros com o auxílio do software, isso em um tempo bem 

menor. 

Geralmente, leva-se, em média, duas horas para realizar o download do arquivo no SPED, 

preenche-lo e enviá-lo ao PVA. 

Com o SPED Fiscal torna-se desnecessário imprimir papeladas e papeladas para serem 

entregues a Receita Federal. Todo o processo acontece de forma digital, facilitando, e muito, a 

rotina da empresa. 

E algumas das consequências positivas é a economia com deslocamento, impressões de papéis 

e ainda com recursos de pessoas para realizar o serviço burocrático. 



Com o uso do SPED Fiscal o cotidiano da empresa se torna mais dinâmico, afinal, ele contribui 

para garantir a otimização de processos, ajuda a ampliar a taxa de produtividade dos 

colaboradores e ainda permite a redução de gastos desnecessários para a organização. 

Problemas apresentados pelas empresas 

A maioria das empresas comerciais tem apresentado problemas nas gestões das informações de 

seus estoques. 

"Com o advento do Sped Fiscal, o fisco passou a ter um monitoramento presente e constante 

das operações com mercadorias e, dessa forma, pode projetar o estoque final com base nas 

operações mercantis". 

Os especialistas explicam que um dos problemas mais comuns enfrentados pelas empresas é a 

incoerência entre os valores declarados nas Nfe e no SPED Fiscal, que pode ocorrer devido à 

desatenção de um colaborador ao alimentar o sistema ou até mesmo a parametrização errada do 

software de gestão utilizada para a validação dos dados. 

Diante dessas ocorrências, é fundamental que as empresas tenham bastante cuidado com a 

gestão de estoque e cadastro dos produtos, principalmente no que se refere aos códigos e as 

unidades de medidas utilizadas, sejam elas para comercialização ou gestão dos inventários. 

Para muitos, o sistema do SPED Fiscal é considerado complexo e muitos erros acabam 

acontecendo. Os principais deles, de acordo com o próprio site do SPED, são: 

O contador cadastrado não é responsável pelo período da apuração 

Regime de apuração de PIS/COFINS não ajustado nas configurações da empresa 

O código do IBGE nos parâmetros da cidade não foi informado 

CST possui equívocos 

Número da nota que consta no campo “chave de acesso” está diferente do informado no campo 

“número da nota de entrada” 

QUEM SERÁ O CONTABILISTA DO FUTURO E QUAL SERÁ O FUTURO DA 

CONTABILIDADE 

Um estudo realizado no final de 2018 pelo instituto SAPIENS (grifo nosso) revelou que cinco 

profissões correm o risco de extinção, e o CONTABILISTA (grifo nosso) é uma delas. Mas, 

calma se você atua na área de contabilidade, não precisa se desesperar. O que entendemos é que 

o contabilista que conhecíamos na época, por conta de seus serviços burocráticos, é que não 

devem sobreviver à nova economia. Aquele que melhor se adaptar às mudanças. Sobreviverá e 



dominará o mercado. Muitos dizem que qualidade não é mais um diferencial, e sim uma 

obrigação. Então, podemos nos adaptar as novas tecnologias e usa lá a nosso, ou lutar contra as 

inovações e sermos extintos. 

Um cenário parecido já ocorreu há mais ou menos uns 30 anos. Na década de 90, iniciou se a 

revolução digital, e o mercado contábil, não ficou de fora. Com a chegada dos 

microcomputadores nas empresas, começaram a surgir os softwares contábeis. As empresas de 

contabilidade que saíram na frente se destacaram. Ganharam mais produtividade, conseguindo 

contabilizar mais dados em menos tempo e melhoram a qualidade de seus trabalhos.  

Os contabilistas que faz apenas as obrigações acessórias está praticamente gritando para todo 

mundo dizendo: "eu sou um mal necessário, e você terá que conviver com isso"! O profissional 

que apenas entregar guias e folhas reforçara essa imagem distorcida da classe, pois os seus 

clientes empresários verão apenas as contas a pagar, porque o governo exige, e achará muito 

cara, inclusive as despesas dos honorários contábeis. Para esses contabilistas, a contabilidade 

digital (online) vai te substituir. Você será uma das cinco profissões a serem extintas nos 

próximos anos. Ouvindo a insatisfação de milhares de empresários que sentem o peso os 

honorários contábeis e os acham não condizente com a qualidade dos serviços entregues, 

algumas startups que utilizam tecnologia para automatizar processos e fazer o mesmo serviço 

com um custo baixíssimo, conseguindo suprir o mercado com uma contabilidade mais barata. 

Para os querem sobreviver à extinção. Ainda do tempo de se adaptar e evoluir. Não é 

necessariamente, mudar a contabilidade, mais sim voltar às suas origens como contabilista, 

retomar aquilo que estudou. Você pode se adaptar e dar um passo na linha evolutiva e levar a, 

por meio da internet utilizando softwares gestão em nuvem. Eles irão automatizar parte de seu 

processo interno, dando produtividade aos seus colaboradores e reduzindo substancialmente os 

seus custos, podendo até triplicar o seu número de clientes. 

Válida não somente para os contabilistas do futuro, a capacidade de se manter constantemente 

atualizados está intimamente ligada a qualquer profissional da área da contabilidade. Afinal, 

lançamentos contábeis incorretos podem acarretar graves consequências, tanto para o 

contabilista quanto para o seu cliente. A solução é acompanhar de perto todas as alterações da 

legislação contábil e tributárias que podem impactar as atividades exercidas pelas empresas em 

questão. 



Independentemente do que aconteça e das novas deliberações governamentais, o contabilista 

deverá preocupar se em alinhar seus relatórios às normas e regras vigentes. Uma vez que a 

otimização do tempo continua sendo imprescindível. 

Observe que a atualização não se limita ao acompanhamento da legislação. Para ser um 

profissional completo da era digital, você também deve seguir a disponibilidade de  

Você sabe o que o mercado de trabalho espera do contador do futuro? Essa é uma pergunta 

muito antiga e que precisou passar por muitas atualizações, principalmente com adaptação da 

tecnologia em todos os setores da sociedade. 

Desse modo, o que já podemos adiantar é que, para começar a se destacar no mercado de 

trabalho, é necessário, cada vez mais, ficar por dentro das tendências da tecnologia realidade 

independe de você ser um profissional autônomo ou colaborador de uma grande empresa.  

Desenvolvimento de carreira:  

Como se adaptar para adquirir essas competências? Em diversas áreas da contabilidade já é 

possível notar algumas mudanças, desde o armazenamento dos documentos até a automação de 

processos. Esse é um resultado da Transformação Digital, que vem trazendo mais praticidade 

para toda a sociedade em geral. 

O mercado de trabalho para os profissionais da Contabilidade sempre foi recheado de 

oportunidades, tendo em vista a relevância dessa profissão para manter a organização financeira 

e tributária de diversas organizações. 

No entanto, com a aplicação de ferramentas de automação de processos na Contabilidade é 

preciso que os profissionais comecem a se adaptar para atender às expectativas da realidade da 

profissão. Isso significa que é importante se atualizar e ter mais afinidade com os recursos 

tecnológicos. 

Já é possível notar algumas mudanças, desde o armazenamento dos documentos até a 

automação de processos. Esse é um resultado da Transformação Digital, que vem trazendo mais 

praticidade para toda a sociedade. 

O mercado de trabalho para os profissionais da Contabilidade sempre foi recheado de 

oportunidades, tendo em vista a relevância dessa profissão para manter as organizações 

financeira e tributária de diversas organizações empresariais. 

No entanto, com a aplicação de ferramentas de automação de processos na Contabilidade foi 

preciso que os profissionais começassem a se adaptar para atender às expectativas da realidade 



da profissão. Isso significa que é importante se atualizar e ter mais afinidade com os cursos 

tecnológicos. 

Quem busca atender a essas novas competências consegue desfrutar de muito mais como 

melhores salários, chances de crescimento e currículo mais valorizado, entre os fatores que 

proporcionam o desenvolvimento profissional. 

E quais são essas competências tão requisitadas pelo mercado de trabalho da Contabilidade? A 

seguir, às características que definem o contador do futuro 

Ter uma visão holística do negócio nada mais é do que visualizá-lo como um todo. Contador 

do futuro: quais são as competências exigidas desse profissional: É importante visualizar um 

negócio por inteiro; por isso, é preciso também que todos as equipes de colaboradores estejam 

engajadas para alcançar os objetivos definidos, isso é fazer a sua parte para manter a 

comunicação entre todos os setores e criar uma roda motivadora. 

A capacidade de análise é outra característica essencial para um contador do futuro, por meio 

dela que será possível identificar e reduzir erros, verificar tendências ativas e contribuir para o 

desenvolvimento tanto do negócio quanto da economia. 

Para desenvolver a capacidade analítica, vale a pena prestar mais atenção aos mínimos detalhes 

do dia a dia. 

Exercitar a observação, será possível transcender essa capacidade para toda a vida, inclusive a 

profissional, de modo que o seu trabalho possa ganhar ainda mais credibilidade. 

Tem o trabalho focado na gestão de negócios. Desse modo aproveita as técnicas de análise de 

demonstrações contábeis para ajudar na tomada decisões importantes não apenas para o setor 

financeiro, como para toda a organização. 

Buscar entrar nesse segmento vai ajudar você a se destacar e a desenvolver o senso de liderança. 

Para ganhar experiência, tente conversar com pessoas que trabalham nessa área, estude bastante 

e, se possível, voluntarie-se para passar alguns dias nesse ambiente de trabalho e aprender mais 

com a rotina. 

Buscar entrar nesse segmento vai ajudar você a se destacar e a desenvolver o senso de liderança. 

Para ganhar experiência, tente conversar com pessoas que trabalham nessa área, estude bastante 

e, se possível, voluntarie-se para passar alguns dias nesse ambiente de trabalho e aprender mais 

com a rotina. 



A graduação é um dos primeiros espaços que estimulam uma pessoa a desenvolver o senso 

crítico sobre alguns assuntos. Em diversos momentos na faculdade, o aluno vai ser desafiado a 

mostrar a sua opinião e fazer uma análise crítica acerca de um tema. 

Isso ocorre porque o pensamento crítico é outra característica indispensável para quem quer ter 

um bom desenvolvimento de carreira, pois leva o indivíduo a sempre se atualizar, estimula a 

criatividade e incentiva a autonomia e a pro atividade, além de melhorar a relação com os 

colegas de trabalho. 

A esta altura, você já deve ter percebido que, para ser um profissional de sucesso, é importante 

sempre querer aprender um pouco mais. Mesmo que você duvide, essa não é uma tarefa tão 

difícil quanto parece. 

O aprendizado não acontece apenas dentro da sala de aula, mas sempre que você está com a 

mente aberta para ter outro olhar sobre um tema ou para adquirir um novo conhecimento. 

Ler um texto em 5 minutos já pode ser o suficiente para que você invista na sua aprendizagem; 

portanto, não tem desculpas para não estudar. Você pode apostar em livros, cursos, vídeos, 

filmes, conversas, palestras e várias outras formas de ganhar conhecimento. 

A pro atividade não é nada além do que dar um passo à frente e fazer um pouco mais do que 

foi solicitado. Isso pode ocorrer ao ajudar um colega depois que terminar o seu trabalho, instruir 

um novo colaborador, prestar um serviço caprichado ao cliente, entre várias outras ações que 

vão trazer mais inovação e eficiência para a organização. 

Desenvolvimento de carreira: como se adaptar para adquirir essas competências? 

São várias as competências que o mercado espera de um contador do futuro, não é mesmo? 

Então, como fazer essa adaptação? O primeiro passo é ficar por dentro das novidades. Tire um 

tempo para se atualizar e ler bastante sobre as mudanças que estão acontecendo tanto na área 

da Contabilidade quanto na sociedade em geral — aqui, você já começa, inclusive, a exercitar 

uma visão holística. 

Outra dica é estar perto de profissionais atualizados e engajados no desenvolvimento da 

Contabilidade com as novas demandas sociais. Fortalecer o networking e participar de eventos 

na área são alguns exemplos de atitudes muito estratégicas. 

País deve ter nova política industrial que englobe tecnologia de ponta e ESG 

Apesar da crise fiscal agravada pelos recursos despendidos no enfrentamento da covid-19, seria 

importante preservar o financiamento de áreas cruciais para o aporte tecnológico e o fomento 



da indústria, na busca de soluções que viabilizem a reconstrução da economia. Nesse sentido, 

é preocupante observar a redução das verbas de universidades e instituições de pesquisa, como 

o Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cujo orçamento, em 

2021, é o menor deste século (R$ 1,21 bilhão, ante R$ 2,35 bilhões em 2020), conforme se pode 

verificar no Sistema Integrado de Operações do Governo Federal. 

Cabe refletir sobre essa questão, pois ciência e pesquisa constituem o alicerce da política 

industrial de que o Brasil precisa para retomar o crescimento e atender às transformações em 

curso. Entre essas mudanças, destaca-se o reposicionamento da indústria como epicentro da 

recuperação econômica e das disputas entre as nações mais ricas, que está migrando do setor 

financeiro e dos acordos de comércio para o chão de fábrica.  

Este, porém, é agora permeado por inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D, 

robotização e o conceito de ESG (do inglês Environmental, Social and. Governance, ou Meio 

Ambiente, Social e Governança Corporativa). Ou seja, alta tecnologia e responsabilidade 

socioambiental são suas marcas. 

Assim, não convêm mais ao nosso país políticas industriais como as que se verificaram nas 

últimas quatro décadas, muito mais adotadas como medidas compensatórias ao péssimo 

ambiente de negócios que tivemos nesse período e continuamos a enfrentar, com elevados 

impostos, ondas de juros altos e falta de crédito, câmbio oscilante e desequilibrado, insegurança 

jurídica e todos os conhecidos componentes do “custo Brasil”. O resultado é visível no País 

deve ter nova política industrial que englobe tecnologia de ponta e ESG 

Além disso, nada melhor do que investir na educação. Uma pós-graduação pode ser tudo de 

que você precisa para se adaptar e desenvolver novas habilidades valorizadas no mercado de 

trabalho e na sua área de atuação. 

Ser um contador do futuro parece uma missão difícil? Então, saiba que esses desafios podem 

ser facilmente superados se você começar a se adaptar o quanto antes. Tudo o que você precisa 

é dar o primeiro passo. 

Comece a se atualizar agora mesmo! Descubra como se preparar para os desafios do mercado 

de trabalho atual. 

Considerações Finais 

Os contadores devem dominar habilidades em uma ampla variedade de áreas, o que significa 

que eles podem fazer muito mais do que contabilizar débitos e créditos. 



Sendo assim, para ter sucesso em contabilidade e aumentar sua satisfação no trabalho, aqui 

estão algumas das principais características que você deve procurar desenvolver para se tornar 

o contador do futuro. 

É difícil ignorar a importância de cultivar a inteligência emocional. É o que ajuda você a 

trabalhar efetivamente com os outros, abordar situações complexas com empatia e entender 

suas próprias forças e fraquezas. 

A inteligência emocional não é algo normalmente associado ao gerenciamento de receita, mas 

compreender a situação de outras pessoas, bem como entender como sua própria experiência, 

irá ajudar. 

Sendo assim, os contadores precisam ter uma forte tolerância e capacidade de gerenciar cenários 

caracterizados por ambiguidade e incerteza. À medida que o ambiente de negócios cresce em 

complexidade, essa habilidade só aumenta em importância. 

Não importa em que setor você trabalha ou com quem você trabalha, fortes habilidades de 

comunicação escrita e verbal são muito importantes. 

Ou seja, desde a participação em funções corporativas e eventos de networking, até o encontro 

com clientes e o acolhimento de novos colegas de trabalho. Essas são características úteis. Elas 

podem ajudá-lo a se afirmar adequadamente de uma maneira que cause uma boa primeira 

impressão e estabeleça um relacionamento forte. 

Como engenheiros da informação, os contadores desempenham o papel de ligação entre os 

tomadores de decisão da empresa e os responsáveis pela análise dos dados. Ser capaz de 

comunicar as informações necessárias e, depois, interpretar esses dados e compartilhar 

resultados de maneira clara é uma habilidade crítica. 

Na comunicação por e-mail, por exemplo, é interessante prestar atenção ao seu “tom” e verificar 

se o conteúdo é relevante, gramaticalmente correto e facilmente compreensível. 

Logo, pense se a mensagem é apropriada para enviar por e-mail, telefone ou pessoalmente. 

Essas características são altamente valorizadas em qualquer setor, mas são de particular valor 

no mundo contábil. Os melhores contadores seguem os mais altos padrões éticos. 

Como contador, você deve ser transparente e empático ao tomar decisões, e fornecer conselhos. 

Isso pode ajudar a melhorar suas relações de trabalho, facilitando o trabalho em equipe entre 

seus colegas e clientes. 



Lembre-se de refletir sobre as consequências de curto e longo prazo de suas decisões, e articular 

quaisquer preocupações em potencial à liderança ou às equipes dos clientes. 

Liderança é uma habilidade desafiadora, mas uma importante característica para os contadores 

do futuro desenvolverem. Liderança envolve tomar posse, treinar talentos e tomar decisões 

difíceis quando necessário. 

Os melhores líderes são aqueles que estão dispostos a passar o tempo e as madrugadas com o 

restante de sua equipe, independentemente da hierarquia oficial. 

O mundo contábil é dinâmico, de modo que os contadores que estão dispostos a se adaptar ao 

ambiente em rápida e fácil mudança estão em vantagem. Além de oferecer um serviço melhor 

aos seus clientes, também pode ajudá-lo a ir mais longe em sua carreira, porque você pode 

continuar aprendendo e melhorando as habilidades. 

É melhor estar preparado para as mudanças do que ser pego de surpresa. Portanto, tente ser 

proativo pesquisando tendências ou desenvolvimentos do setor em sua organização, para que 

você saiba o máximo possível sobre as mudanças antes que elas aconteçam. 

As linhas entre contabilidade e tecnologia estão se esvaindo. Portanto, não é de surpreender que 

as organizações estejam procurando pessoas que não sejam apenas especializadas em 

contabilidade, mas que tenham habilidades técnicas – ou, pelo menos, um certo nível de 

conforto e entusiasmo por tecnologia. 

É essencial demonstrar vontade de aprender novas soluções e ajudar outras pessoas a fazer o 

mesmo. Reserve um tempo para o treinamento oferecido, mesmo que pareça interferir nas 

tarefas do dia. Aprender novas habilidades pode economizar tempo a longo prazo. 

Faça conexões com as pessoas do seu departamento de TI ou com ou usuários avançados de 

tecnologia em seu escritório. Eles podem ser recursos chave que podem ajudá-lo a se destacar. 

Só porque o ramo de contadores é essencialmente em números, não significa que não haja 

espaço para o pensamento criativo. Os melhores contadores nunca se contentarão com métodos 

simples ou complicados se houver uma oportunidade de desenvolver uma solução melhor. 

Os contadores competentes terão a habilidade de implementar abordagens não convencionais, 

mas eficazes para problemas que exigem mais do que a abordagem dos livros. 

A capacidade de formular intuitivamente uma estratégia pronta para lidar com situações únicas 

deve primeiro ser desenvolvida com experiência, mas, antes disso, um contador deve pelo 

menos estar disposto a praticar e fortalecer suas capacidades inovadoras. 



Por fim, contadores precisam mais do que apenas qualificações. Se você pode cultivar essas 

características, pode mostrar a seus clientes, colegas e chefe que você tem o que é necessário 

para contribuir para uma organização bem-sucedida. 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

Para ser um profissional extraordinário, em um ambiente burocrático, para ser este profissional 

valioso, é preciso ter atitudes certas, é algo que independe de onde e como você esteja. 

O conhecimento hoje está mais acessível do que nunca. Desenvolver competências, aprender 

mais sobre assuntos específicos e até outros idiomas. E porque isso não é suficiente, para termos 

uma geração de profissionais, altamente qualificados? 

Que profissional é mais valorizado pela organização empresa: o responsável ou aquele que não 

assume qualquer responsabilidade? 

Um profissional extraordinário é aquele que agrega valor para o seu trabalho fazendo o melhor 

em todo o tempo e em tudo que entrega. A palavra da vez é pro atividade! Assumir as 

responsabilidades das decisões tomadas, se antever perante situações e fazer algo acontecer. 

O avanço da transformação digital traz uma série de novos desafios para as mais diversas áreas. 

Com isso, os profissionais também se veem diante da tarefa de se atualizar e se reinventar, para 

manter a competitividade em alta e a excelência nas entregas. É exatamente esse movimento 

que está acontecendo na construção da contabilidade do futuro 

Os escritórios e os profissionais da área estão buscando maneiras de se fortalecer, incorporando 

tecnologia na contabilidade e agregando mais valor aos serviços. Contudo, os desafios são 

muitos e sempre surge a dúvida: como se preparar para se firmar como o contador do futuro?  
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