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Resumo 
 
Maria José Arleo Rezende Zampier. Desenvolvimento tecnológico e profissão 
contábil: um estudo na percepção de profissionais e graduandos da área. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – Fundação Pedro Leopoldo - FPL, MG, 
2019. 261 fls. 
 
O objetivo desta dissertação foi analisar de que forma as tecnologias digitais da 
informação e comunicação (TDIC) impactam a profissão contábil desde a percepção 
de atuais e futuros profissionais da área. Com o intuito de alcançar esse objetivo, 
realizou-se pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. Na etapa 
qualitativa entrevistaram-se profissionais e futuros profissionais contabilistas 
vinculados a instituições de ensino superior e ao setor corporativo. Na etapa 
quantitativa aplicou-se questionário survey para 248 participantes distribuídos entre 
80 alunos denominados de ELC e 168 contadores designados como PEC. Os 
resultados apontaram que, em função das experiências dos profissionais com 
contabilidade on-line ou digital, o uso de tecnologia contábil e a sua funcionalidade 
parecem limitar-se a questões técnico-administrativas, pois, para a maioria dos 
sujeitos, as ferramentas revelam-se mais como um instrumento para arquivamento de 
dados e/ou de comunicação do que para explorar esses sistemas informáticos em 
todas as suas potencialidades. O envolvimento dos sujeitos inseridos nas práticas 
diárias da contabilidade on-line tornou-se cotidiano, pois na atualidade não é mais 
possível trabalhar sem o desenvolvimento e capacitação tecnológica. A tecnologia 
está presente em toda a sociedade e mudando com cada vez mais velocidade. Por 
isso, a variável “sou capaz de atuar profissionalmente ante mudanças tecnológicas na 
profissão contábil, pois realizo capacitação continuamente” foi a que mais recebeu 
respostas e teve o maior somatório na análise estatística. Contudo, observou-se 
extrema necessidade por parte das IES de investimentos e capacitação dos docentes 
e, por parte das autoridades, total inércia quanto ao repasse de mudanças. Na 
tecnologia utilizada em departamentos e órgãos que atendem o setor contábil, muitas 
vezes o profissional atualiza em relação aos trâmites “fazendo”, agravado ainda pela 
excessiva quantidade de obrigações acessórias envolvendo-o. Tendo em vista tratar-
se de um Mestrado Profissional os resultados vão ao encontro da necessidade de 
aplicação prática dos conteúdos desenvolvidos ao longo do curso. 
 
 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Tecnológico; Profissão contábil; Tecnologias 
Digitais da Informação e comunicação (TDIC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 
 
Maria José Arleo Rezende Zampier. Technological development and accounting 
profession: a study on the perception of professionals and undergraduate students in 
the area. Dissertation (Master in Administration) - Pedro Leopoldo Foundation - FPL, 
MG, 2019. 261 pages 
 
 
The objective of this dissertation was to analyze how digital information and 
communication technologies (TDIC) impact the accounting profession from the 
perception of current and future professionals in the field. In order to achieve this 
objective, a descriptive research was carried out with a qualitative and quantitative 
approach. In the qualitative stage, professionals and future professional accountants 
from institutions of higher education and the corporate sector were interviewed. In the 
quantitative stage, a survey questionnaire was applied to 248 participants, distributed 
among 80 students called ELC and 168 accountants designated as PEC. The results 
showed that, due to the professionals' experiences with online or digital accounting, 
the use of accounting technology and its functionality seem to be limited to technical-
administrative issues, because, for most subjects, the tools reveal themselves more 
as an instrument for data archiving and / or communication than to exploit these 
computer systems to their full potential. The involvement of subjects inserted in the 
daily practices of online accounting has become daily, because today it is no longer 
possible to work without technological development and training. Technology is 
present throughout society and is changing with increasing speed. For this reason, the 
variable "I am able to act professionally in the face of technological changes in the 
accounting profession, as I carry out training on an ongoing basis" was the one that 
received the most responses and had the largest sum in statistical analysis. However, 
there was an extreme need on the part of the HEI for investments and training of 
teachers and, on the part of the authorities, total inertia regarding the transfer of 
changes. In the technology used in departments and agencies that serve the 
accounting sector, the professional often updates in relation to the “doing” procedures, 
further aggravated by the excessive amount of accessory obligations involving him. In 
view of being a Professional Master's Degree, the results meet the need for the 
practical application of the contents developed throughout the course. 
 
 
 
 
 
Keywords: Technological Development; Accounting profession; Digital Information 
and Communication Technologies (TDIC). 
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1 Introdução 

 

Para introduzir este trabalho, dedica-se a primeira seção do presente capítulo a 

explicitar a questão norteadora (pergunta-problema) e os objetivos geral e específicos 

da investigação. Ao fazê-lo, situa-se a dissertação na literatura de pesquisa na área 

de tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) e no campo das Ciências 

Sociais Aplicadas2. Ao se compor a seção 1, apresentam-se as dúvidas ou 

inquietações que o tema exerce sobre o setor profissional; e na seção 2 avaliam-se 

as expectativas de carreira que se abrem (ou se fecham) em um contexto 

tecnoinformacional-comunicacional, na área contábil. Ainda para compor esta seção, 

e referenciados em Lévy (1999), Manovich (2001) e Morse (1998), os dois últimos 

como citados em Macek (2005), buscou-se descrever a noção de “tecnocultura” na 

qual se insere a atuação contábil hoje. E concluiu-se o capítulo com descrição da 

estrutura da pesquisa. 

 

Os avanços tecnológicos têm atingido e melhorado diversas áreas, mas ao mesmo 

tempo em que as conquistas recentes obtidas com o auxílio dessas ferramentas 

tecnológicas provocam curiosidade, também geram certo desconforto em diferentes 

áreas, gerando indagações quanto à possibilidade ou à eventualidade de que 

máquinas possam substituir o trabalho do homem, além da possibilidade de elas virem 

a pensar como um ser humano. Isso se evidencia quando se discorre a respeito da 

interação das TDICs com a sociedade, e não é diferente no campo contábil e na 

Administração. Nesse aspecto, recentemente se discute sobre o declive das 

profissões atuais em decorrência das inovações tecnológicas (Martins & Brun, 2013). 

Nesse âmbito, estudo desenvolvido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 

2019) informa que o setor contábil brasileiro conta com o expressivo número de 

518.077 profissionais contabilistas ativos (57,33% do gênero masculino e 42,67%, do 

feminino) e de 67.337 organizações contábeis, no país. 

 

                                                 

 

 
2 Entende-se por Ciências Sociais Aplicadas aquelas voltadas para os aspectos sociais das diversas 
realidades humanas. Reunindo saberes interdisciplinares para entender as necessidades e as 
consequências da vida em sociedade, investigam os fenômenos e as relações sociais em seu processo 
de desenvolvimento histórico e em seu estado presente (cf.: Kincaid, 1996).  
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1.1 Contextualização do tema e de sua importância no mestrado 

 

Neste subitem apresenta-se a contextualização das tecnologias digitais da informação 

e comunicação (TDIC), visando situar o conteúdo da pesquisa em um ambiente 

específico e obter melhor compreensão dos temas investigados.  

 

Nesta pesquisa optou-se por fazer uma explanação teórica sobre as  TDICs, a fim de 

entender como cidadãos e profissionais da área de uma Ciência Social, caso da 

Contabilidade, lidam os tipos de inovações que cerquem o saber-fazer, tanto na 

academia quanto no mercado de trabalho. Obviamente, organizações empresariais, 

instituições educacionais e os profissionais que delas fazem parte, pois nelas se 

formam e a partir daí desempenham suas funções, não estão isentas das influências 

do meio (social) em que se inserem.  

 

Em relação às TDICs ou novas tecnologias, existe um processo de grande 

transformação. Ou seja, pressupõe-se que o acesso às tecnologias facilite ampla e 

complexa agitação “tecnocultural”3, relacionada a tendências que transformam 

perspectivas de educação e trabalho, de aprendizagem e atuação profissional. Ou 

seja, acerca do impacto dessas tecnologias nas profissões, não cabe dúvida de que 

competências e habilidades tecnológicas devem ser desenvolvidas para as inúmeras 

atividades antes desconhecidas do ambiente das empresas ou daqueles setores de 

atuação no mercado profissional. 

 

Desse modo, as TDICs são importantes por garantirem a qualificação do contabilista, 

assim como a sustentabilidade empresarial e profissional. Isso ocorre em decorrência 

da grande necessidade de se adaptar para manter-se no mercado, conforme se 

demonstra detalhadamente a seguir, tanto em âmbito geral como na profissão 

contábil. Nesse “ciberambiente” atual de desafios – expressão essencialmente 

contextualizada a seguir, o lugar do trabalho e da educação para a atuação contábil 

será o de guiar, mas também de capacitar e capacitar-se ao mesmo tempo. 

                                                 

 

 
3 O termo, essencialmente contextualizado a seguir, é usado como cultura da tecnologia, uma realidade 
que alterou e altera os comportamentos e as relações humanas, tal qual se afirma nas Ciências Sociais. 
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Argumentar sobre tais pressupostos significa observar como competências e 

habilidades delineiam (ou são delineadas por) novas formas de atuação profissional 

que organizam a vida contemporânea, na expectativa de poder lançar luzes sobre a 

ação de competências e habilidades ligadas às tecnologias necessárias ao labor do 

profissional contabilista, e também compreender como a gestão de inovação 

tecnológica interfere nesse processo ou sofre sua interferência.  

 

1.2 Problematização 

 

Conforme sustenta Lévy (1999), a “cibercultura” é a combinação entre informática e 

telecomunicações, a qual se evidencia em qualquer ambiente social, inclusive 

educação e trabalho, abarcando eventos ligados ao uso das tecnologias usuais e 

aceleradas. Isto é, interações multimídias ditadas por questões tais como 

multiplicidade de canais de comunicação, formação de rede, segurança e privacidade, 

a saber: comunidades on-line, redes sociais, jogos de multiusuários, realidades 

aumentadas, mensagens de texto, transferência de dados, aplicativos, sites, 

holografias, programas, artificial intelligence (AI) ou inteligência artificial (IA). 

 

Conforme a evolução, essas múltiplas formas de comunicação virtual, mediadas por 

computadores interconectados e outros suportes - smartphones, celulares, tablets, 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), notebooks, personal computer (PC) Box 

e PC Slim - possibilitam contato estreito e permanente entre escola, professor e 

estudante, no ambiente virtual de ensino, bem como entre governo, empresa, 

dirigentes, colaboradores e stakeholders4, no ambiente virtual das empresas ou do 

trabalho. Sem fronteiras, os recursos tornam possível ampliar a construção e a 

aquisição de saberes e a produção e o compartilhamento de dados, no que diz 

respeito às ações, acadêmicas, laborais ou empresariais. E também às ações com 

qualquer outra pessoa ou instituição, a qualquer momento, em qualquer parte do 

mundo, sincronicamente ou não, dada uma estrutura técnico-operacional-

                                                 

 

 
4 O conceito, retomado na seção 2.1.1 do capítulo 2, referente a público estratégico – pessoa(s) 
interessada(s) em um projeto ou negócio que estejam de acordo com as práticas realizadas por ele, 
sejam elas patrocinadores, gestores, colaboradores, concorrentes, fornecedores, investidores, etc. -, 
vem do inglês stake (significando participação, interesse ou risco) e holder (quem possui). 
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comunicacional eficiente cujas características incluem mobilidade (capacidade de 

deslocamento e de conexão), facilidade na gestão de dados (fornecimento e obtenção 

de dados), presteza no manuseio (usabilidade, portabilidade), acessibilidade, 

capacidade de ampliar o desempenho (escalabilidade) e multivalência (múltipla 

funcionalidade). 

 

Entendida de forma diversificada em áreas distintas, essa “cibercultura” ou a 

“tecnocultura”, desde o “aspecto informativo” como tratado neste estudo, refere-se, 

nos termos de Morse (1998) e Manovich (2001 como citados em Macek, 2005), a um 

conjunto de práticas que permite várias formas de se transmitir informação. Como 

entende Lévy (1999), trata-se de algo que designa uma rica forma de “conexão 

planetária”. Conexão que não só questiona todo o modelo centralizado de distribuição 

de informação, como, ao mesmo tempo, muda a natureza da própria informação 

(Morse, 1998 como citado em Macek, 2005). 

 

Desse vínculo entre sociedade e tecnoinformação que as TDICs trazem para a 

modernidade, em um “ciberespaço” em expansão, conclui-se que o uso da Internet e 

de outras tecnologias digitais de comunicação, no setor contábil, é a possibilidade de 

aproximação global entre vários setores: governo, escola e empresas, criando 

condições para que diversos saberes possam ser desenvolvidos, requisitados, 

aproveitados, aplicados e/ou compartilhados. A isso corresponde uma reformulação 

das conhecidas formas de saber-fazer nos espaços de estudo e trabalho, cuja visão 

se liga ao conceito de informação, de natureza quantitativa (potencialização da 

capacidade de coleta e transmissão de dados) e de natureza qualitativa (análise, 

apresentação ou compartilhamento) centradas nos dados e na segurança de sua 

transmissão.  

 

Dito isso, remeta-se o estudo, em seu foco, aos processos de atuação contábil que se 

configuram por meio das TDICs e de outras inovações tecnológicas nesse cenário de 

articulação. Assim sendo, quando se tem a ideia de que máquinas já substituem 

humanos, bem como se tem a perspectiva de que elas podem e poderão, ainda mais, 

superá-los na maioria das tarefas, inevitavelmente pergunta-se quem deveria possuir 

e controlar o compartilhamento de informação e de conhecimento via Internet ou que 

tarefas estão ou devem estar, estrategicamente, reservadas às máquinas e a seus 
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programas ou, ainda, quais são as oportunidades que se abrem (ou se fecham) para 

os serviços contábeis e os seus agentes. Enfim, em função do desenvolvimento das 

tecnologias, estará mesmo profetizado, para o ano de 2030, o fim da profissão 

contábil?5 Ou seria este um dos enfoques que insistem em reduzir o saber-fazer dos 

contabilistas a processos meramente tecnicistas? Concepções tradicionais que só 

fazem associar a prática contábil a agentes de reprodução de dados e arquivamento 

de livros? 

 

Nesse sentido, o objetivo desta dissertação é uma tentativa de resposta a questões 

que dominam o ofício do profissional contabilista imerso, na velocidade do “Vórtice 

Digital6”, na revolução tecnoinformacional-comunicacional: que conhecimentos, 

competências e habilidades (saber-fazer) os contabilistas aplicam em seu trabalho 

para realizar suas tarefas? Qual é a natureza de seus saberes? Como tais saberes 

são adquiridos? Qual o papel e o peso desses saberes em relação a uma prática 

profissional, efetivamente eficaz, eficiente e sustentável para todos os envolvidos? 

Assim sendo, ao observar a aplicação de saberes das Ciências Contábeis no campo 

da tecnologia, devem-se estudar noções que permeiem o universo das TDICs, as 

quais intervêm, sobremodo, nos processos empresariais, informacionais e 

comunicativos da profissão contábil (Loucks, Macaulay, Noronha & Wade, 2016). 

 

Sendo assim, tem-se a seguinte pergunta-problema: de que forma as TDICs impactam 

a profissão contábil desde a percepção de atuais e futuros profissionais da área? 

 

1.3 Objetivos 

 

Neste tópico este estudo visa alcançar os objetivos descritos a seguir: 

 

                                                 

 

 
5 Na seção “Carreira” da Exame.com,Você S/A, comenta-se artigo, de dezembro de 2017, da Price 
Waterhouse Coopers (PWC), sobre como robôs podem matar um terço dos empregos até 2030. 
6 Aqui se trata da metáfora para o movimento que a tecnologia provoca na sociedade. No sentido 
primeiro, vórtices são um componente de um fluxo turbulento. O conceito de circulação é usado para 
caracterizá-los. Na maioria deles, a velocidade do fluxo do fluido é maior ao lado de seu eixo e diminui 
na proporção inversa à distância desse eixo. Imagine-se o furacão: no centro, a tranquilidade; fora dele, 
a tempestade. 
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1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar de que forma as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) 

impactam a profissão contábil desde a percepção de atuais e futuros profissionais da 

área. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para responder ao questionamento desta dissertação, delinearam-se como objetivos 

específicos:  

 

a) Identificar principais mudanças tecnológicas aplicadas ao fazer contábil, 

investigando as perspectivas futuras para a profissão. 

b) Identificar que competências terão que ser desenvolvidas e/ou modificadas 

para o exercício profissional a partir das TDICs. 

c) Identificar qual a propensão dos profissionais e futuros profissionais quanto à 

adoção das TDICs. 

 

1.4 Justificativa 

 

Para a consecução do desenvolvimento deste estudo é necessário compreender e 

descrever, primordialmente, a percepção de profissionais e de futuros profissionais da 

área, o impacto do desenvolvimento das tecnologias no ofício do contabilista, seus 

contextos, dúvidas e desafios – profissão na qual se engajam desde profissionais da 

área da educação em nível profissionalizante e superior a profissionais liberais, 

atuando ou de forma autônoma ou como colaboradores no setor de escritórios 

contábeis, em empresas públicas e privadas, em organizações não governamentais 

ou do setor militar. Desse modo, na relação entre a tradição teórica, o debate recente 

e a literatura internacional, os aportes para análise e discussão em torno desta 

questão primaz pautam-se na definição de Internet (Case, 2017), de organização 

exponencial (Ismail, Malone & Geest, 2015) e na concepção de revolução ou de 

vórtice digital (Isaacson, 2014; Loucks et al., 2016). 
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Ressalta-se que a escolha e relevância do tema para a administração ligam-se à 

dúvida contemporânea sobre a sobrevivência de certas profissões no panorama 

desafiador de crescente oferta de instrumentos tecnológicos e daqueles em 

perspectiva de uso em diversas áreas, em especial no campo gerencial da 

contabilidade, foco desta pesquisa. Ademais, em consonância com a realidade 

brasileira atual, tampouco, esta pesquisa se volta apenas para empresas 

tecnologicamente inovadoras ou empresas disruptivas (as chamadas radicais ou semi 

radicais). Em seu aspecto mais relevante, centra-se, na verdade, na alternativa de 

explorar e entender, o quanto possível, pontos de vista diversos que se acham 

demarcados em dois contextos, a saber: na prática de escritórios contábeis e em 

empresas desenvolvedoras de serviços e tecnologias disponíveis e aplicáveis à área 

contábil, independentemente do tamanho ou segmento de mercado em que atuam.  

 

Além disso, espera-se que a análise do material permita responder à questão 

norteadora da pesquisa, destacando como ou se profissionais e/ou futuros 

profissionais de contabilidade, impactados pelo ambiente de inovação tecnológica em 

Ciência Contábil, fazem emergir (ou não) uma forma legitimada de 

capacitação/educação ou letramento digital e, consequentemente, de desempenho 

laboral para o trabalho atual e futuro. Isto é, de que forma as TDICs impactam a 

profissão contábil desde a percepção de atuais e futuros profissionais da área, reitere-

se. As ferramentas tecnológicas podem ou devem ser (ou não) usadas em todo o seu 

potencial e, nesse sentido, podem dar (ou não) sinais de forte mudança de ação frente 

a processos contábeis ou de uma possível “extinção” da profissão contábil, salvo o 

engajamento efetivo do contabilista ao “vórtice digital”. Tais alternativas, por vezes, 

surpreendem, tanto em termos das possibilidades abertas quanto da necessidade de 

adaptação profissional e de novas atitudes em relação ao aprender, ao capacitar-se e 

ao gerir negócios, ainda que tais tecnologias não sejam mais um algo recente ou um 

algo fora de uma realidade tão possível quanto experienciável.  

 

A importância do processo de aquisição de novos saberes na iniciativa e gestão da 

inovação tecnológica, tem sido motivo pelo qual pesquisas nessa linha são 

demandadas. O estudo proposto aproxima-se dessa literatura por identificar 

importantes contribuições para a análise do saber-fazer contábil: da aplicação, 

propriamente dita, de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) em 



27 

 

favor da prática contábil competitiva, quaisquer que sejam os posicionamentos do 

profissional da área no mercado. Portanto, Desenvolvimento tecnológico e profissão 

contábil: um estudo desde a percepção de profissionais e futuros profissionais da 

área, mesmo trazendo uma discussão considerada atual, apesar de não mais recente 

ou impalpável, na área da capacitação/atuação contábil, exige, sem jamais esgotar 

esse tema complexo e inquietante, percorrer a bagagem teórica para a íntegra 

apreensão de suas ideias, com capítulos que se cruzam bem como a possibilidade de 

comprovar-se uns aos outros. 

 

Esta pesquisa se justifica em função da fundamental importância para contabilistas de 

profissão, futuros profissionais em Ciências Contábeis e, igualmente, para 

empresários prestadores de serviços on-line e digital. Sendo ainda, crucial nos 

mestrados de Contabilidade e Administração (capacitação/atuação contábil). 

 

Sem esquecer a natureza social da profissão contábil, os cinco capítulos representam 

um esforço constante de análise sobre a natureza dos saberes desenvolvidos, 

requisitados, aproveitados, aplicados e/ou compartilhados pelos contabilistas ou 

futuros profissionais, seja a partir das questões teóricas ou da pesquisa empírica. 

Nessa direção, dividida em partes que retomam o saber dos contabilistas em sua 

formação e o saber dos contabilistas em seu trabalho, a dissertação discute a relação 

entre o saber-fazer e as inovações tecnológicas que servem de base ao trabalho 

contábil hoje e para o futuro. Nesse aspecto, como apoio para rever e/ou aprimorar 

linhas de atuação, pode corroborar o envolvimento desses sujeitos na prática 

administrativa contábil cotidiana: aquela que cria valor para novos modelos de 

negócios e tecnologias já disponíveis, haja vista que acompanhar iniciativas de 

inovação tecnológica para a atuação contábil é o cerne para o crescimento e a 

sustentabilidade em um ambiente competitivo.  

 

Dada a relevância do assunto, portanto, e posto que, adicionalmente, trata-se de um 

setor diretamente relevante para o desenvolvimento econômico e social de uma 

localidade e seu mercado empresarial, a atenção se volta para esses profissionais e 

seus negócios, no sentido de examinar o que poderia (ou poderá) garantir-lhes 

desenvolvimento e competitividade, focando na capacidade (ou incapacidade) de 

adaptação e/ou de inovação que tais profissionais e empresas teriam ao fazerem uso 
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de TDICs. Isso significa que o profissional contabilista com qualificação 

exclusivamente teórica e/ou parcamente técnica, pela própria natureza da atuação, 

certamente não estará preparado para, no ambiente laboral de ebulição tecnológica 

de hoje, conquistar as competências que lhe são cobradas nesse “novo” mercado.  

 

De fato, o fortalecimento empresarial, comercial e profissional, via adoção de 

tecnologia, pode gerar mais inovação, desenvolvimento e produtividade. Portanto, o 

que pode levar a melhores prognósticos a fim de se reverter um cenário pessimista 

que possa se instalar em decorrência de crenças limitantes, em médio e longo prazos, 

é, exatamente o investimento em qualificação ampla para a prática da contabilidade e 

da gestão, bem como favorecer ou incentivar a sobrevivência das profissões e dos 

negócios, como um todo, no mercado mundial.  

 

A abordagem conduzida nesta pesquisa identificou a necessidade de incorporar um 

discurso e uma prática de gestão eficaz como condições favoráveis ao labor 

profissional frente ao processo de inovação tecnológica, superando barreiras tais 

como aversão a tecnologia, falta de planejamento, miopia gerencial, etc. A proposta, 

então, é percorrer o mais possível a bagagem teórica que o envolve, para uma íntegra 

apreensão de suas ideias, com capítulos que se cruzam e que, espera-se, possam 

comprovar-se uns aos outros. 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos: o capítulo 1, representado por esta 

introdução, traça a relevância da pesquisa, estabelece sua questão norteadora 

(pergunta-problema) e seus objetivos (geral e específicos) – com vistas a possível 

contribuição do assunto aqui abarcado tanto para a gestão da inovação tecnológica 

quanto para a academia. Descrevendo o contexto em que a pesquisa se insere, relata 

os pilares conceituais da dissertação e, para isso, discute, por meio de breve 

abordagem das questões que hoje envolvem a revolução tecnoinformacional-

comunicacional e que dominam o labor do profissional contabilista imerso na 

velocidade das transformações desse ambiente, os conceitos de: cibercultura ou 

tecnocultura. Em um esboço da problemática do saber-fazer contábil, apresenta 

algumas tentativas de interpretação da origem social dos saberes contábeis, avaliam-

se os enfoques que reduzem o saber-fazer dos contabilistas a processos tecnicistas 

e se posiciona, de forma crítica, em relação a noções tradicionais e ao debate recente 
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que associam a prática contábil a agentes de reprodução de dados e arquivamento 

de livros, vaticinando o fim da profissão. 

 

O capítulo 2 – Referencial  

 

Desenvolvimento tecnológico: principais noções e sua relação com sustentabilidade 

profissional; Revolução social e tecnológica e seus efeitos: nova realidade espaço-

temporal; Tecnologias inovadoras e profissão contábil: tecnologia e seu influxo na 

profissão contábil, contextualização e práticas Sistemas informatizados de gestão 

contábil integrada; Inovação tecnológica na área contábil: recurso essencial e 

estratégico Revolução digital: descobertas recentes ou desafios futuros? Artificial 

intelligence (AI) A construção do saber-fazer: aprendizagem em contabilidade. 

 

O terceiro capítulo – Metodologia – descreve o método de pesquisa de campo utilizado 

nesta dissertação, esclarecendo opção metodológica, estratégia e instrumentos 

utilizados quanto à sua finalidade, bem como sua classificação e a descrição dos 

instrumentos metodológicos no tocante ao procedimento técnico de coleta e análise 

dos dados que contribuem para a realização do trabalho. Assim, descreve o contexto 

em que a pesquisa está inserida, os critérios para seleção desses participantes e, por 

fim, a caracterização desses sujeitos selecionados. Aborda, ainda: os procedimentos 

para a coleta de dados, pesquisa qualitativa - instrumentos para observação indireta 

entre participantes ELC e PEC -, pesquisa quantitativa, (instrumento de coleta dos 

dados quantitativos), pré-teste dos questionários A e B, procedimentos para a análise 

dos dados, pesquisa qualitativa e quantitativa, parâmetros de análise proposto no 

modelo de pesquisa, análise estatística, verificação de missing e outliers – limpeza 

dos dados, análise de confiabilidade, estatística descritiva das escalas, modelo da 

pesquisa e modelo proposto para desenvolvimento da pesquisa. 

 

O quarto capítulo “Apresentação e discussão dos resultados” propõe o estudo dos 

resultados no tratamento dos dados qualitativos (e quantitativos) aqui compilados com 

base no subsídio teórico da pesquisa. Apresenta as instituições/organizações 

pesquisadas, buscando estabelecer o perfil geral dos contabilistas e/ou futuros 

contabilistas ali atuantes, mostrando-se mais prática e mais voltada para a discussão 

dos aspectos do labor contábil na atualidade e para o futuro (formação/capacitação 
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versus capacidade de atuação de contabilistas ou propensão à adoção de tecnologias 

para o saber-fazer contábil. E, na discussão dos resultados, retomam-se a questão 

norteadora e os objetivos para apresentar, de forma geral, as percepções obtidas em 

relação aos dados e análises abordados, destacando resultados considerados 

relevantes. Por fim, têm-se as “Considerações finais”, abarcando considerações 

gerenciais, limitações de pesquisa e sugestões para estudos futuros. 
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2 Referencial Teórico 

 

O objetivo deste capítulo é, pois, referenciar autores que fundamentam o conceito 

inovação e subsidiam esta e demais noções que ajudem a investigar o futuro da 

profissão contábil nas transformações das práticas contábeis e, sobretudo, de ágil 

dinâmica de competitividade e inovação tecnológica na qual a profissão se acha hoje 

e que, por um processo natural de desenvolvimento, experimentará no futuro. Tudo 

concernente ao desenvolvimento tecnológico, às dúvidas e aos desafios decorrentes, 

égide sobre a qual se sustenta esta pesquisa, para, assim, refletir sobre iniciativas de 

adoção ou propensão à adoção de tecnologia. 

 

2.1 Desenvolvimento tecnológico: principais noções e sua relação com 

sustentabilidade profissional 

 

Antes do mais, ressalte-se o seguinte: é praticamente, senão impossível, argumentar 

contra a ideia de que a tecnologia é condição sine qua non nos próximos anos, 

segundo os diversos estudiosos (Fernandes, Bruchêz, D'Ávila, Castilhos, & Olea, 

2018). A combinação entre tecnologias digitais de informação e expansão 

generalizada de redes de comunicação massiva imergiu a todos em um ambiente 

tecnológico de onde não param de surgir diferentes formas de convívio social e de 

trabalho. Diante disso, profissionais e empresas são levados a entender 

desenvolvimento tecnológico como fenômeno ao qual se devem agarrar para 

sobreviver. 

 

Paradoxalmente, nesse cenário de potencial expansão e aplicabilidade, há 

profissionais que se ressentem de adotar tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC), pois veem hábitos e rotinas laborais ameaçados. Nessa linha, 

ainda se pode supor, no desenvolvimento de um serviço, produto, processo, operação 

ou mesmo de uma prática educadora, haver dificuldades de aceitação e/ou de 

implantação e/ou de uso efetivo. Adicionalmente, conforme a literatura (Case, 2017; 

Ismail et al., 2015), seja o meio organizacional ou profissional, empregar tecnologias 

não é uma abstração vista como escolha de poucos para uma leve melhoria de sua 

prática profissional e/ou para a criação um negócio ou serviço diferenciado, apenas 
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por uma questão de nomenclatura: consultoria digital, atendimento virtual e novo 

modelo são recursos necessários ao profissional. 

 

Desde esse arcabouço, vale e deve-se conhecer e refletir sobre o alcance do que se 

denomina iniciativa de inovação, em torno de noções e práticas descritas na literatura. 

Por meio de aspectos gerais, talvez seja possível acompanhar a potencial relevância 

à adoção de tecnologias, reconhecendo a diferença entre inovar e adotar ferramentas 

tecnológicas mais e/ou menos aceleradas, conhecidas ou usadas e só afirmar: sou 

um profissional inovador. Os dicionários registram: tecnologia - conjunto de 

conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção 

e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade. Inovação - 

criação nova. Achado. Descoberta. Originalidade. Modificação. Lapidação. 

Renovação. Revolução” (Ferreira, 2010; Houaiss, Villar & Franco, 2009). 

 

Ao abordar o tema, a literatura tem indicado inúmeras noções orientadoras sobre o 

assunto. De fato, estudos que conceituam inovação em trabalhos publicados a 

respeito da matéria (Fernandes et al., 2018) enfatizam a existência de múltiplas visões 

dos mais variados campos do saber. A referência, porém, a um economista da metade 

do século XIX, Joseph Alois Schumpeter, reconhecido como o pai por Tidd, Bessant 

e Pavitt (2008), ou o profeta da inovação, por McCraw (2012), tem lugar, também, 

neste trabalho. O destaque deve-se a (e vale por) uma ideia elaborada em sua “Teoria 

do Desenvolvimento Econômico”, ainda nos idos de 1912, ano de publicação da obra. 

No mínimo, arrojada e radical para a época, conforme referem os estudos, mas ativa 

em meio à visão de desenvolvimento tecnológico de hoje em dia, sua abordagem é, 

simplesmente, a seguinte: a maioria das empresas fracassa, vítima das inovações 

introduzidas pelos concorrentes (McCraw, 2012). Em Schumpeter, inovar é, pois, uma 

iniciativa crucial para o sucesso no mercado. É, também, um processo de destruição 

criativa por meio de ações que promovam a ruptura do sistema econômico 

(Schumpeter, 1961 como citado em McCraw, 2012; Yoguel, Barletta, & Pereira, 2013).  
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Ademais, para Schumpeter (1982, p. 149): 

 

A inovação ocorre fundamentada em cinco pressupostos”, a saber: ofertar ao 
mercado um novo bem ou serviço ou um novo método de produção; criar um 
novo mercado em determinado país; conquistar nova fonte de suprimento de 
matérias-primas ou de produtos semimanufaturados; e implantar uma nova 
estrutura em determinado mercado. 

 

As mesmas abordagens aplicadas ao desenvolvimento tecnológico permitem pensar 

a adoção de tecnologia como um processo crucial para o crescimento e a 

sustentabilidade de profissionais de quaisquer áreas. Dada a popularização das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) no decorrer do tempo, até se 

tornarem uma iniciativa mais acessível, financeiramente, e mais rápida, 

estrategicamente, estudos que avaliam o impacto do seu uso no desempenho das 

organizações têm, aliás, recebido grande destaque nos últimos anos. Na pesquisa 

aqui proposta, interessa a relação existente entre adotar as TDICs e os seus efeitos 

no desempenho e/ou para a sustentabilidade de empresas e profissionais (Souza, 

2015).  

 

Na percepção de Vilaça e Araújo (2016), as TDICs, em princípio, já fazem parte do 

cotidiano da sociedade, por isso, as razões que levam a se adotar tecnologia no dia a 

dia em geral e em especial na vida, no trabalho, parecem ligar-se, principalmente, à 

existência de um ambiente revolucionário e dinâmico, mas favoravelmente tático. Por 

isso mesmo, ligam-se, também, a pressões externas que empresas e profissionais 

enfrentam e a necessidades individuais e internas de empresas de quaisquer ramos, 

incluídos, aí, os esforços de investimento em TDIC que podem auxiliar a 

sustentabilidade referida caso a adoção seja feita de forma eficaz e eficiente: com 

planejamento e resultados positivos advindos de critérios e objetivos claros. Por sua 

vez, Dosi (1982) caracteriza inovação como fenômeno de descoberta. Afirma que ela 

pode originar-se na experimentação, no desenvolvimento e na imitação do que deu 

certo. Para Freeman (1982), em livre tradução, o traço distintivo da ação de inovar é 

a racionalidade econômica por meio de ganhos financeiros advindos de novos 

produtos, processos e/ou procedimentos. Drucker (1986, p. 25), por seu lado, lembra 

que: 
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Inovar é um instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles 
exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou 
um serviço diferente. Também seria um ato de vontade, de estudo árduo, ou 
seja, uma busca premeditada de oportunidades e não um ato dependente de 
inspiração.  

 

Van de Ven, Polley, Garud & Venkataraman (2008) corroboram essa visão de trabalho 

e de ocasião. Afirmam os autores que inovar inclui desenvolver e implantar uma nova 

ideia. Desafiando a ordem vigente, ocorre por recombinação de ideias antigas em uma 

fórmula percebida como nova e oportuna. Reconhecendo a relevância do saber-fazer 

para a existência da inovação e para o uso de tecnologias, acrescente-se o que 

salientam Cassiolato e Lastres (1999 como citado em Fernandes et al., 2018). Esse 

conhecimento “relaciona-se intimamente com o aprendizado dos indivíduos e com a 

capacidade de compartilhamento”. Também, sobre esse aspecto, Tidd e Bessant 

(2009) afirmam: inovar cria novas possibilidades derivadas de distintas áreas do 

conhecimento. 

 

Sumarizando, nos termos de Araújo, Silva e Rados (2017, p. 102):  

 

A inovação é, portanto, um processo que engloba a criação e o uso do 
conhecimento para o desenvolvimento de produtos, processos e serviços com 
a introdução de algo novo e útil. As TDICs, por suposto, são, neste tempo, e 
para os vindouros, a realidade e a oportunidade de conquista desse algo. 

 

Se inovar é preciso, os autores, alicerçando a ideia, compilam os três aspectos 

básicos necessários para inovar: 

 

a) Empregar – novas tecnologias e o conhecimento que se faz necessário 

para conduzir o desenvolvimento; 

b) Usar – o conhecimento para criar algo que seja novo e realmente útil, 

gerando novos produtos, serviços e processos; 

c) Considerar – inovação como resposta a problemas práticos, gerando 

um “fluxo positivo de capital (Wallin & Von Krogh, 2010 como citado em 

Araújo et al., 2017, p. 102). 
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Sobre esse aspecto, Gibson e Skarzynski (2008), especialistas em estratégia, 

conduzem a pensar iniciativas de inovação como “parte do sistema” organizacional, 

merecedor de atenção quanto a alguns fatores interdependentes, quais sejam: 

 

a) Liderança e infraestrutura – empresas e lideranças devem assumir o 

processo de criar, sustentar e administrar a capacidade de inovação por 

toda a empresa; bem como uma infraestrutura tangível que a fomente e 

a apoie; 

b) Processos e ferramentas – mudança de processos tradicionais que 

possam diminuir ou minar o potencial de inovação para processos 

sistêmicos e sinergéticos; 

c) Pessoal e competências – mobilização diária de colaboradores na 

aplicação de princípios, habilidades e ferramentas” em todos os níveis 

de toda a empresa; 

d) Cultura e valores – consistência e sincronia entre processos, 

indicadores, estruturas de recompensa, retórica e comportamento por 

meio do aprendizado coletivo em todos os níveis, setores e atividades 

da empresa, legitimando a ideia. 

 

Entretanto, Gibson e Skarzynski (2008) explicam que empresas podem levar três a 

cinco anos para adquirir habilidades, ferramentas, processos de gestão, indicadores, 

valores e sistemas de tecnologia de informação (TI) necessários para o suporte 

contínuo da inovação por toda a empresa. É algo possível, mas que não pode ser feito 

de forma instantânea. Concordam com essa percepção D’avila, Epstein e Shelton 

(2007), quando ponderam que inovar é algo mais complexo que outras atividades 

gerenciais, pois gera mitos que fazem com que isso pareça mais difícil do que é de 

fato. Para eles, a solução está em substituir tais mitos por regras para melhor 

administrar, e asseveram: inovar promove mudanças essenciais para a sobrevivência 

e é uma oportunidade de crescer e sobreviver, mas é, também, oportunidade de 

influenciar os rumos da indústria em que se insere; nem é, apenas, a discussão de 

“fórmulas secretas; mas, essencialmente, boa gestão. 

 

Nessa linha, em diálogo com Gibson e Skarzynski (2008) e Gibson (2011), identificam-

se, a seguir, sete regras a serem atendidas como técnicas para a boa gestão da 
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inovação e, desse modo, pensadas aqui como princípios para mobilizar colaboradores 

à sua adoção de tecnologias, sejam usuais ou aceleradas, e à superação da 

concorrência: 

 

a) Definir estratégia e organizar agendas inovadoras; 

b) Sustentar a tecnologia para os processos de inovação; 

c) Criar índices de mensuração e premiação ou recompensa; 

d) Promover inovação como parte da mentalidade do negócio;  

e) Anular desde burocracia a síndrome do “não foi criado aqui”; 

f) Adaptar a estratégia de inovação adequada - jogar para ganhar ou para 

não perder; 

g) Gerar redes internas e externas: redes, não pessoas, são elementos 

básicos da inovação. 

 

Em contrapartida Tidd et al. (2008) explicam que fatores específicos originam 

oportunidades tecnológicas e mercadológicas distintas, reduzindo a probabilidade de 

melhor opção para cada empresa. Mas são conformes quando inovar significa 

aprender a encontrar a solução mais apropriada para um problema e fazê-lo pelos 

meios mais indicados, dadas as circunstâncias em que uma empresa se encontra. 

Portanto, definir uma estratégia para inovar é ação fundamental ao sucesso das 

empresas no curto e no longo prazo (D’avila et al., 2008). 

 

De acordo com Pereira (2018) em artigo publicado pela empresa Inventta, uma das 

pioneiras em consultorias de inovação no país, inovação é algo capaz de agregar valor 

e diferenciar empresas, mesmo que em dado momento, no ambiente competitivo, 

inovar, como se vê, seja essencial à sustentabilidade de profissionais, organizações, 

instituições e mesmo países no futuro. Inovações são necessárias, portanto, por 

permitirem que empresas acessem novos mercados, aumentem suas receitas, 

realizem novas parcerias, adquiram novos conhecimentos e aumentem o valor de 

suas marcas. Em mercados “commoditizados”, isto é, com alto nível de competição e 

de produtos praticamente equivalentes entre os ofertantes, quem inova, seja em 

produto, processo ou modelo de negócio, põe-se em posição de vantagem. Ampliando 

a ideia, inovar no sentido de adotar tecnologia, aproveitando-se do imenso 

desenvolvimento da atualidade, tem sido considerado a melhor opção. Seus 
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benefícios, factíveis na atualidade, estendem-se, ainda mais quando possibilita 

aumento do nível de emprego e renda, além do acesso ao mundo globalizado aos 

países e regiões que as praticam (inovação/adoção) e aos indivíduos sujeitos a seus 

efeitos. 

 

Com base nos estudos, pode-se afirmar: tecnologia e inovação se fixam sobre as 

mesmas bases, como o meio de redefinição das organizações, da escola, do próprio 

ensino, das profissões e do modelo de atuação profissional como um todo. Diante de 

sua ampla funcionalidade e desenvolvimento, gerir práticas para inovar, como 

instrumentos decisivos para influenciar os rumos de um setor e das atividades em que 

determinado negócio ou profissional se insere, é crucial como estratégia para ações 

efetivas de autêntico valor ao sucesso sustentado – sobrevivência, crescimento e 

sustentabilidade (Pereira, 2018). 

 

A percepção de Araújo et al. (2017), Cassiolato e Lastres (2009) e Dutra e Almeida 

(2018) contrapõe-se aos movimentos de recusa ou de resistência mencionados, bem 

como às dificuldades de desenvolvimento, personalização ou implantação percebidos 

quando o assunto é tecnologia para inovação, modelos de negócio, de produtos ou 

serviços ou de processos de trabalho. Acrescentem-se, além de outros aspectos 

impeditivos, questões como: restrita difusão das TDICs no país; barreiras comerciais 

impostas por governos passados; acesso a “financiamento específico" para a 

inovação e falta de profissionais em áreas necessárias para o desenvolvimento 

tecnológico (Goedhuysa & Veugelers, 2012 como citado em Araújo et al., 2017). 

Naquilo em que se possa estabelecer relação entre potencial de desenvolvimento 

tecnológico, aplicabilidade das TDICs e o saber-fazer dos que se ressentem da 

adoção tecnológica no cotidiano do trabalho, são barreiras que necessitam ser 

mitigadas em busca de um nível competitivo igualado (Goedhuysa & Veugelers, 2012, 

p. 106). 

 

De fato, com vistas a pensar fatores para a sustentabilidade profissional, alguns traços 

essenciais a respeito da longevidade das empresas no país merecem destaque. 

Nesse aspecto, segundo o estudo “Demografia das empresas”, de 2015, realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), entre outras 

informações, no quadro de sobrevivência de empresas brasileiras no mercado, no 
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período de 2011 a 2016, após um ciclo de vida de cinco anos da entrada no mercado, 

menos de 38% das empresas entrantes em 2010 sobreviveram. Do total de 733,6 mil 

empresas que nasceram em 2010, 551,2 mil (75,1%) sobreviveram em 2011; 461,5 

mil (62,9%), até 2012; 395,4 mil (53,9%), até 2013; 326,8 mil (44,6%), até 2014; e 

277,2 mil (37,8%) sobreviveram até 2015. (IBGE, 2017, p. 49). 

 

Exemplifica-se, também, sobre a expectativa média de vida de empresas 

multinacionais, fruto de pesquisa do grupo anglo-holandês de petróleo e gás natural 

fundado em 1907, Royal Dutch/Shell Group: 40 a 50 anos, em média (Crainer, 2009; 

De Geus, 1999). Adicione-se o estudo de Crainer (2009, p. 12): 

 

Especialista reconhecido por trabalhos sobre o estado da arte da teoria 
gerencial e cofundador de empresa do ramo de conteúdo, concepção e 
consultoria de mídia, o autor cita casos de grandes organizações que tampouco 
sobreviveram. Excetua-se, aí, o da General Electric (GE), dado que atribui às 
experiências gerenciais de Jack Welch, seu diretor executivo entre os anos 
1981 e 2001. 

 

A esse respeito, De Geus (1999) ressalta a diferença entre empresas que almejam 

longevidade (empresas vivas ou visionárias) e alguns fatores ou práticas que 

conduzem as organizações à longevidade são explicitados. Ao liderar a pesquisa 

realizada pela Shell em 1983, identificaram-se 27 empresas com idade superior a 100 

anos, com traços de personalidade e práticas de gestão comuns possivelmente 

exercendo influência em sua longevidade. Entre as empresas analisadas estavam as 

americanas DuPont (1802), Procter e Gamble (1837), Philip Morris (1847), General 

Eletric (1892) e 3M (1902), as japonesas Mitsui (1697) e Sumitomo (1590), a sueca 

Stora (1288), a alemã Siemens (1847) e a francesa Socleté Generale (1864). As 

empresas que agiram em função de lucro imediato (empresas econômicas), casos de 

mais de 700 (setecentos) anos de continuidade que as primeiras, as visionárias, 

geralmente, investem em novas tecnologias e em conhecimentos técnicos, além de 

investir mais cedo e com mais agressividade, comparado às demais, em novos 

métodos e práticas de gestão.  

 

Geus (1999) alerta para a preocupação central dessas empresas com o longo prazo, 

ao mesmo tempo em que se baseiam em padrões de curto prazo muito exigentes. 

Isso por meio de grandes investimentos em treinamento de pessoal e em 
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planejamento, por exemplo. De Geus (1999) acredita que a expectativa média de 

sobrevivência no mercado das 500 maiores empresas dos anos 1970, apresentadas 

pela Revista Fortune, era inferior há uma vintena de anos. Algum tempo depois, uma 

atualização do estudo demonstrou que tal expectativa já não ultrapassava os 12 anos 

e meio e um terço delas já havia desaparecido: ou foram compradas ou se fundiram 

com outras ou simplesmente faliram. Os resultados desses estudos demonstram que, 

entre os segredos de empresas centenárias para se perpetuarem, destacam-se: 

tolerância e abertura a novas ideias ou pensamentos não convencionais; sucessão de 

lideranças, garantindo continuidade e sensibilidade para aprender e adaptar-se. Para 

o autor, isso acontece porque empresas bem-sucedidas evoluem durante várias 

gerações de aquisição do conhecimento. Ou seja, evoluem criando condições para 

aprendizagem institucional em um contexto em que o sucesso depende dessa 

aprendizagem (De Geus, 1999). 

 

Para Brilman (2000); Davenport e Prusak (1998); De Geus (1999); Ismail et al., (2015); 

Nonaka e Takeuchi (1997); Rogers (2018) e Senge (1999) na essência da longevidade 

e do melhor desempenho está, pois, o aprendizado. Uma organização que aprende, 

como condição geral está orientada a: um sistema de aprendizagem coletivo para 

construir permanentemente o seu futuro; tem a capacidade de criar, procura 

capitalizar e difundir conhecimentos e novos know-how; preocupa-se com a melhoria 

das competências de seus membros; possui capacidade de autoavaliar-se e 

comparar-se aos melhores; além de transformar-se para atingir objetivos e estar em 

constante estado de vigilância. Brilman (2000), observando os aspectos da gestão 

das empresas, fala sobre conceitos como empowerment, stakeholders, políticas de 

gestão de pessoas7 e explica que responder aos desafios atuais significa adotar, 

gradualmente, novas estruturas, novos métodos de trabalho, novos e efetivos 

modelos de gestão que, também, interessam ao futuro das profissões na área das 

Ciências Contábeis e do ensino da Contabilidade na sociedade da informação e do 

conhecimento. 

                                                 

 

 
7 Empoderamento (empowerment) – delegação de poder, de autoridade, promoção de autonomia, 
emancipação, participação; stakeholders – termo usado, em 1963, por Freeman (1982), que se refere 
às partes interessadas em um projeto ou negócio, desde patrocinadores, gestores e equipe a 
concorrentes, fornecedores, investidores, entre outros. 
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Além disso, para Nonaka e Toyama (2003), empresas, porque são um sistema 

complexo e dinâmico, não devem gerir suas atividades sem a interação de seus 

membros ou sem interagirem com o ambiente, já que disso depende sua capacidade 

de criar conhecimento, incitando desenvolvimento contínuo (teoria do conhecimento). 

Em razão de uma gestão que vise à melhoria de desempenho, compartilhamento e 

aplicação do conhecimento dentro das empresas, são as pessoas os sujeitos capazes 

de avaliar os limites do conhecimento que produzem, retêm, compartilham e aplicam, 

bem como a sua validade prática. Ademais, se a estrutura das empresas influencia as 

pessoas, estas agem em sua estrutura (teoria da estruturação), ampliando o 

conhecimento gerado (Nonaka & Takeuchi, 1997). Segundo Craine (2009, p. 12) no 

desenvolvimento tecnológico, tudo isso se coaduna à experiência profissional de “Jack 

Welch, considerado o gestor do século XX”, de acordo com a Revista Fortune (Tabela 

1)  

 

Tabela 1 
Lições acerca de transformações tecnológicas, novas culturas para uma moderna 
gestão empresarial 

Prerrogativas Propósitos 

Procurar novos 
saberes 

Achar formas de transferi-los para uma nova área 

Reunir traços 
essenciais da boa 

liderança, interação, 
energia e ousadia, a 

saber 

Capacidade de influenciar (motivar) pessoas; energia e paixão para trabalhar 
quanto necessário e ousadia de tomar decisões e executar o que for preciso.  

Resguardar a 
competitividade 

empresarial. Para tal, 
um novo modelo de 
gestão precisaria: 

Ser ágil e investir em cultura igualmente ágil – profissionais favoráveis a um 
ambiente de mudanças, capazes de rápida adaptação e de evitar trâmites 
dispensáveis; incentivar a inovação – determinar que os colaboradores 
encontrem, todos os dias, modos mais eficientes de realizar o trabalho; construir 
mentalidade de sucesso – deixar claro que o sucesso da empresa leva às partes 
envolvidas (colaboradores e comunidade) mais benefícios: real alcance de 
interesses pessoais, tais como aumento salarial, melhor padrão de vida, tempo 
para trabalho voluntário, mais espaço para inovar e mais dinheiro para ser 
gasto; construir ambiente de transparência – banir rumores por meio de abertura 
ao conhecimento e de comunicação “clara e verdadeira”, mesmo em assuntos 
polêmicos ou feedbacks ruins, a fim de manter o foco no trabalho; analisar o 
ambiente externo – estudar a concorrência e decidir onde investir (ou não) para 
sobreviver em ambiente incerto. Para tanto, deve-se: descrever o ambiente e 
como os concorrentes, nele, operam; analisar o maior temor “em relação à 
concorrência”; identificar mudanças de situação da concorrência no último ano; 
analisar como e o que se fez para mudar o ambiente competitivo; e definir como 
vencer os concorrentes  

Fonte: NaPrática. (2017) 9 conselhos profissionais de Jack Welch, um dos melhores gestores do 
mundo. HSM expo. 08.11.2017. Recuperado de< https://www.napratica.org.br/9-conselhos-de-jack-
welch/>. 
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Uma das principais lições Jack Welch refere-se às transformações tecnológicas, 

novas culturas para uma moderna gestão empresarial, pessoalmente, compartidas 

entre jovens profissionais brasileiros, gestores e empreendedores em evento da HSM 

Expo, em 2017, na cidade de São Paulo, compilam-se, para os propósitos desta 

pesquisa, as seguintes prerrogativas. Sumarizando a boa gestão para Welch, a 

inovação tecnológica está em fazer o máximo para conseguir os melhores 

profissionais, estimulá-los e recompensá-los (NaPrática, 2017).  

 

Essa abordagem é compatível com a de De Geus (1999) para quem mudanças 

tecnológicas significam tempos perigosos, mas não levam a reformular questões 

básicas dos negócios. Na mesma linha, especialistas da administração, liderança e 

sustentabilidade, como Collins e Porras (1998), selecionaram empresas 

estadunidenses, às quais, como De Geus (1999), chamaram “visionárias”. Em uma 

longa pesquisa acerca de suas características e princípios comuns, levantaram os 

critérios a que empresas do gênero deveriam atender, textualmente: liderar o setor; 

ter marca indelével; ter início antes de 1950; ter várias gerações de executivos; ser 

admirada por empresários conhecidos; e ter passado por ciclos de vida de vários 

produtos ou serviços. 

 

Desmistificando os meios adotados por essas empresas para o sucesso, Collins e 

Porras (1998) estabeleceram quatro regras básicas à sobrevivência dos negócios em 

geral: 

 

a) Buscar alinhamento consistente; 

b) Preservar o núcleo, estimulando o progresso; 

c) Dar ferramentas aos colaboradores sem impor soluções; e 

d) Adotar a “genialidade do E” contra a “tirania do OU” (adotar fazer A e B; 

não A ou B). 

 

Em resumo, o conjunto dessas informações contribui, pois, para o entendimento da 

dimensão dos efeitos e da importância da adesão às TDICs, foco de muitas empresas 

e profissionais visionários hoje. Com novos modelos de gestão e de negócios, bem 

como as tecnologias mais usuais e aceleradas já disponíveis, inovar é crucial e 

inovação tecnológica está no cerne desse processo com vistas ao crescimento e à 
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sustentabilidade em ambiente competitivo. De Geus (1999, p. 4/9), há algumas 

décadas, já destacara o crescimento explosivo e vigoroso das empresas de software 

e de TI na economia mundial.  

 

D’avila et al. (2007, p. 28), reitere-se, já sublinhavam que inovar com tecnologia: 

 

[...] é o elemento-chave para [...] produzir crescimento quando as abordagens 
mais convencionais vão se esgotando. [...] pode ter como resultado [...] uma 
base mais sólida de rendimentos, melhores relações com os clientes, 
funcionários mais motivados, desempenho melhor das parcerias e vantagem 
competitiva incrementada. 
 

Entretanto, naquilo que chamam de sociedade do conhecimento ou de era do 

conhecimento, De Geus (1999) esclarece ser fácil e barato dar conhecimento, mas 

redistribuí-lo exige não tanto o ato de dar, mas a disposição e a capacidade de recebê-

lo. Enquanto Schwab (2016), fundador do Simpósio Europeu de Gestão (European 

Symposium of Management), organizado em Davos, na Suíça em 1971, e que se 

tornaria, em 1987, o Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum)8, explica o 

salto quântico na tecnologia, ocorrido com a megatecnologia baseada no microchip, 

revolucionando os negócios com consequências monumentais. Assim, no escopo da 

pesquisa, o único fator que, talvez, possa auxiliar o futuro de qualquer empresa, de 

seus profissionais e de profissionais liberais é a sua capacidade de atuar para além 

da curva de mudanças, com presteza e competência, suplantando, melhor e por mais 

tempo, os concorrentes. Isso por meio de contínuos esforços para melhorar 

estratégias de adaptação ao desenvolvimento tecnológico. Sem esses esforços, uma 

empresa fica estagnada, os concorrentes assumem a liderança e a empresa acaba 

morrendo. Vale o mesmo para as pessoas. Mesmo que nada, nem toda 

megatecnologia possa garantir longevidade e/ou crescimento sustentado a todos, 

profissionais e empresas, tudo parece sinalizar que o que se trata é de adaptação a 

ser tomada como oportunidade e seguida por interminável corrente de ações 

sucessivas em prol de adesão estratégica às TDICs e de capacitação (D’avila et al., 

2007).  

                                                 

 

 
8 Espaço anualmente aberto para o debate em torno de temas econômicos de interesse global, bem 
como para as negociações entre líderes mundiais. 
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Esclareça-se, pois, o seguinte: o real aproveitamento das benesses propagadas pelos 

efeitos monumentais das TDICs e o resguardo de possíveis riscos e/ou obstáculos 

originados pelo uso massivo de sistemas computacionais desconhecidos passam por 

integrar e qualificar seus usuários, ou seja, por fazer algo em relação ao eficaz e 

eficiente emprego das tecnologias e de sua gestão. Concorrência cada vez mais 

preparada, clientes mais exigentes e rapidez no desenvolvimento tecnológico 

comandam a cena atual. Evolução de saberes com inovação tecnológica pode ser, 

então, a ferramenta para obter vantagens competitivas e ampliar possibilidades e 

oportunidades (Deschamps & Nayak, 1996). Na percepção de De Geus (1999), cabe 

a empresas e a profissionais que desejem crescimento e sustentabilidade futura 

liderar com soluções inovadoras em meio a esse vórtice revolucionário social e 

tecnológico, com igual ou superior rapidez. 

 

2.1.1 Revolução social e tecnológica e seus efeitos: nova realidade espaço-

temporal  

 

O século XX foi tido como a era das transformações tecnológicas, porque trouxe 

consigo o desenvolvimento da ciência da informação e a origem dos computadores e 

máquinas que alteraram o modo de armazenar, processar dados e de realizar tarefas. 

Para o século XXI, Schwab (2016) compreende que expressões como sociedade pós-

moderna, era do conhecimento, sociedade digital, sociedade da informação, era 

tecnológica, entre outras, foram reservadas para nomeá-lo em razão da rápida 

disseminação de outros múltiplos progressos em tecnologia para todas as formas 

como se organiza a vida social no governo, nas indústrias, nas empresas, nas áreas 

da saúde, da cultura, da segurança, da educação, etc. Se é feito um breve apanhado 

do que concebem alguns teóricos das ciências sociais aplicadas a respeito dessa 

revolução social e tecnológica e seus influxos, justifica-se esse leque de designações 

e suas expressões relacionadas. 

 

Em Lévy (1999), a relação entre sociedade e tecnologias levou à cibercultura. Por sua 

vez, na transição de um modelo econômico centrado no capital para um modelo 

centrado no conhecimento, Drucker (1995) e De Geus (1999) reconheciam uma 

sociedade de organizações, a sociedade pós-capitalista. Por sua vez, Schaff (1997) 

fala de sociedade informática. Por outro lado, quando Castells (1999; 2006), quem 
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detalhadamente descreve o processo evolutivo dos meios eletrônicos, diferencia 

sociedade da informação, como a que recebe impactos informacionais, de sociedade 

informacional, aquela de estrutura integrada em trama de nós, por consequência, 

distingue, na encruzilhada do desenvolvimento, a cultura telemática da sociedade em 

rede em que a comunicação a distância (de um ou mais conjuntos de serviços 

informáticos) se dá via rede de telecomunicações. Case (2017) cita mais um projeto, 

a terceira onda da internet, a qual entende ser o futuro resultante do impacto 

tecnológico da era digital. 

 

Acompanhando esse raciocínio, citem-se Drucker (2000) e Schwab (2016), os quais 

nomeiam e descrevem como revoluções os marcos históricos para o desenvolvimento 

tecnológico: a Primeira Revolução Industrial, que compreende a transição do século 

XVII à metade do XVIII, período de mudança da indústria (manufatureira) moderna 

com o advento das ferrovias e de máquinas a vapor.  

 

Posteriormente, em fins do século XIX e da Segunda Guerra Mundial, os avanços das 

indústrias petroleira, química, elétrica e de aço, caracterizados pela linha de 

montagem e a produção em massa, corresponderam à Segunda Revolução. Depois 

de meados do século XX, um novo cenário surge: a expansão no uso de fontes de 

energia, bem como o aparecimento da informática e da robótica. Esses fatos 

constituíram a Terceira Revolução Industrial, também chamada “Revolução da 

Informação”, dado o advento do computador nos anos 60, dos sistemas operacionais 

na década de 70, dos computadores pessoais na década de 80 e da Internet nos anos 

90 (Drucker, 2000 e Schwab 2016).  

 

Em verdade, essa mudança já havia começado no final da década de 60, quando 

surgiu o Advanced Research Projects Agency network (ARPAnet), considerada uma 

rede ancestral à Internet, em que eram conectados quatro computadores (Figuras 1 e 

2). 
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Figura 1 
Modelo ARPAnet 4004, primeiro computador em um chip com memória e 
processamento. 
Fonte: https://adrenaline.uol.com.br/artigos/v/19365/o-que-e-arpanet-veja-as-imagens-do-inicio-da-

internet. 
 

 

Figura  2 
Modelo ARPAnet 4004, primeiro computador em um chip com memória e 
processamento. 
Fonte: https://top-ten.readthedocs.io/en/latest/event/10.html. 

 

No início da década de 80, foi possível ampliar essa conexão, haja vista o 

desenvolvimento do Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). No 

entanto, foi somente a partir da década de 90 o surgimento da Internet, no Brasil, dada 

a criação da World Wide Web (www)9, por Tim Berner-Lee, primeiro a usar a rede de 

computadores via HyperText Transfer Protocol (HTTP10), em 1898. 

                                                 

 

 
9 Significa “teia de alcance mundial”. 
10 Significa “protocolo de transferência de hipertexto”. 

https://adrenaline.uol.com.br/artigos/v/19365/o-que-e-arpanet-veja-as-imagens-do-inicio-da-internet
https://adrenaline.uol.com.br/artigos/v/19365/o-que-e-arpanet-veja-as-imagens-do-inicio-da-internet
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Segundo Davenport e Prusak (1998, p. 216), o uso da Hypertext Markup Language 

(HTML)11: 

  

Permite dispor textos e imagens na Internet, criou a referida arquitetura WWW, 
em 1992. Desde então, a cada 15 segundos, em média, uma nova página é 
criada por “empresas comerciais, organizações sem fins lucrativos, governos e 
indivíduos” na rede mundial Web. A Internet, a rede de computadores, portanto, 
geradora da conexão, começa a ser utilizada pela Web, uma ferramenta da 
Internet para compartilhamento de documentos, popularmente chamados sítios 
ou sites. 

 

Esse desenvolvimento fascinante, segundo os referidos ecologistas informacionais, 

demonstra como padrões relativamente simples de formatar, buscar e capturar 

informações podem florescer em uma complexa série de documentos, bem como 

revela que grande parte do apelo da Web reside em sua simplicidade, já que a 

tecnologia não interfere no modo de usar, fazendo que seja fácil produzir e acessar 

seus conteúdos. Davenport e Prusak (1998, p. 216) alertam: 

 

A mudança contínua de sua estrutura, fruto de milhões de decisões tomadas 
por elaboradores individuais de páginas sobre o conteúdo de seus documentos 
e conexões a outros documentos. Por isso, ninguém, nem pessoas nem grupos 
de pessoas, pode resolver quem tem informações disponíveis para exibir. Isso, 
segundo eles, leva a uma forte ênfase na promoção da informação e em modos 
de exibição inovadores e atraentes.  

 

Para Drucker (1995), a revolução da informação – coleta e transmissão, análise e 

apresentação centradas nos dados - deveria responder à pergunta: qual o propósito 

da informação? Isso exigiria tanto redefinir tarefas quanto redefinir as instituições que 

as realizam com a ajuda da informação, projetando, possivelmente, fortes 

consequências. Uma delas foram os desafios para o trabalhador do conhecimento na 

sociedade do futuro. Nesse aspecto, as décadas finais do século XX e do início do 

século XXI marcam-se pelo desenvolvimento dos meios de comunicação favorecidos, 

entre outros motivos, pela citada conexão em rede Web dos computadores pessoais. 

Naquela sociedade do futuro, para usar os termos de Drucker, as tecnologias, à época 

agrupadas como tecnologias da informação e comunicação (TIC), consequentemente, 

                                                 

 

 
11 Significa “linguagem de marcação de hipertexto”. 
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também impactaram o meio educacional, resultando em reflexões teóricas sobre 

práticas diferenciadas de ensino/aprendizagem via computador. Sobre isso, veja-se 

Alberto, Henriquez e Oliveira (2003, p. 89): 

 

Escrever sobre as novas tecnologias e seu impacto na dinâmica social leva-
nos inevitavelmente a pensar na escola e na forma como os paradigmas 
educacionais estão mudando e devem continuar a mudar, de modo que as TICs 
(Tecnologias de Informação e Comunicação) encontrem seu espaço natural 
nos processos e nos novos ambientes de ensinar-aprender. 

 

Esse panorama efervescente refletiu, anualmente, no Fórum Econômico Mundial 

(World Economic Fórum), em Davos (Suíça). Em 2016, o evento pôs novamente em 

pauta o pensamento de Schwab (2016), seu presidente-fundador, quem admite, de 

público, serem tempos atuais, referindo-se à Era do Conhecimento e à Sociedade da 

Informação. A partir de então, uma nova nomenclatura toma a cena: a Quarta 

Revolução Industrial ou Indústria 4.0, temática desse encontro. Schwab (2016, p. 11) 

esclarece: 

 

Ainda precisamos compreender de forma mais abrangente a velocidade e a 
amplitude dessa nova revolução. Imagine as possibilidades ilimitadas de 
bilhões de pessoas conectadas por dispositivos móveis, dando origem a um 
poder de processamento, recursos de armazenamento e acesso ao 
conhecimento sem precedentes. Ou imagine a assombrosa profusão de 
novidades tecnológicas que abrangem numerosas áreas: inteligência artificial 
(IA), robótica, a internet das coisas (IOT, na sigla em inglês), veículos 
autônomos, impressão em 3D [três dimensões], nanotecnologia, biotecnologia, 
ciência dos materiais, armazenamento de energia e computação quântica, para 
citar apenas algumas. Muitas dessas inovações estão apenas no início, mas já 
estão chegando a um ponto de inflexão de seu desenvolvimento, pois elas 
constroem e amplificam umas às outras, fundindo as tecnologias dos mundos 
físico, digital e biológico. 

 

Portanto, as conclusões à época identificadas falam de uma revolução capaz de 

transformações de grande abrangência no mundo, haja vista convergir, com seus 

produtos típicos, os campos físico (o dos veículos autônomos, das impressões 3D, da 

robótica avançada e de novos materiais sintéticos), biológico (o das áreas de 

Genética, Nanobiologia, Biotecnologia, Neurobiologia, Neurociências e Ciência 

Cognitiva, operando, por exemplo, na produção de tecidos e órgãos para transplantes) 

e digital (o campo dos dispositivos eletrônicos como smartphones e tablets (Schwab, 

2016). Ademais, Martins (2017) explica que se trata de um conjunto de 
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megatendências, funcionando como categorias de operação dessa Quarta 

Revolução. Ou seja, faz-se necessário compreender de forma mais abrangente a 

velocidade e a amplitude dessa nova revolução. Embora muitos teóricos não admitam 

a Quarta Revolução, por crerem que seus fenômenos são desdobramentos e 

consequências da terceira, o autor cita Schwab (2016), que preleciona que a partir da 

virada do século XXI houve uma revolução digital significativa a ponto de justificar uma 

nova. Portanto, a Quarta Revolução é: 

 
[...] caracterizada por uma internet mais ubíqua e móvel, por sensores menores 
e mais poderosos que se tornaram mais baratos e pela inteligência artificial e 
aprendizagem automática, isto é, aprendizagem de máquina [sic] ou 
computação cognitiva (Schwab, 2016, p. 16). 
 

Apesar de a tecnologia ter criado revoluções de grande impacto ao longo do tempo, 

os efeitos dessa Revolução Digital parecem transformar a lógica industrial, econômica 

e social vigente.  De fato, as velozes mudanças de cenário descritas deixam observar 

seu vigor. No passo do desenvolvimento tecnológico, a necessidade de 

desenvolvimento de competências e habilidades profissionais outras para lidar com 

soluções digitais nos setores onde as mais variadas empresas e suas equipes operam 

é concreta - o setor de vendas, o setor produtivo e os amplos reflexos no setor de 

serviços. Em decorrência, lideranças deparam-se com a exigência de prover 

empresas com instrumentos tecnológicos e capacitação, a fim de lucrar, sim, mas, 

principalmente, de não negligenciar e deixar de seguir uma tendência categórica para 

o alcance de objetivos profissionais positivos (Schwab 2016).  

 

O vórtice tecnocultural afeta não somente as relações financeiro-econômicas, mas até 

as relações de poder entre Estados, envolvendo questões morais com efeitos, 

inclusive, na segurança geopolítica e nos padrões de ética, corroborado nas Ciências 

Sociais. De fato, veja-se os casos de vazamento de áudios e notícias veiculados por 

meio das mídias, como, por exemplo, arranjos contábeis para reconhecimento de 

perdas em investimentos, sonegação de impostos e fraudes fiscais envolvendo 

empresas brasileiras como Petrobrás, JBF e Odebrecht ou hoaxes em nível mundial, 

dados como armas, assassinatos, documentos e até organizações ideológicas 

fictícias que circulam, comumente, pela Web via portais, redes sociais e e-mails. O 

desenvolvimento tecnológico e a popularização da Web são, portanto, dois dos 
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principais fatores que contribuem para que, cada vez mais, processos cotidianos, 

empresariais, industriais ou pessoais sejam modificados (Schwab, 2016). 

 

Outro aspecto diz respeito aos processos produtivos, de tal forma automatizados, que 

estão levando à independência da mão de obra bruta humana, haja vista o uso que já 

se faz de meios eletrônicos nas linhas de produção, de aplicativos corporativos 

focados no setor comercial ou na indústria de alimentos, por exemplo, e sua diversa 

funcionalidade, como no controle de pedidos, ou na gestão de estoques de matéria-

prima ou na classificação de alimentos por valor, peso, qualidade ou condição de 

armazenagem. Mencione-se, ainda, o uso de aplicativos, também, para solicitação de 

serviços administrativos na área contábil, por exemplo – admissão, solicitação de 

balancetes, emissões de notas fiscais, entre outras aplicações. O setor de serviços, 

de tal forma digitalizado, passa a fornecer agilidade, praticidade, variedade de 

informação, uso e serventia, ao controle de um clic. Tudo emoldurado pelo lastro dos 

avanços dessa Quarta Revolução que, no saber de Schwab (2016), compõem uma 

imensa listagem: armazenamento universal; Big Data para tomada de decisões; casas 

inteligentes; veículos autônomos; cidades inteligentes; computação ubíqua; economia 

compartilhada; impressões em 3D; inteligência artificial (IA) e computação cognitiva; 

Internet das coisas; moedas virtuais (Bitcoin) e seus programas mediadores 

(Blockchain); neurotecnologias; presença digital; robótica avançada e os serviços 

relacionados: mobilidade, fabricação, limpeza, manutenção, etc.; seres projetados; 

supercomputadores de bolso; tecnologias implantáveis, ingeríveis e vestíveis; visão 

como nova interface. E, ainda, a realidade aumentada e imersão virtual. 

 

Nesse sentido, Schwab (2016) alerta que a tecnologia se tornou onipresente e isso 

faz com que muitas vezes fique imperceptível aos usuários, de tão imersos que estão 

no seu uso e na sua dependência. De tão natural é, para ele, algo de que não mais 

se pode privar. De fato, algumas tecnologias já são observadas com familiaridade, 

como o uso de sistemas e de dados instalados em um local remoto, acessíveis via 

Internet de qualquer outro lugar, a computação em nuvem ou Cloud Computing. Além 

do Bitcoin, a moeda virtual e os Blockchains dispositivos massivos digitais, 

funcionando para registros de transações ou entradas de contabilidade financeira, são 

uma estrutura autônoma de dados (mediadora de confiança comercial), já que alteram 

o modo de lidar com sistemas bancários e moedas fiduciárias, por exemplo, o que 



50 

 

pode, inclusive, segundo os especialistas, transformar o sistema econômico global em 

pouco tempo. Acompanhando essas reflexões teóricas, cabe ressaltar os conceitos 

dessas tecnologias e de práticas, as quais, na opinião de Schwab (2016, p. 140), 

explicita-se algo em alguns aspectos da atual Sociedade da Informação12, a saber:  

 

a) Tecnologia Big Data – refere-se à infinidade de dados gerados pelos 

mais diversos dispositivos da atualidade que tem sido citada por 

especialistas e visada por empresas a partir da proliferação de 

smartphones e microssensores, além das redes sociais. Criando grande 

quantidade de dados a serem interpretados, tal interpretação só é 

possível por meio de softwares específicos para essa tarefa, tendo-se a 

magnitude e o tamanho dos dados gerados; 

b) A Internet das Coisas – é o ciberambiente que interliga e conecta todos 

os dispositivos que acessam a Internet, desde torradeiras, sistemas de 

iluminação e casas inteligentes até acessórios como roupas, relógios, 

câmeras, smartphones, além de tudo o que se conecte à Internet, 

gerando dados para alguém ou para algum lugar; 

c) Machine Learning – os sistemas que associam máquinas a processos 

digitais para a tomada de decisão. 

 

Em adição, Martins (2017, p. 14) cita outras tecnologias, como:  

 

a) Realidade aumentada – é o ambiente de imersão que funde o ambiente 

físico com o ambiente digital, onde ocorrem simulações e atuações para 

as mais diversas finalidades. Os indivíduos imergem num ambiente de 

realidade aumentada, de modo a expandir sua capacidade de operação 

à atuação na realidade, ainda que com atuação em ambiente 

digital/virtual; 

                                                 

 

 
12 Vale destacar o pensamento do autor quanto ao fato de que, para ele, faria mais sentido caracterizar 
a sociedade atual como “sociedade da informação” e não “sociedade do conhecimento”, porque a 
informação tornou-se “um ativo estratégico”, assim como “outros fenômenos, bens ou artefatos criados 
pela civilização”, por exemplo, “o capital”. O mesmo valeria para caracterizar os “tempos atuais, isto é, 
Era da Informação” (Martins, 2017). 
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b) Nova realidade espaço-temporal – as novas tecnologias têm ampliado 

o número de tarefas que podemos realizar no tempo, bem como 

potencializado a eficácia operacional de nossas atividades, 

ocasionando distorção na percepção do tempo, encurtando períodos 

para interação e integração que se refletem nos negócios e mesmo na 

vida social. Da mesma forma, nossa percepção do espaço tem sido 

encurtada, em que células e coletividades sociais não mais precisam 

estar fisicamente próximas para operarem. Isso se reflete nos estudos 

– educação a distância (EaD) – e mesmo nas práticas trabalhistas – 

home office e/ou na EaD com formatos, respectivamente, cada vez mais 

usuais em instituições corporativas e educacionais. 

 

Frente a essa vastidão de exemplos e conceitos, mudanças ou revoluções, sociais e 

tecnológicas, complexas, cada vez mais profundas, diversas e rápidas, é preciso 

observar suas características e seus efeitos na sociedade. Assim como admitir que 

tais processos já possam ter sofrido e/ou trazido mudanças e revoluções profundas 

na velocidade com que acontecem (Martins, 2017). 

 

Cunha e Robredo (1993), escreveram artigo focando em especial, políticas de 

informação em ciência e tecnologia, e os fundamentos da indústria da informação no 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), ressalta-se a inegável coerência das ideias, 

teorias, observações e apontamentos resultantes do salto quantitativo de materiais 

bibliográficos disponíveis em fontes impressas e/ou via redes de comunicação. Trata-

se do chamado boom informacional ou das ondas da tecnologia, para comprovar a 

importância do conhecimento ou da informação na sociedade moderna e para situar 

o contexto atual. Assim, tais aportes ajudam a divisar a complexidade dos eventos 

resultantes dessas contínuas e profundas revoluções que as tecnologias provocam. 

Nisso, orientam o percurso para avançar e lidar com as novas práticas que se mostram 

a todo o instante, em específico nessa realidade irreversível imposta pela sociedade 

ao setor contábil, seja ela da informação ou do conhecimento ou da informação e do 

conhecimento.  
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2.2 Tecnologias inovadoras e profissão contábil: tecnologia e seu influxo na 

profissão contábil, contextualização e práticas 

 

Ao longo do tempo, a sociedade incorpora e adapta-se a diferentes tecnologias em 

suas práticas sociais, empresarial, escolar, cultural, governamental, incluindo as 

questões adversas, financeiras e econômicas, envolvendo todas as suas 

contribuições ao relacionamento com a sociedade. O volume crescente de 

informações e suportes, produtos ou itens estratégicos no âmbito social e econômico 

tem levado as organizações, responsáveis pelo tratamento, organização e 

recuperação da informação, a criarem mecanismos para o uso eficiente dessa grande 

massa de dados disponíveis (Cunha & Robredo, 1993). Vivenciando o vórtice digital, 

para retomar o conceito de Isaacson (2014), um empresário contabilista precisa 

determinar como investir em capacitação e aquisição de instrumentos dos meios 

eletrônicos ou tecnológicos, de modo que os custos possam garantir retorno do 

investimento e, em uma escala crescente, que possa subsidiar seus usuários de forma 

efetiva em suas amplas atividades contábeis.  

 

A despeito dos admiradores da Era da Sociedade da Informação, como Castells 

(1999), no qual a publicação de “A sociedade em rede” concebe o conceito de Aldeia 

Global interconectada, bem como de outros que, apesar de não serem seus 

defensores ferrenhos, veem nela o crivo de um tempo complexo, como o atual, há 

quem se oponha, com veemência, aos eventos que a identificam. Entre eles, teóricos 

como Baumam (2001); Mattelart (1999); McLuhan e Fiore (1971) e Virilio (1997), para 

quem seus aspectos de integração são promovidos por meios tradicionais de 

comunicação de massa. Na percepção de Martins (2017), os tempos modernos 

corrompem aspectos das relações humanas, sociais, políticas e econômicas com 

questões de poder e questões ético-morais, destruindo possibilidades de trabalho. 

 

A saída proposta para preservar o espaço no mercado de trabalho, segundo a maioria 

dos que defendem a era de informação na sociedade interconectada em rede, são a 

modernização das organizações, a adaptação dos negócios, a educação continuada 

e o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a criatividade, a 

comunicação e as TDICs. Especulando sobre a possibilidade de gerir informação no 

ambiente de negócios em vez de gerir tecnologia, a tecnologia da informação traz a 
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concepção de uma nova estratégia administrativa ou de uma nova maneira de 

gerenciar pessoas (Davenport & Prusak, 1998), que pode pôr fim nesse impasse: 

 
A verdadeira questão é que os gerentes não podem ver o uso da informação 
como um projeto fixo, com um final perfeito. A natureza da informação é evoluir 
e crescer muito e caoticamente às vezes, de modo mais controlado em outros 
momentos. [...] nenhuma empresa [...] alcançará uma verdadeira vantagem 
competitiva por intermédio da informação sem adotar, para gerenciá-las, 
abordagens mais voltadas para as pessoas (Davenport & Prusak, 1998, p. 
291). 
 

A avaliação de Davenport e Prusak (1998, p. 283-292), em perfeita sintonia com as 

variadas e modernas abordagens já referenciadas, é a de que: 

 

Muitas empresas já aderiram a aspectos da ecologia da informação, a fim de 
gerar novas rendas, descobrir mais sobre os concorrentes, superar a curva da 
inovação, além de parar de perder dinheiro com tecnologias inapropriadas e 
confusas. Tentamos alternativas orientadas para as máquinas durante 
décadas, sem nenhum sucesso substancial. É tempo de procurar por nós 
mesmos as respostas em relação à informação. 
 

Ampliando a análise, essa avaliação negativa se reafirma com a célebre síntese 

atribuída ao físico Murray Gell-Mann (1996), vencedor do Prêmio Nobel de Física de 

1969: a explosão da informação, sobre a qual muito se comenta e escreve, é também, 

em grande medida, a explosão da informação errada e mal organizada. Para ele, a 

revolução digital apenas agravou os problemas. O fato é que TDICs são máquinas, 

meios, instrumentos que, de certo modo, deslumbram muitos ao mesmo tempo em 

que afligem e controlam a vida de quem não tenha o cabal ou o básico conhecimento 

delas; isso quando o cenário não deixa negar que tecnologias de base computacional 

trouxeram bastantes reflexos favoráveis para as organizações, os profissionais e as 

profissões. Além disso, como destaca Rogers (2018, p. 11): 

 
A revolução digital está virando de cabeça para baixo o velho guia de negócios. 
[...] A boa notícia é que a mudança é possível. As empresas pré-digitais não 
são dinossauros condenados à extinção. A ruptura não é inevitável. As 
empresas podem transformar-se e florescer na era digital. 
 

Nessa linha, estudiosos como Haberkorn (2000), Ismail et al. (2015), Isaacson (2014) 

e Loucks et al. (2016) são conformes em admitir que as fronteiras entre o mundo físico 

e o mundo virtual, cada vez mais dilatadas, exigem, no geral, inúmeras competências 
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e habilidades ligadas à tecnologia - inúmeras competências e habilidades ligadas à 

tecnologia exigidas das pessoas; elas em primeiro plano. Assim sendo, para os 

especialistas, não é mais questão de adotar ou não a tecnologia, é capacitar-se ao 

seu uso; o fato, mais que obrigação, é contingência natural. Desde noções de 

programação até familiaridade com a nuvem, são competências exigidas dos 

profissionais de qualquer área. Em passado recente, quem dominasse apenas 

algumas funções do Excel, por exemplo, era visto como profissional diferenciado nas 

organizações. Hoje, o domínio da maioria das funções de um pacote Office, se não 

de todas, por exemplo, já se trata de condição sine qua non em diversos setores de 

trabalho, para que um profissional possa executar as tarefas básicas do cotidiano das 

organizações. O mesmo é dito sobre competências e habilidades criadas pelo mundo 

digital ainda consideradas avançadas demais para quem não lida diretamente com as 

TDICs. 

 

Diante disso, ressalta-se a necessidades de informação, instrução e habilidades 

tecnológicas específicas também na área contábil, intimamente relacionadas às 

tendências do desenvolvimento tecnológico global. Por esse motivo, bases de dados, 

por si sós, não serão suficientes para atender a tais necessidades. Isso significa uma 

competência humana francamente requisitada pelo mercado: a de encontrar a 

informação necessária, correta e mais adequada à prestação dos serviços contábeis 

via tecnologias. Novamente, interessam às pessoas que se munem dos instrumentos 

para levar a cabo o seu saber-fazer, mas é esse saber-fazer que as qualifica a lidar 

com tecnologias para o alcance dos objetivos profissionais.  

 

Nessa linha, empresas, na pessoa de seus dirigentes e colaboradores, clientes e 

fornecedores e, em especial, profissionais de área contábil, precisarão adquirir 

conhecimentos cada vez mais profundos ligados ao universo das TDICs para 

desempenhar suas funções; conhecimentos que se já encontram no rol de 

expectativas para o futuro profissional para vários profissionais e especialistas da área 

das telecomunicações e Ciências Sociais. Trata-se, portanto, de um aspecto 

abrangente, tecnoinformacional-comunicacional, a ser encarado por uma equipe 

envolvida, e não somente de um projeto de tecnologia, asseveram profissionais tais 

como Martina Zago, gerente da Randstad Professionals, Ernesto Haberkorn, sócio 

fundador da Totvs, ou Eduardo Bahiense, fundador da Controller Education. Afinal, as 
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tecnologias são um canal e quaisquer que sejam o setor ou o profissional, são os 

indivíduos, na vida em sociedade, que precisam utilizá-las para oferecer os melhores 

serviços e produtos, ser competitivo, ser transparente, altamente ágil, obter lucro, 

sucesso e sustentabilidade nos negócios (Carvalho, 2016). 

 

Portanto, no que se refere ao desenvolvimento de competências e habilidades ligadas 

às modernas e transformadoras tecnologias do universo das TDICs, merecem 

atenção as noções ou saberes, cada vez mais exigidos pelo mercado de trabalho, 

uma vez que se encontram incorporados à vida cotidiana. Segundo Vilaça e Araújo 

(2016), as TDICs proporcionaram mudanças no modo de se relacionar, aprender, ler, 

enfim, fazer coisas na contemporaneidade gerando transformações nos processos 

tecnoinformacionais e comunicativos da sociedade, em especial no meio empresarial 

aos quais o profissional contabilista tem que estar atento para as seguintes práticas: 

 

a) Cultura digital – competência de encontrar informações, ferramentas e 

sistemas (application - APP, softwares, website e widget) necessários para 

cumprir rapidamente uma série de tarefas. Profissionais sem um mínimo de 

repertório acerca de referências tecnológicas não serão ágeis para 

acompanhar seu ritmo de desenvolvimento na situação de competitividade. E, 

ainda, a cultura digital tende a modularizar o conteúdo, permitindo aos usuários 

criar, distribuir e reutilizar elementos do conteúdo; 

b) Noções de programação – conhecer mecanismos de funcionamento do 

conjunto de Webpages, ou seja, traços ou especificidades que compõem as 

páginas de endereços eletrônicos (textos, imagens, animações e sons) ou um 

computador, por exemplo, não significaria dominar linguagem de programas, 

mas estabelecer um mínimo conhecimento a respeito para uma comunicação 

eficiente com os stakeholders, a comunidade interconectada ou mesmo com 

um setor de tecnologias de uma empresa via solicitações mais precisas e, por 

isso, com mais e melhores possibilidades de desempenho e atendimento; 

c) Fluência em dispositivos móveis – significa apropriar-se, de fato, das 

funções, ainda hoje subutilizadas de smartphones, tablets e aparelhos 

celulares para comunicar, informar e trabalhar evitando assim permanecer em 

atraso em relação às exigências do mercado. Além disso, as mudanças nos 

sistemas de trabalho, que minimizam a relevância da presença física em um 
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ambiente de escritório, destacam o uso de tecnologias como plataformas de 

videoconferência e de trabalho remoto. Dessa forma, não só empresas, 

colaboradores e profissionais em geral, mas, também, os seus stakeholders, 

precisarão saber como comunicar-se a distância desenvolvendo uma cultura 

segundo a qual a transferência de dados por sistemas informáticos se faz via 

rede de telecomunicação (tecnocultura/cibercultura). Ademais faz-se 

necessário compreender esta nova tecnologia que envolve o consumo nos 

dispositivos móveis e os seus derivados; 

d) Familiaridade com a nuvem – a tendência de muitas empresas tem sido 

adotar o Cloud Computing, ou a nuvem, processo de armazenagem de dados. 

Trata-se de um instrumento tecnológico que promete benefícios de 

produtividade, armazenagem a baixo custo e segurança para executivos e 

profissionais usuários de TDIC (Canavilhas, Rodrigues & Giacomelli, 2019).  

 

Assim, a computação em nuvem é uma tecnologia que usa a Internet e servidores 

remotos centrais para manter dados e aplicativos (Figura 3). 

 

 

Figura 3 
Tendências atuais em engenharia de software: Cloud computing. 
Fonte: Mansour, A.B. (2019). Tendências atuais em engenharia de software. Universidade do Sudão. 
Recuperado de: <https://pt.slideshare.net/brra51/current-trends-in-software-engineering-8387192>.  

 

A computação em nuvem ainda é um paradigma, mas com o crescimento de sua 

utilização nas organizações brasileiras, por ser uma tecnologia inovadora, essa 

ferramenta vem se destacando no mercado de negócios. Por isso, buscando otimizar 

https://pt.slideshare.net/brra51/current-trends-in-software-engineering-8387192
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seus investimentos e considerando a aderência ao mercado de nuvem, as empresas 

estão cada vez mais exigentes e escolhendo profissionais especialistas capacitados 

tecnologicamente. Apesar de ainda gerar controvérsias, o Cloud Computing é uma 

ferramenta em crescimento no mercado tecnológico e promete ser cada vez mais 

dinâmico, promissor e usual entre as empresas (Sobragi, 2012). Logo, se a tendência 

é a de que o Cloud Computing esteja cada vez mais presente nas corporações, nos 

próximos anos, na opinião de diversos especialistas, também é possível que seja 

praticamente impossível falar de eficiência sem falar de nuvem, sem pensar na 

especialização em TDIC e sua relevância para as carreiras e a rotina de trabalho de 

profissionais de diversas áreas e níveis hierárquicos, exigindo deles, inclusive, 

conhecimento de cibersegurança, competência para manter os dados de uma 

empresa ou de um empregador seguros.  

 

Além disso, mesmo não sendo necessário dominar os aspectos mais técnicos do 

processo, possivelmente o mercado irá valorizar e até mesmo cobrar o 

desdobramento de outras competências, como: conscientização dos riscos de 

vazamento de dados, conhecimento dos procedimentos de segurança e os perigos de 

sua violação e também como evitar armadilhas. Apesar de todos esses cuidados, 

pesquisa realizada em North Bridge Venture Partners (NBVP, 2016) indicou índice de 

apenas 3% de executivos que ainda consideram essa tecnologia uma alternativa 

arriscada. 

 

As organizações lidam com incalculável número de dados e a necessidade de 

desenvolver métodos eficazes para geri-lo é fundamental. Por isso, as noções sobre 

análise de dados envolvem desde startups, incubadoras de projetos empresariais para 

aprimoramento de modelos de negócios a multinacionais. Isso significa que os 

profissionais precisam entender de mecanismos básicos abarcando coleta e análise 

estatística por meio de tecnologias que lidam com captura e interpretação de dados, 

conhecidas como ferramentas de Business Intelligence (BI), tais como o Big Data e o 

Analytics. É assim que as empresas podem ter acesso aos detalhes de suas 

operações, interações com clientes e eventos do seu ambiente. Ter algum 

conhecimento do tema é necessário porque a identificação do comportamento dos 

negócios e a análise desses dados interferem, estrategicamente, na tomada de 

decisões em qualquer área ou negócio. Essa foi uma das competências mais 
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buscadas pelos recrutadores brasileiros, em 2015, no LinkedIn, uma rede social de 

negócios. Por isso, para eles, a capacidade de gestão, por exemplo, do Big Data, 

especialidade dos profissionais de TDIC e BI, tem sido um grande ponto de atenção 

e continuará sendo. Nesse aspecto, a aplicabilidade contábil, especificamente, dessas 

tecnologias é significativa: pode-se exigir que o profissional de contabilidade seja 

capaz de valer-se dessa tecnologia para transformar a infinidade de dados com os 

quais lida diáriamente em relatórios gráficos gerenciais, econômico-financeiros mais 

corretos ou precisos como margem de lucro, grau de endividamento, rotatividade de 

estoque, entre outros. Essa exigência mora no âmago das alterações sociais no 

decorrer do tempo: fatos naturalmente transformadores e que, com o desenvolvimento 

tecnológico, ocorrem com mais rapidez e frequência. 

 

O curso da história da humanidade é geralmente referenciado por grandes revoluções 

que reestruturam a sociedade e o mundo. Também a história da Contabilidade ensina 

que o exercício dessa ciência é uma realidade mutável, quer no dia a dia, quer ao 

longo de décadas, séculos e milênios. Sendo tão antiga quanto a história da 

civilização, sempre exigiu que o profissional, desde as origens, se adaptasse às suas 

evoluções. Surgida há cerca de 6.000 anos a.C., os estudos já as identificaram na 

vida diária dos povos sumero-babilônicos, fenícios, egípcios, gregos, cretenses e 

romanos, desde sempre, enfrentando os efeitos das transformações (Borges, 2006; 

Lima, 2005). Sendo assim, também enfrentou obstáculos, sejam culturais, sejam 

técnicos, desde os tempos em que se enquadrava em uma era chamada empírica 

6.000 a 1.202 a.C., caracterizada pela total ausência de sistematização de registros 

(Borges, 2006; Lima, 2011). 

 

Se a sociedade precisava controlar o que possuía, gastava ou devia, esse controle 

era impossível sem a aplicação de registros contábeis, os quais se desenvolveram 

por força da necessidade e da adaptação, derivando, assim, os primeiros vestígios de 

sua evolução natural. Nesse sentido, uma das primeiras civilizações a utilizar 

tecnologia foi o império indígena, formado em torno da cidade peruana de Cuzco, e 

em pouco tempo já abarcava as regiões da Argentina, Chile, Bolívia, Equador e Peru, 

com 15 milhões de índios da etnia Quechua, segundo os historiadores. Conhecida por 

avançada engenharia, a civilização também possuía formas de governo e religião 

organizadas, bem como um sistema de escrita, os kipus (nós, em Quechua), feito por 
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meio de artefatos em corda colorida, dos quais existem apenas cerca de 500 

exemplares guardados em museus. Estes, cuja decifração ainda divide especialistas, 

eram usados para anotar ou enumerar, em detalhe, todo tipo de dados, desde 

informação literária, leis e tratados de paz, até dados de recenseamento, estocagem, 

cobrança, mineração e mão de obra (Serra Negra & Serra Negra, 2002).  

 

Suas características qualitativas eram dadas pelo uso de cordões horizontais e 

verticais: as significações eram dadas pelas cores, e os números, pelos nós. Cordões 

horizontais representavam grupos contábeis para registro de fenômenos de mesma 

natureza: os estoques, os recenseamentos, a cobrança de tributos, etc. Cordões 

verticais, cada um de cor diferente, representavam contas contábeis - cada cor 

indicava uma conta específica. Além disso, segundo alguns historiadores, fios brancos 

equivaliam à lã dos lhamas; amarelos, ao milho; dourados, ao ouro, e assim por diante. 

Os nós de extremidades inferiores representavam as unidades. Acima ficavam as 

dezenas, mais acima as centenas e, por último, milhares e dezenas de milhar. O zero 

se representava por um intervalo maior entre os nós, e nós mais complexos, talvez 

reservados aos múltiplos, eram ignorados. Por fim, a ausência de cordão secundário 

ao longo do principal, assim como a falta de uma cor, possuía determinado significado 

e a ausência de nó significava zero (Serra Negra & Serra Negra, 2002). 

 

Conforme Lima (2005, p. 24), datam dos Incas as primeiras tecnologias, registros 

feitos por meio de nós. Esses primeiros instrumentos tecnológicos, diga-se, eram nós 

dados em cordões. Sua sistemática eram torções e cores diferentes. A codificação 

das mensagens ou a representação das atividades e/ou bens daquela civilização 

dava-se por uma estratégia de amarração a uma corda de lã com espessa de pouco 

mais de um metro de comprimento disposta horizontalmente. Trata-se, assim, de um 

dos primeiros livros contábeis, instrumento caracterizado por uma complexidade que 

poderia traduzir-se em até 2.000 cordões verticais, de 20 a 50 cm de extensão, a 

maioria contendo os nós.  

 

Com a finalidade de evitar adulterações, também se desenvolveu um sistema de 

segurança de dados tão engenhoso quanto o Cloud Computing: os Selos de Sigilo do 

Templo, que representaram uma nova fase de evolução no controle e nas 

administrações. Foi quando, igualmente, apareceram o Diário e o Memorial, versões 
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tão inusitadas quanto as do Big Data ou do Machine Learning. Por sua vez, revisões 

ou complicações da escrita eram arquivadas, postas em vasos ou caixas de argila ou 

vime, lacrados e etiquetados com notas que resumiam o conteúdo, substituindo 

antigos sistemas de arquivamento e modernizando as formas existentes de se fazer 

contabilidade. Eficaz e simplificadamente, como provas de dívida ou de quitação, 

empregaram-se ramos de árvores assinalados com talhos (Lima, 2005).  

 

Segundo Lima (2005, p. 31-32): 

 
Aos 200 a.C., escritas governamentais da república romana já traziam receitas 
de caixa classificadas em rendas e lucros, e as despesas compreendidas nos 
itens salários, perdas e divisões. Os gestores, funcionários do Estado, tinham 
que desenvolver competências e habilidades para a nova atribuição de 
examinar as contas dos governos provinciais. O imperador Augusto, ao 
estabelecer, muito provavelmente, a exigência de realização do primeiro 
orçamento público na história, a seu turno, favoreceu a especialização 
profissional para as novas atividades e formas de fazer. Não demorou para 
que, tempos depois, o governo passasse a reconhecer como “contadores” 
somente quem fosse qualificado para o exercício da profissão. A importância 
do saber-fazer contábil atingiu ainda maior complexidade com a intensificação 
do comércio internacional e com as guerras ocorridas nos séculos XVIII e XIX, 
posto que causaram numerosas falências e a consequente necessidade de se 
proceder à determinação das perdas e lucros entre credores e devedores. 
 

Desse modo, nem ao custo de guerras a profissão contabilista se extinguiu ou a 

prática da contabilidade se arrefeceu. Pelo contrário: houve efeitos exponenciais no 

surgimento e desenvolvimento de novos saberes, meios e instrumentos para realizá-

la, proporcionalmente, no nível do aumento da necessidade da contabilidade e da 

complexidade de suas rotinas adquiridas ao longo do tempo (Lima, 2005). Nos termos 

de Lima (2005, p. 32): 

 
O extraordinário crescimento dos negócios exigiu a criação de serviços 
especiais e um aprendizado legal e, no século atual, com o extraordinário 
desenvolvimento das TDICs e o advento da Internet, exige-se a total atenção 
àquelas competências requisitadas pelo moderno ambiente social e 
corporativo descrito. É natural que seja assim em um processo de 
desenvolvimento. 
 

Cotrin, Santos e Zotte Júnior (2012, p. 2) explicam que “a história da Contabilidade é 

tão antiga que nos remete à própria história da civilização, intimamente ligada às 

primeiras manifestações humanas, necessidade social e interpretação dos fatos 
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ocorridos”. Em breve descrição, a Tabela 2 sintetiza a evolução dos instrumentos para 

o exercício contábil usados ao longo da história. 

 

Tabela 2 
Instrumentos utilizados no exercício da profissão contábil 

Período Instrumento 

Mesopotâmica – 
Iraque 

Primeiros registros patrimoniais. Origem do Diário. 

Baixo Nilo – 
Egípcios – 2000 a.C. 

Primeiros livros contábeis feitos com folhas papiros. Relatos evidenciam que 
escriba egípcio contabilizou os negócios efetuados pelo governo de seu país. 

Fenícios - Desde 
5000 a.C. 

Expansão de redes de comércio, trocas em bases monetárias e simplificação de 
registros por símbolos. Indícios apontam que as primeiras cidades comerciais eram 
dos fenícios 

Romanos – A partir 
de 200 a.C. 

Na República Romana nos registros governamentais já eram utilizadas as receitas 
de caixa, que eram classificadas como rendas e lucros, e as despesas 
compreendidas nos itens salários, perdas e diversões. Ou seja, institui-se um 
Sistema jurídico de contabilidade organizado dado o desenvolvimento do Império 
Romano. 

Ábaco - A partir de 
3000 a.C. 

Primeira ferramenta de cálculo. 

Idade Média – Fins 
Manuscritos árabes usados no comércio da Europa na escrituração dos interesses 
de credores e investidores, bem como clientes e fornecedores. 

1450-55 Prensa de Gutenberg para colar folhas dos livros-diários. 

Renascimento – 
Frade Luca Pacioli 

Exposição do método das partidas dobradas. 

1500 – Brasil Chegada dos Provedores da Fazenda, primeiros contadores brasileiros. 

1642 
Invenção da primeira máquina auxiliadora de cálculo de Blaise Pascal. De modo 
rudimentar, realizava operações de soma e subtração por meio de ganchos para 
digitação de números. 

1709 Livro-diário registro de operações mercantis e de patrimônio. 

1714 Invenção do Mecanógrafo ou Datilógrafo por Henri Mill. 

1869 – 18 de abril Fundação de instituição de ensino: Associação dos Guarda-livros da Corte. 

1901 Máquina Ellis precursora da máquina de contabilidade. 

1946 
Reconhecimento da profissão (Decreto-Lei 9295/46 pelo então Presidente Eurico 
Gaspar Dutra). 

1973 
Modelo industrializado Remington de máquina de escrever, depois substituída por 
computadores. 

Fonte: Cotrin, A. M., Santos, A. L., & Zotte Junior, L. (2012 jan-jul.). A evolução da contabilidade e o 
mercado de trabalho para o contabilista. Revista Conteúdo, Capivari, 2(1).  

 

Nesse sentido, a evolução da Contabilidade com as tecnologias resultou em ampla 

transformação, cuja finalidade foi gerar informações com mais eficiência, agilidade e 

competência. O processo de escrituração passou por três procedimentos em sua 

evolução: método manuscrito, método mecanizado e método informatizado. As 

Figuras 4 e 5 ilustram outros tipos de instrumentos constituintes da evolução histórica 

da Contabilidade. 
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Figura 4 
Diferentes suportes na evolução da contabilidade. 
Fonte: elaborada pela pesquisadora. 
 

 

 
Figura 5 
Máquinas na evolução da contabilidade. 
Fonte: elaborada pela pesquisadora. 

 

Portanto, se, hoje, as preocupações parecem ser mais complexas, são tão somente 

resultados tão ousados quanto similares aos que, em decorrência da natural evolução, 

tiveram que se verificar, há séculos, em Contabilidade: Controlar custos, aumentar 

receitas, adotar a segura circulação de dados, elaborar estratégias de arquivamento 

comuns para registro e armazenagem, integrar economias com inúmeras diferenças 

e maximizar resultados. Tudo com base em inovação como Criação nova. Achado. 

Descoberta. Originalidade. Modificação. Lapidação. Renovação. Revolução e 

tecnologia como conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao 

planejamento, à construção e à utilização de equipamentos em determinado tipo de 

atividade (Ferreira, 2010; Houaiss et al., 2009).  
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Isso se verifica, essencial e estrategicamente, no transcurso do desenvolvimento da 

área contábil. 

 

2.2.1 Sistemas informatizados de gestão contábil integrada 

 

Os sistemas informatizados integrados são uma ferramenta de gestão e de 

comunicação entre empresa, stakeholders, governo e cliente, tanto no ambiente 

interno quanto externo. Entre as mais usuais, reitere-se em Oliveira (2006), citam-se: 

 

a) Sistema de contabilidade comercial – para atender pequenas 

empresas comerciais, realizando operações simples, sem supervisão 

regular das transações; 

b) Sistema de contabilidade fiscal – usado na escrita fiscal das 

empresas: escrituração de livros, importações de notas fiscais nos mais 

diversos formatos (XML, TXT, Danfe Web), emissão de documentos 

para pagamento de impostos e contribuições, produção de relatórios 

contábeis e geração de dados ficais em nível municipal, estadual e 

federal de forma automática, facilitando a sua rotina; 

c) Sistema de contabilidade de custos – para gerar demonstrativos de 

custos mais complexos, provendo relatórios de controle de produção e 

consumo; 

d) Sistema de contabilidade gerencial – direcionado a empresas ou a 

escritórios contábeis de médio e grande porte. Possui diversas opções 

de atividade, desde cadastro e histórico padronizado de eventos, 

balanço patrimonial e elaboração de gráficos a consulta on-line a 

múltiplas informações, processamento de dados a centenas de filiais, 

processamento de contabilidade em atraso de até cinco anos, balancete 

multinível, etc. Por ser um amplo sistema de gestão, exige, também, 

vasto conhecimento do usuário; 

e) Sistema de administração de pessoal – para gerar documentos 

relativos a folha de pagamento, aluguel, pensão alimentícia e 

contribuição social; 
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f) Sistema de controle de estoque – usado no controle de vendas por 

vendedor. Gera inventário físico e financeiro e relatórios de entrada e 

saída por setor, fornecedor, área etc.; 

g) Sistema de faturamento – para emitir faturas de venda ou de prestação 

de serviços e também preparar e gerar relatórios de faturamento mensal 

por produto, filial ou região; 

h) Sistema de contas a pagar – para gerar relatórios de controle geral de 

obrigações, podendo incluir calendário de feriados na antecipação de 

pagamentos em dia útil bancário; 

i) Sistema de contas a receber – para emitir relatórios de créditos a 

receber, separados por natureza, cliente, filial, região ou data de 

vencimento, acusando eventuais atrasos, juros e/ou multas à tesouraria 

e à contabilidade; 

j) Sistema de controle do imobilizado – para fornecer dados de 

movimentação de bens integrantes do ativo imobilizado das empresas-

clientes, com possíveis atas de adições, baixas, transferências, 

depreciação e correção; 

k) Sistema de gestão financeira – conforme a estrutura empresarial, 

pode centralizar dados de áreas específicas controladas pela 

administração financeira ou pela controladoria, tais como: faturamento, 

contas a pagar e a receber, tesouraria, etc. 

 

Carnoto (2014) discorre sobre a utilização crescente de sistemas de processamento 

informatizados, nomeadamente para faturação da transmissão de bens ou de 

prestações de serviços, o que acarreta inegáveis vantagens em termos de celeridade 

do tratamento da informação. Todavia, introduz novos riscos em termos de controle 

fiscal, pela possibilidade de subsequente adulteração dos dados registrados, 

potenciando situações de evasão fiscal. Por isso, a definição de regras se torna 

necessária na utilização dos sistemas, assim como a observância de requisitos que 

garantam a inviolabilidade da informação inicialmente registrada. Por meio dessas 

ferramentas, os profissionais podem realizar, ou simular, no caso de quaisquer 

profissionais que realizem capacitação tecnológica nas empresas ou em outros 

ambientes e eventos, ações de envio de mensagens, acesso a atendimento (para 
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informações gerais e/ou suporte tecnológico), contato direto com stakeholders e/ou 

envios relacionados a obrigações para com o governo (Figura 6). 

 

 

Figura 6 
Tela de acesso a sistema de contabilidade13. 
Fonte: elaborada pela pesquisadora. 

 

O E-Lalur/Lacs visa eliminar a redundância de informações existentes na escrituração 

contábil, além de calcular os saldos contábeis de acordo com o período de apuração 

e o tipo de tributo. 

 
2.2.2 Inovação tecnológica na área contábil: recurso essencial e estratégico 

 

O foco desta seção incide em inovação tecnológica como recurso essencial e 

estratégico na área contábil, no tocante ao suposto e/ou possível desaparecimento do 

saber-fazer contabilista a partir de correntes teóricas que predizem ou contestam a 

                                                 

 

 
13 Demonstração do Lucro Real (Registro M300) mostra lançamentos do e-LALUR para a base de 
cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) mensal, anual, trimestral com estimativa 
apurada. 
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substituição de pessoas por máquinas e/ou sistemas, em um primeiro momento, bem 

como, em sequência, elucidam os efeitos de fenômenos tecnológicos inquietantes e 

surpreendentes advindos das inovações das TDICs e vividos pela comunidade 

contábil contemporânea (e toda a sociedade humana) na transformação das 

atividades profissionais em nosso século. 

 

Quando se fala de cognição humana e inteligência de máquina, uma importante 

indagação surge. Por que não as temer? Por isso, quando o assunto é inovação 

tecnológica na área contábil, cabe aludir a uma das atuais correntes teóricas levada a 

público por dois estudiosos da universidade norte-americana de Havard, Richard e 

Daniel Susskind, em sua obra “O futuro das profissões” (2015). Os autores predizem 

o declive das profissões atuais e explicam que pessoas e sistemas as irão substituir, 

salvo algumas ponderações que, pertinentemente, destacam. Para eles, 

transformações sociais no âmbito tecnológico, a partir da introdução dos 

computadores e da Internet, provocaram tão grande impacto na sociedade que, em 

decorrência, este século irá testemunhar outra forma de trabalho nos contextos das 

mais diversas áreas, assim como a história da evolução contábil testemunha 

diversidade de métodos e meios de atuação. Nesse aspecto, quaisquer profissionais 

médicos, professores, arquitetos, sacerdotes, consultores e advogados não irão 

trabalhar como faziam no século XX, inclusive contabilista, pois a realidade atual é de 

que hoje já não trabalham como faziam no mês passado e menos ainda ao longo dos 

séculos. Nessa direção, o propósito é mudar a si antes de querer mudar a empresa 

ou o mundo todo, pois só assim é possível construir um caminho sustentável em 

direção a melhorias que sejam verdadeiramente contínuas. 

 

Outra corrente teórica denominada a transformação mencionada por Ferreira (2017) 

é a Lean Global Network (LGN). Trata-se de organização sem fins lucrativos, criada 

em 2007, decorrente da união de 16 institutos similares e dirigida por James Womack 

e Daniel Jones (Co-Chairs) e John O’Donnell (Diretor Executivo) e que conta com a 

participação de José Roberto Ferro (Brasil) e Peter Walsh (Austrália) no Comitê 

Executivo. Preconiza a filosofia direcionada a ações para organizar o trabalho no setor 

de serviços, cujo escopo é melhorar as organizações e a sociedade por meio da 

prática de uma nova gestão. As bases de desenvolvimento devem fundar-se em 

mudar a forma de ver e de gerir processos, produtos e pessoas, quebrando 
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paradigmas há muito tempo enraizados com conceitos muitas vezes contraintuitivos, 

estratégia dada como essencial para atuar em termos mais avançados, tais como 

transformação digital e desenvolvimento ágil (Ferreira, 2017). 

 

Assim, um dos efeitos do desenvolvimento tecnológico, já na Revolução Industrial, ou 

os seus reflexos na robotização das linhas de montagem automotivas, na década de 

70, no Brasil, por exemplo, é a redução de pessoal para a produção, haja vista a 

existência de tecnologias, máquinas ou instrumentos elétricos e eletrônicos os mais 

variados capazes de produzir com mais rapidez, muita precisão e mais eficiência. Os 

poucos humanos necessários precisavam de aprendizagem contínua e alta 

qualificação para acompanhar as mudanças que as inovações impõem velozmente. 

Embora isso requeira predisposição individual a novas experiências, saberes, 

competências e capacidades técnicas, antes que o cenário se instale como 

catastrófico, importa mencionar o seguinte: se máquinas realizam certas tarefas, 

inúmeras oportunidades se abrem ao profissional para realizar outras tantas; ou 

porque muitas tecnologias, na verdade, poupam os indivíduos de funções arriscadas 

e/ou nocivas à saúde; ou porque a tecnologia, por mais sofisticada, avançada e 

inteligente que seja, não possui capital intelectual; ou, ainda, porque abordar o 

assunto não se trata de considerar profissional ou tecnologia, mas profissional e 

tecnologia alinhados como estratégia (Ferro, 2014b).  

 

Ferro (2014b) continua afirmando que tecnologias não substituem talentos e 

cognições que somente o humano possui: no âmbito do trabalho, em geral, elas 

substituem, na verdade, certas funções profissionais voltadas para os aspectos 

técnicos da produção ou da informação. Vale destaque para os avançados robôs que, 

vez por outra, invadem a mídia como as mais “inquietantes” e “avassaladoras” 

máquinas apresentadas nas comentadas feiras de tecnologia em redor do mundo, 

como é o caso da feira de Hannover (AL). Ferro (2014a) esclarece que é equivocada 

essa ideia que parece permear o mundo atual, principalmente o corporativo, de que 

um robô necessariamente será melhor do que um ser humano na execução de uma 

tarefa. O autor exemplifica citando a maior e mais eficiente montadora do mundo, 

referindo-se à Toyota, gigante comercial japonesa, que há pouco substituiu robôs por 

homens, cuja finalidade foi incentivar seus funcionários a desenvolver novas 
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habilidades e descobrir maneiras de melhorar o processo de produção e as linhas de 

montagem (Ferro, 2014b).  

 

Somente o ser humano possuiu a capacidade de melhorar seu trabalho. De fazer 

melhor hoje o que fazia ontem, além de melhorar a qualidade. E é isso que cada vez 

mais fará a diferença no mundo das empresas. E não necessariamente por meio de 

robôs. O autor menciona também os problemas (mais do que soluções) gerados pelo 

uso inadequado de computadores e sistemas de informação, na área administrativa 

das empresas, bem como o fato de jamais poderem superar o pensamento humano 

na análise sobre como entender uma situação, como elaborar um plano e como 

desdobrá-lo. Diante do quadro, pondera que as empresas devem estimular o 

desenvolvimento do potencial humano, para que ele possa criar aquilo que o ajude a 

fazer o trabalho da melhor maneira possível. Para tanto, afirma ser preciso que as 

empresas se tornem centros práticos de aprendizado permanente por meio do próprio 

trabalho. A máquina, seja qual for, será sempre fundamental. Mas como uma 

ferramenta ou apoio que deverá ser programada e usada pelo ser humano para ajudá-

lo a resolver problemas e executar ou melhorar seu trabalho, nunca para substituí-lo, 

pessoas pensam e criam, máquinas apenas executam (Ferro, 2014b). 

 

Desde o ponto de vista de Loucks et al. (2016), que, em vez de se esperar a 

hecatombe das profissões em meio a um turbilhão de novidades tecnológicas, o novo 

contexto da vida cotidiana deverá ser propício, na verdade, a maximizar, ainda mais, 

o valor dos profissionais e/ou os seus novos negócios. Propício a torná-los mais 

eficazes, com melhores serviços e produtos, abertos à competitividade, à 

transparência e ao lucro, diante de novas formas de fazer no que concerne à 

concepção de vórtice digital14. É ainda mais importante notar, desde as perspectivas 

inovadoras que se lhes abrem, que é possível, inclusive, construir a agilidade 

necessária para antecipar ameaças, detectar oportunidades e aproveitá-las com mais 

                                                 

 

 
14 Ressalte-se que, nessa metáfora para o movimento que a tecnologia provoca na sociedade, o 
conceito de ágil circulação de saberes, informação e tecnologia pode ser usado, em verdade, para 
afirmar que a velocidade do seu fluxo é proporcional às oportunidades que se abrem nesse 
eixo/contexto. 
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capacidade, contrariando previsões funestas vaticinadas na recepção jornalístico-

acadêmica. Portanto, é em virtude da competição que profissões podem ser extintas.  

 

Encorajando, porém, o debate, o pensamento dos autores navega em torno de que, 

no futuro, a maioria dos profissionais terá de se esforçar para permanecer no mercado, 

mas, em fazendo isso, não há que temer ou se fazer alarde, pois, assim, nem todos, 

obviamente, irão desaparecer (Ferro, 2014b; Loucks et al., 2016; Susskind & 

Susskind, 2015). Diferentemente, o que de fato é necessário é que o mundo do 

trabalho assinalado por Susskind & Sussking, 2015), afetado e modificado por 

tecnologias, modernize-se para o seu próprio benefício. 

 

Sobre a tecnologia contábil por que é preciso inovar? Agnolin (2019, p. 54) alerta: 

 

O profissional contabilista precisa inovar e pensar em soluções que possam 
facilitar a sua rotina e ofereça um serviço de qualidade para seu cliente. O perfil 
que o mercado exige atualmente de um contador vai além de burocracia e 
obrigações acessórias. Desta forma, a tecnologia se torna necessária, para 
auxiliar reduzindo tempo e gerando informações mais rápidas e confiáveis para 
a tomada de decisões de seus clientes. 
 

Estudos de Susskind (1998) a respeito do cenário dos serviços jurídicos em seu 

primeiro livro, “O futuro do Direito (The Future of Law)”, informa que se estabeleceu 

um desafio para todos que estivessem em um ambiente profissional: modernizar -

referindo-se a advogados e a escritórios de advocacia. Essa ideia corresponde à 

inovação aplicada à comunidade contábil. Ou seja, adaptar-se aos seus termos, 

estratégias ou métodos alternativos de trabalho, diferentes e criativos, com menos 

custo e mais agilidade, eficiência, qualidade e colaboração, tais como a terceirização 

ou a divisão de custos de serviços entre clientes via blogs (diários eletrônicos de 

contabilidade), Wikis (plataformas de informação e enciclopédias livres) e redes de 

relacionamento. Tudo aquilo que a inovação tecnológica favorece.  

 

Ainda ampliando a discussão para o cenário contábil, visando ao cenário legal descrito 

por Susskind (2010), é fato que a difusão de informação e de conhecimentos contábeis 

também aumenta à medida que o acesso à tecnologia aumenta (publicações 

contábeis, websites abertos, detecção de fraudes e sistemas integrados de gestão). 

Essa difusão agrega importante uso de tecnologias avançadas no cenário contábil. A 
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tecnologia provocou a substituição de antigas formas de fazer e de se buscar saberes 

dos contabilistas. Seus escritórios terão cada vez mais competidores e, assim como 

para os advogados, outra questão se levanta: há que se pensar menos em si e mais 

nas necessidades dos clientes. Em vez de justificar por que contabilistas são 

necessários, devem-se buscar modos diferentes de preservar sua função, a qual deve 

ser, primordialmente, gerar relatórios e análises gerenciais que sejam adequados e 

eficientes para facilitar tomadas de decisão, o que faz toda a diferença na experiência 

dos gestores com a contabilidade. Caso contrário, e apenas neste caso: de não se 

fazer diferente, é que advogados tradicionais, foco de seus estudos, ou contabilistas 

tradicionais, foco deste, serão substancialmente corroídos e, muitas vezes, 

eliminados, dado que não haverá necessidade de se pagar por tarefas que podem 

ser, igualmente ou mais bem desempenhadas, direta ou indiretamente, por sistemas 

e processos inteligentes.  

 

Atualizando seus pontos de vista em novas publicações, Susskind (2013) argumenta 

que, no futuro, escritórios de Advocacia e departamentos internos terão outros 

modelos de negócios à escolha, e fornece técnicas para planejá-los. Nessa direção, 

Susskind & Susskind (2015) põem em questão o pacto social vigente que garante 

diversos monopólios aos atuais profissionais. Ao defenderem que as profissões atuais 

estão antiquadas e são quase inacessíveis, afirmam que o conhecimento dos 

melhores só pode ser desfrutado por poucos. Em decorrência, para mudança desse 

estado de coisas, propõem novos modelos de produção e distribuição do 

conhecimento, quais sejam: aquisição, criação, utilização, manutenção, 

compartilhamento, etc. Sua teoria instaura, portanto, não a hecatombe dos negócios, 

mas importantes questões práticas. Em geral, o desafio dos profissionais é, pois, 

segundo Susskind (2013), compartilhar conhecimento e identificar competências e 

habilidades que não possam, grosseiramente, ser substituídas por sistemas 

avançados, por trabalhadores menos onerosos apoiados por tecnologia ou processos-

padrão ou por leigos munidos de autoferramentas de ajuda. 

 

Adicionalmente, Loucks et al. (2016) e Susskind & Susskind (2015) tentam explicar 

como sistemas cada vez mais capazes como a videoconferência e a inteligência 

artificial (artificial intelligence) resultaram em mudanças fundamentais na forma como 

o conhecimento prático de diversos especialistas estará à disposição da sociedade. 
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Caberá a eles a natural adaptação aos cenários que se apresentam, assim como 

ocorre no histórico da humanidade e, em especial, da Contabilidade aqui traçado. E, 

possivelmente, se verificará por meio de outras estratégias de gestão corporativa e de 

modelos de ensino ou de capacitação aprimorados, considerando-se os modos de 

interação ampliada, bem como a ideia-chave dessa nova consciência: modernizar, 

adaptar, compartir. 

 

Nesse sentido, a obra “Os inovadores”, em que Isaacson (2014) valoriza o saber-fazer 

e a intervenção humanos, traça-se a interessante descrição da Revolução Digital, já 

referida, a partir da biografia da computação. A informação que sua teoria aporta, 

segundo a qual inovações acontecem quando há tecnologia para concretizá-la, é 

lógica. Mas, indo além, o autor destaca algo interessante e menos óbvio, quando 

assevera que os grandes avanços da história foram o resultado de uma combinação 

de capacidades, ideias e necessidades acontecidas quase simultaneamente em 

diferentes lugares. A caracterização sugerida, revelada desde a introdução, segundo 

a qual o autor quis, até certo ponto, priorizar as histórias de avanços coletivos em 

detrimento das histórias de indivíduos, ilustra que os avanços, no decorrer do tempo, 

apoiam-se uns nos outros (Isaacson, 2014). E, por fim, referindo-se a 

empreendimentos como a Apple, gigante comercial no período de 2000 a 2010 e ainda 

com expressiva atuação no mercado tecnológico, assinala que, a principal lição a se 

aprender com a teia de contribuições inovadoras que ele traz ao livro para explicar o 

surgimento dos computadores é de que: 

 
[...] a inovação normalmente é um esforço coletivo, que envolve a colaboração 
entre visionários e engenheiros, e que a criatividade vem do aproveitamento 
de muitas fontes. Apenas nos livros de histórias as invenções surgem como um 
relâmpago, ou como uma lâmpada que se acende sobre a cabeça de um 
indivíduo em um porão, um sótão ou uma garagem (Isaacson, 2014, p. 97). 
 

E é por esse conceito, esforço criativo e espírito de coletividade, que a contribuição 

do autor auxilia no suposto ou possível desaparecimento do saber-fazer contabilista 

em nosso século. Sobre esse aspecto, Lopes e Diniz, em Contabilidade: dos 

escândalos à renovação (2003), da GV-executivo, publicação da Fundação Getúlio 

Vargas a respeito de escândalos financeiros ocorridos à época, chamavam, já de 

início, a atenção para as significativas mudanças nas práticas contábeis: 
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O avanço da informatização na sociedade e nas empresas está modificando o 
trabalho de contabilidade. Paradoxalmente, no lugar de consolidar sua tradição 
normativa e sua imagem associada à objetividade, o que tal processo está 
provocando é justamente o contrário: a contabilidade está se tornando cada 
vez mais subjetiva. Essa tendência abre duas grandes rotas: a primeira é o 
enriquecimento do trabalho na área, que passa a ser menos operacional e mais 
analítico; e a segunda é a necessidade de buscar maior transparência da 
informação contábil (Lopes & Diniz, 2003, p. 31). 
 

Convergindo com a avaliação de Lopes e Diniz (2003), por causa dos avanços 

tecnológicos, o profissional contabilista tem hoje melhores meios para fornecer 

informações mais precisas sobre posições financeiras e patrimoniais das 

organizações e ajudar stakeholders, cidadãos e empresas a entenderem os dados e 

aplicarem as melhores decisões. Por exemplo, o que se chama de a “inteligência 

fiscal” (IF) propiciou ferramentas para automatizar a contabilidade via Internet: 

cálculos de impostos, de transporte e muitos outros encargos já figuram no processo 

de transações on-line.  

 

Na prestação dos serviços contábeis, Deitos (2003, p. 22) assinala: 

 
Os impactos dos avanços tecnológicos se dão basicamente por duas vias. A 
primeira refere-se aos avanços tecnológicos ocorridos no contexto externo ao 
setor contábil, no ambiente macro dos negócios, notadamente os ocorridos nas 
empresas que são, ou que poderão vir a ser, usuárias dos serviços contábeis. 
A segunda refere-se àqueles ocorridos internamente no setor, relativos às 
tecnologias que produzem alterações nos processos e ferramentas para a 
execução das atividades necessárias ao processamento dos fatos contábeis e 
à geração das informações. 
 

Sendo assim, se nas origens do computador, nas décadas de 1960, conforme 

princípios acadêmicos de liberdade e colaboração, era usual, entre a maior parte de 

programadores e engenheiros das universidades norte-americanas, compartilhar 

códigos informáticos, tal como descrito por Isaacson (2014), nessa lógica também 

Drucker (2000) já assinalara os benefícios do processo de compartilhamento de 

informação à época denominada Terceira Revolução. Nesta, os conceitos de ciência 

e tecnologia evoluíram após uma interação entre as diversas áreas do conhecimento, 

quando o intercâmbio das Ciências Exatas e Humanas se traduziu em benefícios ao 

processo de inovação. 
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De fato, afirma Deitos (2003, p. 23), também: 

 
O surgimento da Internet desafiou padrões tradicionais de gestão, inovando a 
criatividade e acelerando a nova forma de comunicação interativa. E gerou nas 
empresas e na sociedade mudanças de hábitos, valorização social e novas 
oportunidades junto ao sistema gerencial. 
 

De acordo com Deitos (2003, p. 23), a respeito dessas mudanças, entre os usos da 

Web propiciados aos profissionais contabilistas estão downloads de programas 

utilizáveis no cotidiano, como: 

 

a) Envio de declarações à Secretaria da Receita Federal e à Secretaria da 

Fazenda Estadual; 

b) Obtenção de certidões negativas; 

c) Rastreamento do andamento de processos em diversos órgãos do 

governo; 

d) Atualização de cálculos de impostos para pagamento em atraso. 

 

Além de outros procedimentos que representaram a ampliação de saberes e 

crescimento profissional nos últimos tempos, em termos de relacionamento com os 

consumidores de serviços contábeis, existe ampla possibilidade de interação entre 

profissionais e clientes, prestando orientações independentemente de sua localização 

e compartilhando, inclusive, tomadas de decisão. Ainda no raciocínio de Deitos (2003, 

p. 23): 

 
Diversas páginas eletrônicas de órgãos públicos e entidades, direta ou 
indiretamente ligados à profissão contábil, oferecem “informações ou 
estatísticas” à classe contábil no auxílio a clientes e aos próprios profissionais 
da área. O profissional de contabilidade, afirma a autora, pôde, a partir de 
então, lançar mão de publicações nacionais e estrangeiras via bibliotecas 
virtuais e, desse modo, acompanhar eventos de interesse da comunidade 
contábil na esfera regional, nacional e internacional, algo antes impensável. 
 

Todos esses fatos e perspectivas criam, entre os estudiosos, a consciência de quão 

profunda e abrangente é a transformação das atividades humanas neste século, 

provocada por inovações em TDIC, constituindo um desafio que deu origem à 

moderna contabilidade, Catelli e Santos (2001, p. 24) reconhecem: a comunidade 

contábil contemporânea e toda a sociedade humana vivem os efeitos de fenômenos 
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tecnológicos inquietantes, surpreendentes e avassaladores em função dos seus 

resultados. 

 

A Web, como previra Drucker (2000, p. 48), transformou e segue “modificando 

profundamente economias, mercados e estruturas setoriais; os produtos e serviços e 

seu fluxo; a segmentação, os valores e o comportamento dos consumidores; o 

mercado de trabalho” com impactos ainda maiores, segundo afirma, nas sociedades 

e nas políticas empresariais. Dito isso, coadunados com Riccio (1989), para quem as 

tecnologias recentes e os seus efeitos estão presentes em todas as áreas e sob 

diferentes ângulos, note-se o contínuo aparecimento de novos conceitos para o 

desenvolvimento e controle de uma organização, os avanços da Contabilidade 

Gerencial, além da crescente demanda pela Contabilidade Financeira. Isso 

estabelece um desafio para a Contabilidade e todos os envolvidos na sua utilização, 

operação, pesquisa, desenvolvimento e implementação. Esse desafio tem sido mais 

forte devido ao aumento da complexidade das organizações e ao impacto causado 

pelos computadores, que reforçaram o conceito de velocidade nos negócios. Além 

disso, mudanças no comportamento organizacional pressionam a área contábil a 

atuar dentro dos mesmos padrões (Riccio, 1989).  

 

Mencionando o questionamento de especialistas sobre esses aspectos, Bromwich & 

Hopwood (1986) são citados em Riccio (1989), quando falam sobre a obra “Pesquisa 

e atualidades na contabilidade gerencial”, na qual argumentam: 

 
A contabilidade também está sendo chamada a desempenhar um papel 
bastante explícito na mobilização da mudança organizacional. Não mais visto 
como um mero cálculo passivo da economia do passado, os sistemas 
contábeis estão agora sendo implicados no desenho de diferentes abordagens 
para a gestão da visibilidade organizacional e diferentes incentivos para a ação 
organizacional (Bromwich & Hopwood, 1986 como citado em Riccio, 1989, p. 
IV e V). 
 

Adicionalmente, postulando que os profissionais contabilistas são cada vez mais 

solicitados a fornecer à organização melhores serviços e informações, Riccio (1989, 

p. IV e V) afirma: “[...] O profissional, é solicitado a ser um empresário, mudando de 

sua antiga posição de dono de dados para um novo, como um agente de serviço de 

informações e como um facilitador de tomada de decisões”.  
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Uma das tecnologias mencionadas por Riccio (1989) são os Enterprise Resource 

Planning (ERP) ou sistemas empresariais integrados, os quais alteram a função e 

reforçam o papel contabilista como agente de um centro de controle da contabilidade 

e do sistema de informações contábeis. Além disso, segundo ele, ERP, além da 

característica técnica de permitir distribuir conhecimento e informação, provoca a 

percepção positiva dos próprios profissionais em relação à sua importância e da área 

contábil para as empresas. Nessa direção, concordando com Riccio (1989), 

considere-se que, além de tudo, inovações tecnológicas podem contribuir para o 

melhor entendimento do papel, da utilidade e da atuação da contabilidade como 

instrumento de gestão para as empresas que, em número cada vez maior, operam 

com tecnologias integradoras.  

 

Por sua vez, Castells (1999) previra esse cenário quando observou o surgimento de 

um sistema eletrônico caracterizado por integração e interatividade que mudaria outra 

vez a cultura. No âmbito do controle e da gestão no setor contábil, pode-se pensar 

esse traço de tecnologia e inovação, principalmente a partir da adoção dos referidos 

sistemas integradores que unem em um ambiente os dados necessários à atuação 

profissional e ao funcionamento de um negócio, sem relevar a importância humana 

em seus processos de adaptação e uso. Para ilustrar, citem-se os sistemas de 

informações para a gestão contábil existente hoje, no mercado: 

 

a) Sistema de contabilidade comercial – para atender a pequenas 

empresas comerciais, realizando operações simples, sem supervisão 

regular das transações; 

b) Sistema de contabilidade fiscal – usado na escrita fiscal das 

empresas: escrituração de livros, emissão de documentos para 

pagamento de impostos e contribuições, produção de relatórios 

contábeis e geração de dados ficais em nível municipal, estadual e 

federal; 

c) Sistema de contabilidade de custos – para gerar demonstrativos de 

custos mais complexos, provendo relatórios de controle de produção e 

consumo; 

d) Sistema de contabilidade gerencial – direcionado a empresas ou a 

escritórios contábeis de médio e grande porte. Possui diversas opções 
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de atividade, desde cadastro e histórico padronizado de eventos, 

balanço patrimonial e elaboração de gráficos a consulta on-line a 

múltiplas informações, processamento de dados a centenas de filiais, 

processamento de contabilidade em atraso de até cinco anos, balancete 

multinível, etc. Por ser um amplo sistema de gestão, exige, também, 

vasto conhecimento do usuário; 

e) Sistema de administração de pessoal – para gerar documentos 

relativos a folha de pagamento, aluguel, pensão alimentícia e 

contribuição social; 

f) Sistema de controle de estoque – usados no controle de vendas por 

vendedor. Gera inventário físico e financeiro e relatórios de entrada e 

saída por setor, fornecedor e área; 

g) Sistema de faturamento – para emitir faturas de venda ou de prestação 

de serviços e também preparar e gerar relatórios de faturamento mensal 

por produto, filial ou região; e 

h) Sistema de contas a pagar (Cefis, 2016; Oliveira, 2006). 

 

Em síntese, e caracterizando o desenvolvimento tecnológico contábil e seus influxos, 

predomina o fato de que o desenvolvimento de TDIC e os investimentos em 

tecnologias passam pelo conceito de revolução digital, servindo para alavancar a 

discussão acerca das mais variadas perspectivas para as mais complexas situações 

que as envolvem. E decorre naquilo de que notadamente se trata: estudos da 

relevância profissional da atividade contábil, de seus projetos os mais diversos, desde 

os níveis de trabalho e aprendizagem em que se opera com contabilidade no hoje e 

no futuro, a fim de entender a capacitação profissional para a imersão integral ao 

mundo contemporâneo de pleno vórtice digital e sua sustentabilidade. Neste contexto 

é que se reitera: se em função do desenvolvimento das tecnologias, estará mesmo 

profetizado, para o ano de 2030, o fim da profissão contábil? 

 

2.2.3 Revolução digital: descobertas recentes ou desafios futuros? 

 

Muito embora a revolução digital, também denominada vórtice digital, ainda possa 

parecer recente, mostra, na verdade, um processo de desenvolvimento no decorrer 

do tempo em que a contabilidade foi incorporando, por meio de recursos adaptativos, 
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diferentes tecnologias ao longo de toda a sua história, assim como ocorrido em outros 

diversos setores da sociedade. O surgimento dos suportes fundamentais à atuação 

em contabilidade em diferentes épocas, computadores, em especial, contribuiu para 

definir as diferentes técnicas incorporadas à sua prática e ao seu ensino em diferentes 

campos de atuação contábil. Ábacos, kipus ou livros-caixa foram os instrumentos 

iniciais; máquinas de escrever e calculadoras para quatro operações (soma, subtração 

e divisão, multiplicação) constituíram os modernos suportes da década de 70; os 

computadores que surgem para alavancar uma chamada nova era da contabilidade 

com o processamento eletrônico de dados são os da década de 80. Nos anos 90, as 

redes de satélites, o correio eletrônico, a popularização do computador pessoal, a 

utilização do microchip e da Web deram-lhe novos rumos à contabilidade, em âmbito 

mundial, entre os quais se podem destacar as possibilidades abertas pelos novos 

meios e instrumentos para formas de trabalho e estudo diferenciadas (Castells, 2003).  

 

Na mesma época, surgiram os termos tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

e tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), integrando as mídias 

digitais no conjunto dos recursos tecnológicos de comunicação e informação e 

transformando a “cultura material” em um novo paradigma tecnológico que se 

organizou em torno da tecnologia da informação (Castells, 2003). Em 2008, a 

tecnologia digital, introduziu, na área contábil, os programas lançados pelo governo 

federal, a saber: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) – modelo nacional de documento fiscal 

eletrônico; Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) – modernizou o sistema 

das obrigações das empresas para com o governo; Escrituração Fiscal Digital (EFD) 

e Escrituração Contábil Digital (ECD), ambos implantados pela Receita Federal no 

ano de 2009 (Lévy, 1999).  

 

Então, desde o uso da Web e a utilização de mídias computacionais, ampliaram-se as 

oportunidades de conexão planetária para transmitir informação, e foi assim em 

contabilidade (Lévy, 1999). Recursos como Big Data, robótica avançada, computação 

cognitiva, ERP, especialmente concebidos para a execução das mais variadas tarefas 

(remotas ou não), bem como a análise de grandes volumes de dados, aparecem como 

grandes recursos em contabilidade no momento, precursores de especiais desafios 

no futuro. A Tabela 3 sintetiza alguns acontecimentos que marcaram o 

desenvolvimento tecnológico em uma breve linha de tempo.  
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Tabela 3  
Breve linha do tempo, sintetizando a evolução tecnológica 
Período Desenvolvimento 

1812-1837 

Ao consultar tabelas de logaritmos, o matemático Babbage percebe a existência de erros 
e projeta uma máquina para computar tabelas matemáticas. Com comandos específicos, 
sua máquina se comporta como calculadora, mas também como máquina analítica que 
podia ser programada. 

1859 
Quando finalmente construída, foi adotada por várias empresas e companhias de 
seguros. 

1940 
Começam a surgir os computadores de primeira geração, enormes computadores 
eletrônicos que funcionavam com válvulas. 

1955-1965 Surgem os “computadores de segunda geração, com a invenção dos transistores. 

1965 

A tecnologia do circuito integrado: um único componente eletrônico composto por vários 
transistores integrados, desenvolvida, posterior e originalmente por Federico Faggin (com 
Tom Klein), na Fairchild Semiconductor, em 1968. É a terceira geração de computadores. 
Significativamente menores e de melhor acesso pelos profissionais. 

1970 

Criação do primeiro microprocessador comercialmente disponível, lançado pela empresa 
norte-americana Intel Corporation, em um chip simples: circuito eletrônico integrado 
miniaturizado. A terminologia computador pessoal ou PC (Personal Computer) torna-se 
corrente dois anos mais tarde. 

1981 

Surge o IBM PC da IBM Entry Systems Division. Com o êxito, o termo genérico passa a 
designar microcomputadores compatíveis com a especificação da empresa norte-
americana, bem como com a progressiva evolução tecnológica, os computadores e seus 
dispositivos microeletrônicos tornam-se cada vez mais imprescindíveis aos negócios e, 
logo, no campo contábil.  

Fonte: Pinochet, L. H. C. (2014). A história da informática: áreas de carreira na gestão da informação e 
comunicação. In: L. H. C. Pinochet, Tecnologia da informação e comunicação (Cap. 4, 8. ed.). Rio de 
Janeiro: Campus Elsevier.  

 

Essa evolução e a integração de algumas das diferentes tecnologias refletiram no 

trabalho da contabilidade ao longo de sua história. Assim, o desenvolvimento da 

Internet, desde o surgimento de sua rede ancestral, o ARPAnet, em fins dos anos 60, 

e a ampliação dessa conexão com o desenvolvimento do TCP/IP, na década de 80, a 

contabilidade tomou novos rumos em âmbito global. De fato, a revolução digital, 

produto do desenvolvimento concomitante da microeletrônica e da evolução da 

informática iniciada no século XX, culminou com o surgimento da arquitetura www, a 

partir dos 90, quando a Internet principiava no Brasil, e de estruturas tecnológicas em 

favor de mudanças não só no meio contábil, mas na sociedade. Portanto a inclusão 

de um novo suporte, seja ele tecnológico, digital ou não, não exclui o uso de outras 

mídias, havendo, mesmo, a coexistência de algumas delas em um longo período de 

tempo (Figura 7). 
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Figura 7 
Suportes na evolução da contabilidade.  
Fonte: adaptado de Isaacson, W. (2014). Os inovadores: uma biografia da revolução digital. Tradução: 
B. Vargas, L. V. Machado, & P. M. Soares. São Paulo: Companhia das Letras. 

 

Nos termos de Xavier (2009, p. 21), “do mecânico ao digital, sutilmente fomos 

conduzidos ao mundo ultratecnológico”. Corrobora Ferreira (2015, p. 118), quando 

reconhece que: 

 
As inovações tecnológicas atingem, de alguma forma, nossos hábitos e 
habilidades sensitivas e racionais. Nesse contexto, é possível constatar a 
inegável presença da tecnologia para se criar e divulgar informação e também 
para produzir conhecimento.  
 

Para exemplificar o posicionamento de Ferreira (2015), a sociedade tem à sua 

disposição inúmeras opções de acesso a serviços bancários ou a compra e venda de 

produtos via sites e-commerce, feitas de dispositivos móveis via Internet. Em especial 

na área contábil, seus profissionais contam hoje com um instrumento integrador de 

atividades de recepção, validação, armazenagem e autenticação de livros e 

documentos de escrituração comercial e fiscal, o SPED. E, ainda, um documento de 

certificação digital para comprovar as identidades de quem emite ou recebe dados por 

uma rede de comunicação (como a NF-e). São recursos possíveis de utilizar e de 

realizar negócios contábeis via Web.  

 

Assim, mais de 515 mil profissionais e cerca de 67 mil organizações contábeis estão 

se beneficiando de todos esses recursos, seja fornecendo insights ao mercado 

financeiro ou otimizando preços para empresas, seja trazendo valor para o orçamento 

e o processo anual de alocação de capital, seja ajudando a rastrear o lucro de 

investimentos por unidade de negócios, medindo quanto se atribui às linhas de 
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produtos em aumento ou em declínio ou, mesmo, aferindo percentual de orçamento 

alocado diferentemente ao do ano anterior. O desenvolvimento das TICs e das 

tecnologias digitais fez com que a maioria das repetitivas tarefas contábeis pudesse 

ser realizada de imediato, com a promessa de praticidade, privacidade e 

inviolabilidade (cibersegurança). Em todo o globo, a introdução das TDICs, conforme 

elucida Dias (2018), trariam benefícios desde redução de custo operacional a melhoria 

na eficiência, na automatização de processos, na análise de grande quantidade de 

dados e na alocação de capital.  

 

Adicionalmente, Isaacson (2014 como citado em Ghedin, 2015, p. 1) comenta os 

aspectos da revolução digital: 

 
O livro é muito feliz em ressaltar aspectos da revolução. As máquinas de 
computar e as grandes redes, como a história nos conta, foram dois avanços 
concomitantes que demoraram a se cruzarem, mas que quando enfim se 
juntaram, revolucionaram o mundo. 
 

Esse fato se comprova a partir das inúmeras potencialidades advindas das 

tecnologias de apoio não só à sociedade de modo geral, mas em especial à 

contabilidade em seus diferentes campos e com novas formas e oportunidades de 

atuação. Portanto, se ainda nos anos 90 Bill Gates já revolucionara a computação 

pessoal com a difusão de uma interface gráfica (a uma só vez, forma de interação 

entre usuário e programa de computador, bem como representação visual desse 

programa); se Steve Jobs já se destacara no mercado de dispositivos eletrônicos com 

smartphones e tablets, para além do iMac, iPhone, iPod ou da própria Apple, se, bem 

antes, Jobs já tivera ideias sobremodo inovadoras, imagine-se o futuro (Isaacson, 

2014).  

 

Como esclarece Isaacson (2014), foi de Jobs o conceito de vender computadores já 

operantes em vez de peças separadas que somente quem possuísse competência e 

habilidades de montagem de um sistema intrincado poderia torná-lo funcional. 

Entretanto, ambos, sem dúvida, inovadores em suas épocas, não o foram apenas pela 

capacidade de criar produtos inovadores, mas pela competência de compartilhar 

tecnologia, difundi-las e, assim, revolucionar indústrias, sociedades empresárias e 

campos tão diversos como é o da contabilidade. Vale destaque, no histórico do 

desenvolvimento tecnológico e da computação, em especial, ser fácil exaltar o 
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trabalho de muitos inovadores, como o de um Steve Jobs ou de Tim Berners-Lee, 

como salienta Ghedin (2015). Mas em Isaacson (2014), as grandes empresas da 

Internet nada seriam sem os engenheiros e pensadores que, há décadas, criaram os 

protocolos abertos e interoperáveis que mantêm a rede de pé e receptiva até hoje a 

qualquer coisa que fale TCP/IP.  

 

Nesse aspecto, também vale o destaque do resenhista ao fato de que, em torno de 

1833, as primeiras ideias de uma máquina de calcular analógica e rudimentar, a 

máquina analítica de Charles Babbage, e a vital participação de Ada Augusta Byron 

King, Condessa de Lovelace, com suas “Notas sobre a máquina”, reconhecidas 

depois como o primeiro programa da história, anteciparam características marcantes 

de computadores eletrônicos, digitais e reprogramáveis, possíveis apenas no século 

seguinte (Isaacson, 2014, p. 27).  

 

Mencione-se, ainda, que vários são os inovadores da história nessa área específica 

cujo trabalho colaborativo, ainda que por motivos e em circunstâncias diferentes, 

vislumbraram a revolução tecnológica e os desafios de hoje com décadas de 

antecedência. Importantes pesquisadores, como Vannevar Bush, Alan Turing, Claude 

Shannon, John von Neumann, Grace Hopper, Robert Noyce e Gordon Moore, a 

Joseph Carl Robnett Licklider e Douglas Engelbart, são destaques, em especial na 

década de 60, quando foram os precursores da chamada revolução digital. O autor 

avança, com suas variadas personagens, intrigas e reviravoltas, até a criação do site 

Wikipédia, em 2001, a Enciclopédia Livre, reservando para o último capítulo 

considerações sobre inteligência artificial com base no Watson, o supercomputador 

da International Business Machines (IBM), multinacional norte-americana da área de 

tecnologia (Ghedin, 2015). 

 

Assim, não há como se desvencilhar do óbvio: no mundo do trabalho e das 

sociedades, em geral, haverá sempre algo novo, que trará desafios, que, depois, 

passará a ser algo não tão novo assim, mas que, de certo e de novo, já terá 

transformado a cultura e trazido a adaptação sempre forçosa e natural. Do mesmo 

modo, como as diferentes tecnologias, ainda hoje referência no entorno das TDICs ou 

da revolução digital, foram, assim, incorporadas ao longo da história. A expansão da 

AI também já está redefinindo diferentes áreas de negócio e profissões. Considerada, 
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entre os especialistas, como uma importante tecnologia para a prática da 

contabilidade e em decorrência do panorama que aqui se vem traçando a respeito das 

mudanças tecnológicas, o olhar se volta, necessariamente, neste ponto, para tal 

tecnologia, com vistas aos principais avanços e desafios derivados de seus efeitos na 

contabilidade. 

 

2.2.4 Artificial intelligence (AI) 

 

Como o valor e o uso da AI, doravante IA (inteligência artificial), é assunto de interesse 

no entorno profissional. Esta seção amplia o exercício de revisão bibliográfica, 

lançando mão dos principais teóricos e especialistas publicados nos últimos anos no 

Brasil, Estados Unidos e Europa, para entendê-lo e verificar seu alcance em 

contabilidade. Nesse aspecto, a seção propõe um breve olhar no jargão tecnológico 

nesse campo, distinguindo o que é tido como as duas maiores ameaças na IA e sobre 

como identificar oportunidades. Ao longo do caminho, mencionam-se aspectos 

relativos a uma disciplina emergente que concerne à computação cognitiva estratégia 

para melhorar os negócios: Engenharia de Inteligência de Decisão, explicitando como 

a IA auxilia a mudança na forma como o profissional contabilista coleta informações 

para as tomadas de decisão e como se conecta às partes interessadas na 

contabilidade. 

 

O desenvolvimento tecnológico exerce papel fundamental e direto na melhoria do 

trabalho. Tecnologias surgem e podem tornar processos, produtos e serviços 

melhores e a preços mais acessíveis. De certo, a vida, em geral, torna-se melhor, mais 

ágil e menos custosa, mas, quase sempre, mais complexa. Haja vista a transformação 

da área contábil nos últimos anos, é possível, por exemplo, encontrar, rapidamente, a 

informação e enviar a informação correta para a empresa ou o devido cliente, mas o 

processo é mais complexo.  

 

Nessa complexidade reside a intermediação dos serviços da contabilidade via 

Internet, Web, sistemas integrados, etc. Isso contempla sistemas de informação de 

dados que possuem uma estrutura frequentemente intrincada: subsistemas (custos, 

produção, tributário, etc.) que compõem um sistema de informações das empresas 

para captar, coletar, processar, armazenar e informar dados digitalmente. Para melhor 
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compreendê-la, e as questões aqui investigadas, inicia-se esta seção com uma rápida 

conceituação de inteligência artificial (artificial intelligence), de aprendizado de 

máquina (machine learning) e de aprendizado profundo (deep learning). Apresenta-se 

uma discussão teórica sobre como esses conceitos estão envolvidos ou têm de 

envolvimento com a contabilidade e discutem-se outros entendimentos que emergem 

com as tecnologias computacionais15.  

 

Na história do desenvolvimento da IA está a evolução do computador, sem o qual os 

avançados sistemas dessa tecnologia sequer pudessem vir a ser. O rápido e acessível 

desenvolvimento da computação, assegurado, como quer Isaacson (2014), por uma 

base de desenvolvimento colaborativa, resulta em percepções diferentes de inovação. 

Hoje, por exemplo, para a maior parte de usuários, uma atualização de programa, um 

processador mais eficiente ou qualquer melhoria evolutiva são novidades corriqueiras 

e acessíveis. O fato de já existirem máquinas capazes de aprender e decidir 

racionalmente, se não desperta estranheza, recebe, ainda hoje, mais atenção. Da 

mesma forma, se, por um lado, poder contar com instrumentos de IA em vários setores 

da sociedade é algo muito bem-vindo, por outro, essa tecnologia e todas as outras a 

ela relacionadas (ou não), mesmo com os avanços já ocorridos ao longo da história, 

geram, também, como se viu, teorias, especulações, dúvidas e receio quanto à 

possibilidade de virem a substituir o trabalho do homem. Isso se evidencia também no 

campo da contabilidade, bem como o que não se conhece precisa ser entendido 

(Ferro, 2014a; Loucks et al., 2016; Susskind & Susskind, 2015). 

 

Nos termos de Kozyrkov (2018), engenheira-chefe de inteligência de decisões do 

Google, a explicação mais simples sobre aprendizado de máquina está em que seja, 

essencialmente, uma etiquetadora de coisas fenomenalmente útil. A mesma utilidade 

vale para a IA. Ainda segundo a neurocientista, a maioria das pessoas usa os termos 

de forma intercambiável. Logo, IA é sobre etiquetar as coisas. O que é certo, continua, 

é que a IA não se trata de robô ou de algo humanoide parecendo ficção científica e 

                                                 

 

 
15 Neste aspecto específico, a seção 2.2.4 levanta o debate teórico que relaciona saberes e fazeres 
contábeis com capacitação profissional, explicitando como o profissional, e não as tecnologias, pode 
mudar, exponencialmente, a forma de coletar informações, as tomadas de decisão e o como se 
conectar às partes interessadas na contabilidade. 
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com mente própria. Enfatiza, porém, que a realidade é muito mais útil: com IA e 

aprendizado de máquina muitas tarefas se tornaram possíveis, representando um 

salto fundamental no progresso humano. Assim sendo, explica que aprendizado de 

máquina é um novo paradigma da programação, uma nova forma de comunicar seus 

desejos para o computador - uma realidade factível que permite automatizar o 

indescritível, tratando-se de um sistema de explicação por exemplos em vez de 

instruções.  

 

Segundo a Associação Brasileira de Internet das Coisas – ABINC (2017), expressão 

cunhada por John McCarthy, em 1956, a IA refere-se às máquinas que podem realizar 

tarefas características da inteligência humana tais como planejamento, compreensão 

da linguagem, reconhecimento de objetos e sons, aprendizado e resolução de 

problemas. Coadunando com Kozyrkov (2018), aprendizado de máquina, nas 

palavras de Arthur Samuel, quem, em 1959, cunhou pela primeira vez a expressão, 

é, de forma geral, uma capacidade da IA de aprender sem ser explicitamente 

programada. Então, em vez de instruções específicas para realizar uma tarefa 

específica, o aprendizado de máquina é uma forma de treinar um algoritmo para que 

ele possa aprender, o que envolve fornecer grandes quantidades de dados ao 

algoritmo, permitindo-lhe que se ajuste e melhore.  

 

Por exemplo, o aprendizado de máquina foi usado para melhorar a capacidade de um 

computador no reconhecimento de objeto em imagem ou vídeo. Para tanto, o 

processo consistiu em reunir e classificar milhões de imagens, separando-se as que 

contivessem um gato das que não o tinham. Com as informações, o algoritmo 

construiu um modelo que pôde indicar com precisão uma imagem como contendo um 

gato ou não, assim como um ser humano faria. Então, quando o nível de precisão dos 

dados fornecidos ao algoritmo é alto, o computador aprende. Se o nível de precisão é 

alto o suficiente, a máquina aprende como é um gato (ABINC, 2017).  

 

Por fim, aprendizado profundo é o aprendizado que se dá na profundidade criada com 

múltiplas camadas de redes neurais artificiais (ANN), isto é, com algoritmos que 

imitam a estrutura biológica do cérebro humano. Dessa forma, o conceito de 

tecnologias artificiais envolve os mecanismos que apresentam aprendizado de 

máquina inteligente. Essa inteligência não se limita a automatizar processos com uma 
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programação fixa, a exemplo do que faz, na área contábil, a tecnologia SPED ou a de 

programas de gestão financeira para o cálculo de impostos (Boa Sorte, Sabedoria e 

Prosperidade - BSSP, 2019; Dias, 2018).  

 

Apesar de muito úteis, todos esses recursos são baseados em processos de dados 

fixos e não exigem inteligência nem tomadas de decisão: basta programar o software 

uma única vez e o processo se repetirá indefinidamente. Ao contrário, 

semelhantemente à inteligência humana, programas de IA não se restringem a repetir 

os padrões fornecidos, mas adaptam seu aprendizado conforme as informações que 

recebe a cada interação de seus usuários. Isso significa que pode acumular e 

relacionar novas informações e, com isso, o que o programa aprende pode ser usado 

em contextos e situações diferentes, chegando a conclusões, também, diferentes e a 

novas tomadas de decisões no futuro. É preciso tirar proveito das inovações. E 

acompanhar as mudanças tecnológicas e sua influência na profissão contábil 

(Oliveira, 2019). 

 

Se IA, aprendizado de máquina e aprendizado profundo não são mais ficção científica, 

o que é preciso para aproveitar seu potencial em contabilidade? De fato, a IA é uma 

realidade a transformar o modo como se relacionam pessoas e empresas com 

mecanismos para automatizar tarefas, tais como: chamadas telefônicas, envio de 

mensagens e busca de informações, e a sociedade tem uma oportunidade sem 

precedentes para fazer dados úteis. No caso da contabilidade, muito provável, 

segundo Dias (2018), que a IA, em breve, apoie aplicações mais complexas: 

estratégia corporativa, orçamento, alocação de capital, gestão de pessoas e 

marketing, mecanismos já em teste.  

 

Ao refinar a discussão, o autor realça outros usos já vigentes no Brasil: cálculo de 

tributos; classificação fiscal de documentos; identificação de pontos de auditoria e 

análise de comportamento de indicadores de resultado. Também cita projetos em 

andamento para alavancar, ainda mais, o uso dessa tecnologia para: automatização 

do relacionamento com clientes; detecção preventiva de riscos tributários e 

trabalhistas; automatização de processos internos de escritórios contábeis; e 

sugestão de ações preventivas a gestores com base em tendências e 

comportamentos (Dias, 2018). 
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De acordo com estudos da BSSP-Centro Educacional (2019, p. 10),  

as mudanças na contabilidade continuaram ocorrendo exponencialmente nos 
próximos anos, mudando a forma de se obter informações, tomar decisões e 
de se relacionar com empregadores e clientes. Mas como em toda tecnologia, 
o mau uso pode interferir no proveito a ser tirado dela. Para aproveitar essa 
tecnologia em seu potencial, deve-se, portanto, identificar tarefas perfeitas para 
que ela execute.  

 

Kozyrkov (2018) explica que projetos de IA devem começar, então, com o humano, 

isto é, com o tomador de decisões, que é quem pode entender o que é importante 

para o seu negócio. Todo projeto de ciência de dados com início na IA não é exceção, 

um tomador de decisões - gestor contabilista, empresário contabilista - pode expressar 

sua receita para a execução de diferentes tarefas no seu negócio, usando métricas 

de desempenho com critérios definidos. Logo, basta um engenheiro de software 

traduzir essas instruções em código. 

 

A Figura 8 apresenta indagações fundamentais para compor e utilizar rótulos de 

aprendizado. 

 

 

Figura 8 
Indagações para compor e utilizar rótulos de aprendizado de máquina. 
Fonte: adaptado de Kozyrkov, C. (2018). A explicação mais simples sobre aprendizado de máquina 
que você lerá. Tradução: Thomas Chi. Recuperado de: <https://medium.com>. 

 

Kozyrkov (2018) exemplifica casos de uso de IA na vida real, apresentando 

importantes indagações a serem feitas que podem ajudar a entender como compor e 

utilizar rótulos de aprendizado de máquina, todas extensivas à contabilidade. Então, 

E - mail – Spam ou  Ham ? 

Estoque – O preço de amanhã? 

Inventário – Quando reabastecer? 

Transação – Legítima ou fraudulenta? 

Solicitação de serviço   – Tempo de espera? 

Máquina – Quando precisará de manutenção? 

Imagem de uma fatura  – Valor total em dólares? 

Relatório de despesas  – Categoria de orçamento? 

Formulário preenchido incorretamente  – Campos corretos? 
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seguramente, as aplicações são inúmeras e, assim, a IA ajudará profissionais a 

ultrapassarem suas capacidades e preconceitos de processamento.  

 

Essa transformação mudará, sim, como se vê em Susskind & Susskind (2015), muitas 

profissões, senão todas, mas pareceria alarde pôr em xeque o futuro delas, 

vaticinando seu desaparecimento como se dá na mídia. Pelo contrário. Isso porque, 

na verdade, com o aumento do uso da IA nos negócios, os papéis profissionais 

poderão evoluir de coleta de dados para análise, de análise para julgamento, de 

prática manual morosa a celeridade digital competente. Consultores contábeis, por 

exemplo, fornecem aconselhamento e orientação customizados e, por isso, às vezes, 

de alto custo para apresentação e análise de dados. A partir da IA, essa função pode 

chegar a ser ainda mais rentável, já que tais tarefas podem ser realizadas de forma 

mais precisa, fornecendo resultados mais fidedignos e rápidos. Em relação a tomadas 

de decisão controversas, relacionadas a clientes, colaboradores, parceiros ou 

investidores, por exemplo, a que líderes corporativos estão sujeitos, a IA também pode 

trazer-lhes, além de tudo, a imparcialidade necessária. 

 

Em nível de automatização de processos, a revolução digital permite sempre mais 

mudanças com o uso já tão difundido de tecnologias artificiais. Seja a Siri, a Alexa ou 

a Carol, primeira no Brasil, que fazem chamadas telefônicas, enviam mensagens e 

buscam as mais diversas informações; seja a Nanda, na realização de diagnósticos 

contábeis precisos, a aplicação de assistentes virtuais via Web poderá chegar a 

assumir funções de consultoria, deixando ao profissional contabilista a oportunidade 

de tomar para si mais casos (e clientes) que envolvam as decisões mais complexas. 

Isso significa que, por trás da máquina opera um humano (Kozyrkov, 2018).  

 

Ainda que tecnologias artificiais possam, também, responder questões mais 

complexas como rentabilidade e segmentação das empresas nas análises financeiras 

de clientes, nada substitui a avaliação humana ou aquele que fornece os dados aos 

algoritmos. Explica a autora Kozyrkov16 que, embora o setor de serviços financeiros, 

por exemplo, já tenha começado a mudança, com o SPED e softwares específicos, a 

                                                 

 

 
16 Cassie Kozyrkov é cientista chefe de decisão da Google. 
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IA irá mover o mercado ainda mais, para a gestão por máquinas inteligentes e a 

contabilidade consultiva. Mesmo assim, muitos, reforça Dias (2018), preferirão tratar 

diretamente com consultores humanos cujo papel poderá envolver ainda mais 

liderança estratégica.  

 

Se as empresas de serviços contábeis vivem essa transformação em seu modelo de 

negócios, imersas no vórtice digital, para usar, novamente, os termos de Loucks et al. 

(2016), os profissionais da contabilidade, conselheiros naturais, nunca deixarão de ser 

o olho do furação e estar à frente das tecnologias artificiais como o elemento-chave 

das empresas, o que sempre foi capaz de fazer a diferença em seus resultados, 

principalmente se munidos dos mais avançados sistemas. Tecnologias artificiais não 

devem substituir as atividades essencialmente humanas, mas potencializá-las. 

Ademais, existem limitações criativas e não podem tomar atitudes éticas. Portanto, 

“os alarmismos em torno da substituição dos profissionais da contabilidade pelas 

inteligências artificiais não devem desconsiderar informações importantes como o 

crescimento da demanda por novos serviços e expertise (BSSP, 2019, p. 17) 

 

No que se refere à tipologia inovação tecnológica, nos termos de D’avila et al. (2007), 

Pereira (2018) e Tidd e Bessant (2009), dois importantes conceitos, práticas ou 

modelos de negócio, usuais e principais na estruturação do processo de 

desenvolvimento em contabilidade, devem ser assinalados e distinguidos: a 

contabilidade on-line e a contabilidade digital. Nascida em 2012, a contabilidade on-

line liderou a transição do modelo contábil tradicional a um modelo de negócios 

baseado em automação e tecnologia. Fruto do desenvolvimento dos softwares, já 

levava desconfiança a muitos contabilistas tradicionais, que não imaginavam, em 

sequência, o surgimento, em 2015, no Brasil, de outro modelo usado por diversas 

empresas na Europa e Oceania: a contabilidade digital. 

 

Como é natural de se supor, junto vieram as dúvidas, mas chegaram, também, as 

respostas sobre as diferenças entre os dois novos modelos de prestação de serviços 

contábeis. Assim, enquanto a contabilidade on-line restringe-se à escrituração e à 

demonstração, o modelo digital propôs-se a usar a tecnologia, automatizando, tanto 

quanto possível, tais escrituração e demonstração. Ainda que haja outras diferenças, 

basicamente são modelos que oferecem ao profissional contabilista liberdade para 

https://www.robertodiasduarte.com.br/tag/contabilidade/
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ampliar a oferta de informações cada vez mais personalizadas e relevantes para o 

seu próprio negócio e os negócios de seus clientes (D’avila et al., 2007; Pereira, 2018; 

Tidd & Bessant, 2009).  

 

Ressalta-se ainda que na contabilidade on-line resolvem-se obrigações legais a baixo 

custo; na contabilidade digital, em resposta às empresas fornecedoras de tecnologia 

à contabilidade on-line, buscou-se melhorar a eficiência e os resultados dos clientes 

e, em decorrência disso, resolver suas obrigações legais. Portanto, diferentemente da 

contabilidade tradicional e on-line, as quais precisam obter do cliente os dados 

necessários ao cumprimento de entregas legais, na contabilidade digital buscam-se, 

usando ferramentas on-line, formas para que o cliente conquiste mais eficiência e 

lucro ao lidar com seu negócio, o que abre o leque de trabalho do profissional 

contabilista (D’avila et al., 2007; Pereira, 2018; Tidd & Bessant, 2009). Ademais, tendo 

o auxílio das sofisticadas inteligências artificiais, pode, por exemplo, criar, com muito 

mais facilidade, agilidade e eficiência, planos de consultoria contábil personalizados, 

bem como, entre outras, exercer atividades de: desenvolvimento de estratégias 

integradas com os setores empresariais, valendo-se da IA para avaliar, acompanhar 

e antecipar a melhoria dos negócios dos clientes; ou planejamento empresarial e 

tributário, valendo-se da IA para analisar indicadores, melhorar o uso de recursos e 

definir preços ou ponto de equilíbrio. 

 

Dessa forma, porque torna a atividade contábil mais produtiva, o modelo digital, on-

line e inteligente, é ou pode ser adotado por diversas empresas do setor em todo o 

país, entendendo-se como valor agregado aos clientes (Omie, 2018). De toda forma, 

os dois modelos estendem as oportunidades ao mercado de serviços contábeis, 

patenteando que as tecnologias são um catalisador da gestão empresarial e 

conduzem seu processo de evolução profissional. Com respaldo na literatura, mais 

que um diferencial competitivo, vê-se que ser on-line, digital e inteligente é uma 

exigência para sobreviver no mercado. Nesse sentido, a contabilidade se reinventa 

desde as origens e, nessa mudança, tecnologias constituem uma parte fundamental 

como ferramentas que elevam a qualidade do labor contábil no cotidiano; e o 

contabilista se beneficia ao ganhar tempo para se dedicar ao aprimoramento, ainda 

mais substancial, de características que, conforme o pensamento de Dias (2018), 
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nunca poderá ser automatizado: liderança estratégica, gestão e geração de valor aos 

clientes.  

 

Desse modo, representando um incentivo a formas alternativas de realização do 

trabalho, esse profissional pode valer-se de tecnologias, sejam, usuais, avançadas ou 

artificiais, como ferramentas para agilizar processos, tornar o atendimento consultivo 

e segmentado e, em seu benefício, liberar tempo e espaço para dedicar-se à gestão 

estratégica de um seu negócio, por exemplo, na aquisição de clientes, e à gestão 

estratégica do negócio desses clientes. O receio de ser substituído por tecnologia 

pode amedrontar enquanto ela é, de certo modo, intimidante. Mas é preciso entender 

que, nesse desenvolvimento, basta acompanhá-lo. Assim, sai de cena um modo de 

fazer e começam outros; sai o foco em processos manuais, letárgicos, braçais, 

mecânicos e entra em cena, tão naturalmente quanto quaisquer melhorias 

tecnológicas corriqueiras e mais acessíveis ocorridas na história, uma nova versão do 

trabalho e do profissional contabilista que, se totalmente preparados, posto que 

readaptados, podem usufruir da tecnologia entre as que as artificiais se incluem (Dias, 

2018). 

 

2.2.5 A construção do saber-fazer: aprendizagem em contabilidade 

 

Esta seção trata de uma questão que norteia as atividades contábeis mediante o uso 

das tecnologias: a capacitação. O saber-fazer profissional supõe desenvolver, sempre 

e progressivamente, competências e habilidades tecnológicas necessárias à 

realização do trabalho contábil, nesse cenário, por meio da experiência profissional e 

pessoal. Importa o que se aprende na instituição escolar, mas importa, ainda, o que 

se aprende sozinho durante a execução das atividades e o que se compartilha durante 

a carreira. Assim, em face do panorama de transformações descrito até então, 

considera-se importante discutir aspectos básicos da formação do contabilista, diante 

da ideia sempre necessariamente defendida de um profissional ou futuro profissional 

capaz de atuar com competências e habilidades ampliadas, as quais lhe permitam ser 

um agente pluridisciplinar (colaborador, gestor, consultor e operador) no setor de 

serviços contábeis on-line e digital. 
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2.3 Contribuições teóricas: revisão dos estudos prévios  

 

Tudo o que é digital e/ou relativo a tecnologias avançadas ou artificiais é tão intenso 

na sociedade que o lidar com isso, a qualquer momento, e para a mais rápida e 

simultânea execução de diversas tarefas, é ponto pacífico. Muitos, como os nativos 

digitais, trabalham melhor ou vivem melhor porque estão seguros de ter à mão tudo 

pronto e disponível, uma vez conectados à Internet: pesquisas, compras, vendas, 

interações sociais, acesso a dados para ler, armazenar, analisar e reproduzir. 

 

Por outro lado, a recíproca ainda é verdadeira: pesquisas falam das diferenças entre 

usuários de tecnologia, não usuários e usuários evitantes ou relutantes. Por isso 

mesmo, a adesão às TDICs e às tecnologias artificiais pode não ser tão simples, pois 

depende de como os indivíduos se sentem em relação a elas: se as veem como algo 

transformador e favorável ao desempenho no trabalho/estudo, ou se, evitantes ou 

relutantes, sentem-nas como fator inibidor de desenvolvimento e ameaça ao seu papel 

de indivíduo detentor de um saber diferente e/ou à sua sustentabilidade profissional 

(Sussekind & Sussekind, 2015). Fato é que as tecnologias, cada vez mais 

sofisticadas, e os instrumentos tecnológicos, cada vez mais escaláveis, alteram as 

relações com o trabalho e o saber. Então, “é preciso vê-las dentro das práticas laborais 

em contabilidade e de capacitação tecnológica para tais práticas, desde uma 

perspectiva não apenas instrumental, mas situada algo para além de uma perspectiva 

ferramental” (Pretto, 2010, p. 308). 

 

Isso significa uma perspectiva que leve em conta o nível de aceitação do papel da 

tecnologia em seu cotidiano, o nível de aceitação do papel da tecnologia não somente 

como recurso para transmitir dados ou informações, mas, também, como estratégia 

de crescimento individual, profissional e empresarial que ajude a transformar o papel 

do usuário no mundo da escola e do trabalho. Em termos culturais, só assim empresas 

e profissionais terão condições de desenvolver uma cultura favorável com 

características comportamentais específicas, que potencialize as formas de trabalhar 

e de aprender com tecnologia para vivenciar o melhor desempenho em seus 

processos na prática contábil, bem como nos de possíveis colaboradores.  
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Esse assunto, o qual recebe muita atenção por vias bastante diversas, justifica a 

metodologia proposta nesta dissertação. No que se refere à experiência de 

empresários contabilistas e de profissionais liberais, se a ideia é a de que esse uso 

possa promover experiências significativas na prática laboral, coerentes com o que se 

faz na formação e com o que se espera como sendo o futuro profissional, deve-se 

investir em métodos que não negligenciem as potencialidades das tecnologias já 

provadas eficientes, para subsidiar aprendizagens significativas e, logo, usos 

proficientes, linha tomada nesta pesquisa.  

 

Para Oliveira (2004), por exemplo, a tecnologia que possa frustrar seus usuários não 

é eficaz, tanto quanto sua aceitação é mais difícil. Logo, também será minada a 

propensão à adesão ao uso de tecnologias no mundo do trabalho e do estudo e os 

efeitos positivos esperados. Também, por isso, para os motivos de resistência que 

comprometam o uso, devem, igualmente, ser considerados habilidades técnicas 

específicas, contexto e/ou espaço onde os sujeitos desenvolvem o uso.  

 

Nessa linha, muitos modelos para investigar o comportamento dos usuários quanto à 

adesão (ou não) das TDICs foram desenvolvidos, nas últimas décadas, por 

pesquisadores no campo dos sistemas de informação (SI), os chamados modelos 

teóricos de avaliação e uso de SI. Nessa linha, o Modelo de Aceitação Tecnológica 

ou Technology Acceptance Model (TAM), mundialmente difundido, é um deles. 

Projetado por Davis (1989 como citado em Bueno, Zwicker & Oliveira, 2004) e validado 

com base na aceitação de um software editor de texto, esse modelo comportamental 

originou-se de um acordo da International Business Machines (IBM) com o 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), em fins da década de 1980, para avaliar 

o potencial de mercado de novos produtos (Davis, 1989; Davis, Bagozzi & Warshaw, 

1989).  

 

Ao estudar as atitudes de um usuário, o TAM prevê e explica, pois, a adesão de um 

usuário às tecnologias a partir de dois indicadores (construtos), quais sejam, em livre 

tradução: a sua percepção de utilidade (perceived usefulness) versus a sua percepção 

da facilidade de uso – perceived ease of use, às quais se convencionou chamar, aqui, 

respectivamente, PDU e PFU. Para Davis (1989), a PDU é o nível da crença de um 

usuário de que usar uma tecnologia X lhe traga melhor desempenho profissional; já 
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na PFU, o nível da crença desse usuário de que usar a ferramenta X é fácil e, portanto, 

menos trabalhoso.  

 

Dessa maneira, um indivíduo usa tecnologia se crê que esse uso lhe traz, sem esforço, 

resultados positivos, como a melhoria do desempenho no trabalho (PDU). Tal atitude 

se explica pela junção entre aumento do desempenho e recebimento de recompensas 

por isso (Davis et al., 1989). Apesar da crença nessa utilidade, o uso da tecnologia e 

seus efeitos compensadores podem ser minados pela complexidade de manejo (PFU) 

que ela possa apresentar. Desse modo, se um sujeito considera que é difícil operá-la, 

talvez ele pense que o esforço não valha a pena do uso, logo, não valha o preço de 

se investir nela ou de adotá-la para ser recompensado no futuro. Isso reforça o fato 

de que oferecer educação experimental (cursos, eventos, manuais, suporte ao 

usuário, etc.) é estratégia em prol do desenvolvimento de competências e habilidades 

tecnológicas, de forma a reduzir o esforço necessário para a compreensão do valor 

do uso e o uso, propriamente, de tecnologias.  

 

Se o desenvolvimento de competências e habilidades adquiridas com capacitação 

tecnológica influenciarem o uso mais acessível e eficaz de tecnologias (Davis, 1989), 

pode-se afirmar que os dois aspectos – PDU e PFU – recebem impactos de variáveis 

externas e internas. Externas, aquelas relativas à tecnologia, tais como características 

imateriais da tecnologia usada (estrutura tecno-operacional, arquitetura da 

informação, oferta de capacitação, etc.); e variáveis internas, as relativas ao próprio 

indivíduo, suas percepções, atitudes e intenções frente às tecnologias (Davis et al., 

1989): modos de agir, limitações ou restrições, etc.  

 

Assim sendo, esses fatores também podem justificar a propensão à adesão (ou não) 

ao uso de TDIC e tecnologias artificiais para a sustentabilidade futura. Portanto, se o 

modelo TAM parece eficaz na explicação de aceitação de tecnologia por usuários de 

SI, quando aplicado em diferentes tecnologias, tais como processadores de texto, 

correio eletrônico e acesso à Internet, bem como em diferentes situações, no decurso 

do tempo e culturas, com diferentes fatores de controle (sexo, tipo e porte 

organizacional) e diferentes sujeitos (estudantes de graduação, pós-graduação e 

profissionais liberais), isso leva a crer em sua solidez e utilidade para os propósitos 

desta pesquisa. Como é comportamental, pode auxiliar na compreensão, quer das 
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situações que ocorrem nos ambientes empresariais ou educacionais, quer da 

percepção dos sujeitos, imersos (ou não) na cultura digital, sobre a utilidade e a 

facilidade de uso de tecnologias, dos três tipos de Davenport & Prusak (1998, p. 257-

263). E pode ratificar o pensamento de potenciar o desempenho profissional na área 

contábil, como se entende em Bueno et al. (2004), na atualidade e para o futuro - 

oferecer suporte para melhor compreensão sobre as influências ocasionadas pela 

adoção de tecnologia e explicar seus efeitos. Muitos fatores afetam de diversos modos 

as habilidades de uma empresa ou de profissionais contabilistas em adotar e usar 

ferramentas cada vez mais importantes no mundo do trabalho. O modelo pode 

identificar como isso pode (ou não) afetar, estrategicamente, a sustentabilidade 

profissional no campo da contabilidade. 

 

Além disso, Davis et al. (1989) afirmam que a decisão de usar tecnologia também 

depende das intenções (pessoais) dos indivíduos (Löbler, Bobsin & Visentini, 2008). 

Então, o modelo TAM determina que esse uso seja medido pela força da intenção 

comportamental de uso (behavioral intention) e da expectativa comportamental 

(behavioral expectation), indicadores da vontade de um usuário em praticar certo 

comportamento no futuro (Davis et al., 1989; Warshaw & Davis, 1985), bem como 

identificar os comportamentos que refletem os valores ou a cultura sociodigital da 

comunidade a que pertence considerados importantes para apresentar nos ambientes 

por onde circula (ED, EC ou LC).  

 

Reforçando essa ideia, Gefen, Karahanna e Straub (2003, p. 63) explicam que essa 

“intenção de uso depende, além da percepção de utilidade e facilidade com que a 

tecnologia é operada, da experiência que o usuário acumula em relação ao uso” de 

tecnologia (Costa Filho, Pires & Hernandez, 2007). Assim sendo, especialmente para 

usuários inexperientes, essa adesão é baseada na intuição de que a experiência com 

tecnologia será positiva sobre o futuro profissional antes que se possa fornecer uma 

interpretação mais racional. Tal fator é importante no contexto imprevisível (e 

irreversível) de desenvolvimento tecnológico, já que os estudos também sugerem que 

entre usuários experientes essas são disposições podem ser consideradas variáveis 

externas, sobre as quais, então, não se pode afirmar haver um padrão definitivo 

(Yarbrough & Smith, 2007). O que é certo é o fato de as variáveis externas fornecerem 
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a percepção utilidade (PDU) e a percepção de facilidade de uso (PFU), segundo 

ensinam Legris, Inghamb & Collerette (2003) e Yarbrough & Smith (2007).  

 

Em síntese, acompanhando o raciocínio de Davis (1989), uma tecnologia considerada 

útil pelo usuário pode influenciar sua propensão ou opção de usá-la. A PDU é, pois, o 

construto causador da intenção de uso de tecnologias pelas pessoas. Davis (1989) 

explica que, aplicando esses ensinamentos aos indicadores para esta pesquisa, uma 

vez que o presente estudo enfoca usuários com mais experiência com as tecnologias 

e/ou em capacitação, essas considerações são levadas em conta no modelo teórico 

que se propôs para a elaboração dos instrumentos desta pesquisa por meio de 

indicadores que pudessem ser analisados em diferentes situações (LC, EC e ED). O 

modelo teórico de Fred D. Davis (1989) tem sido alvo de adaptações às constantes 

mudanças que se processam na TI, o que o teria levado, em livre tradução, a um 

estado de caos teórico (Benbasat & Barki, 2007) ou a uma “simplicidade” que deixa 

de fora importantes variáveis (Bagozzi, 2007), segundo a crítica. A despeito disso, tal 

modelo é plena e frequentemente aplicado, dada a vantagem de possuir forte base 

teórica, bem como amplo apoio empírico e um efeito notável na pesquisa empírica há 

tempos (Bagozzi, 2007; Davis, 1989). 

 

Sendo assim, presta-se ao problema de pesquisa em questão por focar o usuário de 

tecnologia no momento mesmo de sua prática diária. Pela lacuna vista na estrutura 

da utilidade percebida e da facilidade de uso pela qual é, às vezes, criticada (qual 

seja, ignorar fatores externos, tais como imperativos estruturais que forçam os 

usuários a adotarem uma tecnologia - custo -, indicadores formativos e variáveis 

fundamentadas em pesquisa de comportamento emocional, de grupo/ social/ cultural 

e de metas), suprime-se, nesta pesquisa, pelas demais teorias das quais também se 

lança mão: a cibercultura e a aprendizagem situada. Além disso, o TAM presta-se às 

análises que se pretendem neste momento, justamente por fornecer, de modo 

bastante simples, evidências empíricas sobre as relações existentes entre utilidade, 

facilidade de uso e o uso, propriamente dito, de sistemas informáticos ampliados aqui 

também ao ambiente digital de empresas on-line/digitais/virtuais (Bagozzi, 2007).  

 

Portanto, ainda que fatores externos não façam parte dos construtos originais do 

modelo TAM (utilidade das TDICs - PDU) e facilidade de uso (PFU), variáveis externas 
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como as intenções do usuário, expectativas futuras, nível de motivação, nível de 

letramento digital, bem como influências que ele recebe da cultura, do mercado, de 

terceiros, etc., justificam-se aqui para melhor compreender a propensão à adesão de 

TDIC com vistas à salvaguarda dos papéis profissionais no futuro no desenvolvimento 

tecnológico da Quarta Revolução Industrial. Segundo os estudos, essa inclusão pode, 

inclusive, outorgar mais precisão e credibilidade aos resultados, principalmente, 

porque se trata de variáveis personalizadas para a amostra populacional (Legris et al., 

2003), explorada, de modo exaustivo no desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Leite et al., (2018) explicam que o modelo TAM foi projetado para compreender a 

relação causal entre variáveis externas de aceitação dos usuários e o uso real do 

computador, buscando entender o comportamento desses usuários a partir do 

conhecimento da utilidade e da facilidade de utilização percebida por eles. É o que 

pretendeu o autor desse modelo, Davis (1989). E, ainda, as pessoas tendem a usar 

ou não uma tecnologia com o objetivo de melhorar seu desempenho no trabalho 

(utilidade percebida). Mesmo que essa pessoa entenda que determinada tecnologia é 

útil, sua utilização pode ser prejudicada se o uso for muito complicado, de modo que 

o esforço não compense o uso (facilidade percebida) (Davis 1989 como citado em 

Leite et al., 2018, p. 297). O modelo preconizado por Davis (1989) é ilustrado na Figura 

9. 

 

 

Figura 9 
Modelo de aceitação de tecnologia de Davis (1989). 
Fonte: Silva, P., Pimentel, V., & Soares, J. (2012). A utilização do computador na educação: 
aplicando o Technology Acceptance Model (TAM). Edição Especial 2012. Biblionline, João Pessoa, 
8(esp.), 263-272. Recuperado de:< http://www.brapci.inf.br/index.php/res/download/100776>. . 

http://www.brapci.inf.br/index.php/res/download/100776
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Lee, Suh e Wang (2003, p. 2 como citado em Carvalho, 2013, p. 307) ensinam que 

esse modelo “tem sido considerado um dos mais influentes para descrever a 

aceitação individual de sistemas de tecnologia”, por isso tem sido largamente utilizado 

em pesquisas científicas. Outro modelo amplamente difundido é o da Teoria Unificada 

de Aceitação e Uso da Tecnologia (Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology), a UTAUT, proposta que reúne o pensamento de outras teorias e 

modelos.  

 

Ao longo desta investigação, observou-se que pesquisadores das ciências sociais a 

relacionaram à intenção, à expectativa e ao comportamento do indivíduo, como 

exposto na Figura 10.  

 

 

Figura 10 
Modelo de teoria unificada de aceitação e uso de tecnologia de (UTAUT). 
Fonte: Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., Davis, F. D. (2003). User acceptance of information 
technology: toward a unified view. MIS Quarterly, Minneapolis, 27, 3, 425–478. Venkatesh, V., Thong 
J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified 
theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly, 36(1), 157-178. 

 

O modelo UTAUT, proposto por Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003), pretendeu 

unificar os modelos, gerando um padrão que abarcasse os principais construtos 

relacionados à adoção da tecnologia da informação (Costa, 2012).  
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2.3.1 Propensão à adoção de tecnologia: parâmetros de análise 

 

Visão Global – para aferir (avaliar) pressupostos em termos de desempenho acerca 

da atuação fatual ou futura, desde o ponto de vista do profissional-estudante, futuro 

profissional, profissional contabilista e/ou empresário contabilista, em função da 

experiência com contabilidade on-line ou digital em LC, ED e EC. (Tabela 4). 

 

Tabela 4  
Visão global 

VG. IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

VG.01 – Gênero. VG.02 – Faixa Etária. VG.03 – Escolaridade. VG.04 – Cargo ou perfil funcional: 
situação profissional (posicionamento – contabilista (PEC) ou empresário contabilista (PEC/LED); 
futuro profissional ou profissional-estudante (ELC); área de atuação; serviço ou produto que envolve 
material instrucional ou inovação para aplicação em contabilidade; tempo de experiência laboral). 

VG. CULTURA DIGITAL – Tecno / Cibercultural 

VG.05 – TDIC/ inovação tecnológica: opinião, fatores relevantes no uso da Web, desvantagens; 
vantagens no uso de tecnologias para a contabilidade (novas oportunidades). 
VG.06 – Proficiência: letramento digital (LC; curso (s) de informática); carga horária de 
trabalho/estudo. 
VG.07 – Modelo de negócio virtual / digital (contabilidade on-line/ digital): desvantagens; vantagens 
no uso de tecnologias para a contabilidade (novas oportunidades); fatores relevantes no uso da Web 
na empresa. 
VG.08 – Modelo de estudo/trabalho: preferências e atuação em função de experiências com 
tecnologia contábil 

Fonte: Elaborado pela pesquisado com base no referencial teórico desenvolvido na pesquisa 
 

Letramento Digital - apurar se, em função do letramento digital, a diferença de 

comportamento (motivação ou expectativa) sobre o futuro profissional em 

contabilidade digital e contabilidade on-line do estudante que cursa Laboratório 

Contábil (ELC) e/ou de quem trabalha nesse segmento (LED/PEC).(Tabela 5). 

 

Tabela 5  
Letramento Digital 

LD. SUSTENTABILIDADE PROFISSIONAL 

LD.01 – nível positivo de motivação e expectativa acerca da atuação atual ou futura no mercado de 
trabalho. 
LD.02 – nível negativo de motivação e expectativa acerca da atuação atual ou futura no mercado de 
trabalho. 
LD.03 – nível de letramento altera motivação e/ou expectativa acerca do desempenho em tarefas 
contábeis. 

LD. VANTAGEM COMPETITIVA 

LD.04 – uso constante das TDICs: competências e habilidades digitais adquiridas para a prática contábil. 
LD.05 – constatação de melhoria de desempenho em função de: capacitação ofertada em empresas e 
em LC. 
LD.06 – constatação de melhoria de desempenho em função de: estrutura técnico-operacional disponível. 
LD.07 – identificação de aprendizagem:  absorção e aplicação de competências e habilidades 
tecnológicas na perfeita prática contábil; nível de letramento altera identificação de melhoria no 
desempenho; aprender com a tecnologia, aprender sobre a tecnologia e fazer uso apropriado dela no 
trabalho. 
LD.08 – saber-fazer contábil: nível de letramento avançado; comprovação de proficiência; perfeita 
execução de tarefas. 

Fonte: Elaborado pela pesquisado com base no referencial teórico desenvolvido na pesquisa 
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Modus operandi – aferir, em função da propensão ao uso das TICs e da experiência 

com contabilidade on-line ou digital, o pensamento estratégico acerca da atuação 

(prática) fatual ou futura de profissionais estudantes, futuros profissionais, profissional 

contabilista e/ou empresário contabilista. 

 

Modus operandi restrições – comprovar se existe alguma limitação da propensão ao 

uso das TICs na prática contábil diária (e/ou no pensamento estratégico) que 

comprometa a atuação, fatual ou futura, com contabilidade on-line ou digital, ou seja, 

que prejudique a sustentabilidade profissional nessa área. 

 

As questões foram desenvolvidas a partir do arcabouço teórico envolvendo Le Boterf, 

G. (2003). Desenvolvendo a competência dos profissionais. (3. ed.). Tradução: 

Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Reuillard, Artmed; Davis, F. D. (1989). 

Percepção do custo, percepção da facilidade de uso e aceitação do usuário da 

tecnologia da informação. MIS Quarterly, Minneapolis, 13(3), 319-339; Davis, F. D., 

Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a 

comparison of two theoretical models. Manage SCI., New York, 35(8), 982-1003;  Dias, 

R. (2018). Os impactos da inteligência artificial na contabilidade e no papel do contador 

2.0. Artigos. Revista Almay Auditores e Contadores, Maceió/AL. Recuperado de 

<https://www.almaycontadores. com.br/>.Davis, 1989; Haberkorn, E. M. (2000). 

Contabilidade inside ERP. São Paulo: Makron Books; Ismail, S., Malone, M. S., & 

Geest, Y. V. (2015). Organizações exponenciais: por que elas são 10 vezes melhores, 

mais rápidas e mais baratas que a sua (e o que fazer a respeito). São Paulo: HSM (1. 

ed., 288 p.); Isaacson, W. (2014). Os inovadores: uma biografia da revolução digital. 

Tradução: B. Vargas, L. V. Machado, & P. M. Soares. São Paulo: Companhia das 

Letras; Loucks, J., Macaulay, J., Noronha, A., & Wade, M. (2016). Digital vortex: How 

today's market leaders can beat disruptive competitors at their own game. USA: DBT 

Center Press; Sussekind & Sussekind, 2015; Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A 

theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field 

studies. Management Science, 46, 186-204. Recuperado de: 

<doi:10.1287/mnsc.46.2.186.11926>; Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., 

Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: toward a unified view. 

MIS Quarterly, Minneapolis, 27, 3, 425–478. 
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Assim sendo, os 04 (quatro) indicadores (Visão Global; Letramento Digital; Modus 

Operandi Visão; Modus Operandi Restrições) com seus objetivos e definições 

(respectivamente, IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE e nível de imersão na 

CULTURA DIGITAL; SUSTENTABILIDADE PROFISSIONAL e VANTAGEM 

COMPETITIVA obtida por LD, isto é, Percepção de Utilidade de Uso (PDU) de 

tecnologias na contabilidade, dada pelo nível da crença de um usuário de que usar 

tecnologia lhe traz melhor desempenho profissional e, logo, sustentabilidade 

profissional; ESTRATÉGIA COMPETITIVA, IMPACTOS DO USO DAS TDIC e 

PENSAMENTO ESTRATÉGICO, dados pelo ambiente e o comportamento positivos; 

e, por fim, ESTRATÉGIA COMPETITIVA, IMPACTOS DO USO DAS TDIC e 

PENSAMENTO ESTRATÉGICO, dados pelo ambiente e o comportamento negativos, 

isto é, Percepção de Facilidade de Uso (PFU) de tecnologias, dada pelo nível da 

crença de um usuário de que o uso da ferramenta X não será forçoso ou trabalhoso. 

Em outras palavras, apesar da crença na utilidade, o uso da tecnologia pode ser 

minado por sua complexidade de manejo, de modo que o esforço não compense o 

uso, a base conceitual (Le Boterf, 2003; Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989; Davis, 

1989; Dias, 2018; Haberkorn, 2000; Ismail et al., 2015; Isaacson, 2014; Loucks, et al., 

2016; Sussekind & Sussekind, 2017; Venkatesh & Davis, 2000; Venkatesh et al., 

2003) e as questões (variáveis) utilizáveis, de forma afirmativa, nos questionários 

aplicados nesta pesquisa.  
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3 Metodologia 

 

Algumas técnicas e ferramentas são relevantes para realizar e concretizar os 

procedimentos metodológicos apresentados. Desse modo, esta seção descreve as 

temáticas referentes a caracterização da pesquisa, unidade de análise, unidade de 

observação, população e amostra, procedimentos para coleta de dados e análise dos 

dados, apresentando as características principais dessas ferramentas e a sua 

contribuição para a condução da pesquisa. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta dissertação se insere no campo das Ciências Sociais Aplicadas em torno do 

assunto inovações tecnológicas, a qual buscou compreender como o homem e o 

profissional contabilista, em específico, comportam-se diante das inovações 

tecnológicas, tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC), 

tecnologias artificiais e modelos virtuais de negócios, aplicadas à contabilidade com 

vistas à sustentabilidade profissional e faz uso do seu conhecimento teórico-prático 

no mercado de trabalho. De acordo com Sekaran & Bougie (2016), o método de 

pesquisa buscou respostas ou soluções aos problemas por meio de uma investigação 

sistemática, organizada, crítica, científica e baseada em dados observáveis.  

 

Com base na teoria, a presente pesquisa caracteriza-se, ademais, como exploratória 

e descritiva. É exploratória porque se volta, no levantamento bibliográfico anterior, às 

inovações tecnológicas em contabilidade, às TDICs, às inteligências artificiais, à 

contabilidade on-line e digital, etc., em busca de sistematizar um conhecimento sobre 

o qual muito ainda se tem a examinar. É exploratória, também, porque há mais 

proximidade com o problema, já que imersos em um meio de desenvolvimento 

tecnológico, busca torná-lo algo mais explícito, aprimorando ideias relacionadas às 

tecnologias e ao saber-fazer contábil. Além disso, é exploratória, ainda, por haver 

permitido um planejamento flexível, bem como o uso de observação e entrevistas com 

aquele cuja experiência teórico-prática favorece o entendimento do problema 

pesquisado e a análise de exemplos similares (Dencker, 2000).  
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Em adição, Collis e Hussey (2005) assinalam que o estudo exploratório, assumindo a 

forma de pesquisa bibliográfica e de estudos de caso, serve a uma investigação mais 

rigorosa, ao favorecer mais familiaridade com o assunto e potenciando o 

conhecimento do pesquisador em relação a ele. Normalmente, com o intuito de 

esclarecê-lo e aprofundá-lo, o estudo consiste, pois, no primeiro passo para procurar 

padrões, ideias ou hipóteses, servindo, em estudos futuros, para testá-las ou 

confirmá-las (Collis & Hussey, 2005; Gil, 2008). 

 

Quanto à natureza, finalidade e classificação de suas variáveis, trata-se de estudo 

qualitativo e quantitativo - quali-quantitativo, em outros termos com finalidade 

exploratório-descritiva17, por adotar, como procedimento técnico, a pesquisa survey e 

a análise por entrevista. Segundo Babbie (2005), Collis & Hussey (2005), 

Vasconcellos-Guedes e Guedes (2007) e Vieira, Castro e Schuch Júnior (2010), no 

método denominado survey retira-se de uma população (de um conjunto de sujeitos) 

uma amostra de pessoas (um subconjunto de sujeitos) para que essa amostra seja 

estudada, em suas variáveis, e, assim, façam-se inferências sobre a população.  

 

Isso posto, considere-se, sobre esse aspecto, em Collis e Hussey (2005), que, mesmo 

com o cariz que mormente a identifica como qualitativa, foi incorporada a esta 

pesquisa a técnica de survey identificada como para uso prioritário de análises 

quantitativas, classificando o estudo, afinal, como quali-quantitivo. Isso porque essa 

técnica de investigação tem o intuito de identificar opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas e preferências, aspecto que atende aos propósitos 

qualitativos desta pesquisa, mas, também, ao mesmo tempo, evidenciar, 

quantitativamente, situações vivenciadas, condutas, hábitos e outros fatores (Babbie, 

2005; Gil, 2008). Em síntese, quanto à finalidade e ao grau de conhecimento do 

problema de pesquisa, o presente estudo designa-se, assim, como exploratório e 

descritivo.  

 

                                                 

 

 
17 Sob a base de dados Google Acadêmico e Laboratório Interdisciplinar sobre Informação e 
Conhecimento (Liinc), entre outras fontes, até 2019. 
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Quanto ao método, o levantamento bibliográfico acrescido da estratégia de pesquisa 

em campo, conforme descrita por Yin (2015), Alves-Mazzotti (1999), Ramalho (2007) 

e Collis e Hussey (2005), foi a eleita, por se tratar de uma postura empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo, o impacto das inovações tecnológicas, em 

seu panorama de vida real, empresas digitais, escritórios de Contabilidade e 

laboratório contábil (Yin, 2015). Em especial, quando “os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos” (Yin, 2001, p. 32). Ainda que, nos dizeres 

de Popper (2013), não consista em uma classificação passiva atuada pela mente, mas 

em racionalidade por considerar a maior abrangência possível de sujeitos da 

pesquisa, a seleção de participantes se faz, por meio de inferência e/ou de sugestão 

pessoal, por aqueles sujeitos envolvidos em ampla gama de instrumentos 

tecnológicos e digitais disponíveis; porém, ratifique-se, não se interviu, durante a 

seleção, na escolha de quais seriam as inovações tecnológicas, embora se tenha 

buscado abarcar variedade correlata àqueles sujeitos, de tecnologias cruciais à 

contabilidade on-line ou digital. 

 

3.4 População e amostra 

 

O aspecto mais relevante nesta pesquisa, quanto à sua representatividade amostral, 

é a possibilidade de bem explorar e entender pontos de vista, competências, 

habilidades, modos de atuação, etc. que se encontrem demarcados em diferentes 

ambientes, contextos ou situações da prática contábil.  

 

Diante disso, roteiros de observação indireta por entrevista e survey foram aplicados 

a estudantes, colaboradores e lideranças da área contábil tanto em se tratando de 

Laboratório Contábil (LC) de IES, quanto do ambiente situacional dos dos escritórios 

contábeis (ECs) (Escritório Contábil) e das empresas digitais/desenvolvedoras de 

serviços e tecnologias (EDs). São sujeitos de diferentes setores empresariais 

observados e/ou entrevistados, quais sejam: educacional, privado, on-line/digital.  

 

Diante disso, observou-se que o número total do material explorado, contabilizado 

e/ou aproveitado nesta pesquisa, mostrou-se adequado para a investigação do tema 

proposto. Nesta amostragem, reitera-se, com o amparo de Richardson (2015), o que 

importa é a qualidade das informações, não o número de sujeitos observados e/ou 
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entrevistados, ainda que o uso dos métodos possa melhor sustentá-la. Quanto à 

seleção desses participantes, a escolha é subsidiada por pesquisa eletrônica, de base 

de dados de instituição federal, de oferta disciplinar disponível em IES privada, bem 

como de indicações de profissionais da área. 

 

Assim, ultrapassado o estágio inicial mais crítico de uma survey, que é selecionar a 

amostra, passou-se à fase seguinte de execução de perguntas aos sujeitos desta 

amostra, cujas alternativas possíveis são, como se disse, entrevistas ou questionários. 

No caso deste estudo, optou-se por coletar os dados via os dois citados 

procedimentos, a populações distintas. Fenomenologicamente, portanto, o estudo 

teve em vista fazer uma descrição com base em determinada amostra (survey), com 

dados coletados de observação, levando em conta análises sustentadas por técnicas 

estatísticas. Por outro lado, vale dizer que, para o exame do conjunto de variáveis, 

faz-se uso da técnica de análise de conteúdo, comum em estudos qualitativos. A 

organização dessas unidades e de seus procedimentos e instrumentos de coleta e 

análise de dados é detalhada nos tópicos a seguir. 

 

3.5 Procedimentos para a coleta de dados 

 

A unidade de observação, subdivide-se em três segmentos de análise, selecionadas 

no segundo semestre de 2018 e primeiro de 2019, de três ambientes situacionais ou 

contextuais partícipes da pesquisa, ou seja, a unidade de análise já referida como LC, 

EC e ED (Tabela 4). 

 

Tabela 6 
Indicadores de coleta e análise de dados 

Indicador Categoria 

Visão Global – Perfil (VG) ELC 1 – EC 1 – ED 1 

Letramento digital (LD) ELC 2 – EC 2 – ED 2 

Modus operandi – visão (MOV) ELC 3 – EC 3 – ED 3 

Modus operandi – restrições (MOR) ELC 4 – EC 4 – ED 4 

Modus operandi – restrições (MORG) ED 5 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O modelo de coleta e análise desenvolvido foi aplicado, de forma aleatória e conforme 

disponibilidade, às áreas ou departamentos contábeis operativos compostos de 
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máquinas Dell instaladas, cada uma com várias ferramentas tecnológicas disponíveis, 

a saber: CamStudio (de observação indireta), Alterdata Pack, Edge Computing, 

Machine Learning, Mastermaq, Programas da Receita Federal (SPED, Declaração de 

Contribuições e Tributos Federais – DCTF -, Declaração do Imposto de Renda Retido 

na Fonte - DIRF, Declaração de Serviços Médicos - DMED, Declaração de 

Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB -, Autoatendimento, Assinador 

Livre, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ -, Carnê-Leão, Declarações de 

Impostos, Receitanet, Sistema de acréscimos legais,  Sistema de informações 

integradas sobre operações interestaduais com mercados e serviços - SALWEB -, 

Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais - SVA -, Projeto imposto de 

renda de pessoa física - IRPF - , Rascunho IRPF, etc.), Nucont, Sap, Tovts, para o 

acompanhamento por meio de (observação direta). As áreas operativas foram 

escolhidas por terem o maior número de colaboradores responsáveis, ao mesmo 

tempo, por atividades operativas simples e atividades de análises intelectuais 

decisivas para a qualidade dos serviços contábeis prestados aos clientes. 

 

Durante os estudos teóricos, esta pesquisa deparou-se com procedimentos 

metodológicos que identificaram a necessidade de obtenção de dados dentro de uma 

configuração. Logo, ao se pretender uma análise qualitativa com procedimentos 

quantitativos, é essencial apurar como proceder a essa coleta de modo a auferir dados 

que permitam verificar os efeitos das tecnologias digitais e/ou artificiais no saber-fazer 

profissional e, consequentemente, no futuro da profissão contábil. Assim sendo, foram 

escolhidos e utilizados como procedimento técnico entre os sujeitos de pesquisa, no 

ambiente situacional ou do Laboratório Contábil (LC), dos escritórios contábeis (EC) 

e das empresas digitais/desenvolvedoras de serviços e tecnologias (ED), os formatos 

a que se convencionou chamar observação indireta e por entrevista e survey, haja 

vista os seguintes propósitos: 

 

a) Formar, uma listagem das principais barreiras pessoais e empresariais à 

sustentabilidade do profissional contabilista, de forma a facilitar a identificação 

destas pelos contabilistas ou futuros contabilistas em seus ambientes; 

b) Entender, no exercício de revisão bibliográfica realizado, o que faz uma 

empresa e um profissional contabilista inovadores e capacitados, no momento 
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atual, na visão dos profissionais e especialistas envolvidos no assunto; e, por 

fim; 

c) Oferecer, com base na literatura e nas entrevistas com os sujeitos 

participantes, uma listagem com os mais frequentes fatores que podem servir 

de solução à sustentabilidade do profissional contabilista, apoiando a 

consecução da pesquisa. 

 

3.5.1 Pesquisa qualitativa  

 

Aspectos importantes precisaram ser abordados envolvendo a demonstração de 

práticas com o uso das tecnologias e da propensão à inovação, a saber: se a 

administração está envolvida no processo; se a estratégia das empresas está alinhada 

com um efetivo processo de uso efetivo de tecnologias inovadoras; se elas usam ou 

desenvolvem indicadores de desempenho para seus projetos de inovação 

tecnológica. Em suma, se houve um processo bem estruturado que, favorecendo a 

execução de tarefas contábeis com a eficiência esperada, gerando modelos de 

negócios digitais eficientes, isto é, uma contabilidade on-line ou digital com uso e 

difusão de ideias para a solução de possíveis problemas entre os usuários de 

tecnologia no setor.  

 

Assim, inicialmente, procedeu-se ao envio do convite/autorização para participação 

nesta fase da pesquisa (Apêndice A) e as entrevistas e a observação direta realizadas 

com LED em ED foram viabilizadas presencialmente, via correio eletrônico e 

WhatsApp. A expectativa foi obter, entre os sujeitos da pesquisa LED, um grupo de 

35 pessoas, 100%. E, ainda, foram realizadas no período de junho a setembro de 

2019. Desta feita, um comunicado (Apêndice A) foi enviado, convidando-os a 

participarem voluntariamente, possibilitando, assim, compreender a experiência dos 

LEDs com seu modelo de negócio on-line e/ou digital. E identificar os fatores adotados 

por empresas do setor contábil para dar suporte à prática da inovação tecnológica. 

Essa fase objetivou averiguar, especificamente, se, por meio das ações de seus 

líderes e colaboradores, as EDs possuem um processo estruturado de uso de novas 

tecnologias (funcionalidade e arquitetura de Website), como esse processo se integra 

ao fazer-contábil e de que forma afeta a sustentabilidade profissional do contabilista.  
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A observação indireta e por entrevista foi conduzida para alcançar fluidez na obtenção 

das informações. O procedimento, realizado pela pesquisadora durante o ano de 2018 

e o 1º semestre de 2019, por pesquisa eletrônica, bem como de forma remota e de 

forma presencial, possibilita que a investigação se volte, em especial, para o modo 

como os participantes se valem, percebem, demonstram e/ou produzem 

conhecimento (competências e habilidades) no processo mesmo (de exploração) do 

seu desempenho nas tarefas executadas via tecnologias disponíveis nos ambientes e 

situações em questão: os laboratórios contábeis (LC), os escritórios contábeis (EC) e 

as empresas digitais/desenvolvedoras de serviços e tecnologias (ED). Ressalta-se 

que o roteiro de observação é viabilizado pela professora/pesquisadora, uma vez que 

se deseja verificar possíveis mudanças de cultura digital e no nível de letramento 

contábil digital, possibilitando, assim, compreender a experiência e a visão de ELC e 

PEC com a tecnologia contábil.  

 

Com os dados coletados, buscou-se, em suma, ver, por meio das unidades de análise 

(LC, EC, ED) e de observação (ELC, PEC, LED), se houve (ou não) metodologia 

estruturada de execução de tarefas contábeis com a eficiência esperada para gerar 

adesão ao uso de tecnologias, favorecer o uso de tecnologias e a difusão de ideias 

na solução de possíveis problemas específicos e gerais em torno delas, como o é a 

questão do futuro da profissão contábil, por exemplo. Assim sendo, o experimento 

viabilizou coletar informações em variados âmbitos, com foco na análise do conteúdo 

pesquisado e do comportamento dos participantes. Em outras palavras, com a 

atenção centrada no processo ineficaz de oferta de serviços e produtos virtuais, de 

execução de tarefas e/ou no desconhecimento corrente dos envolvidos quanto ao uso 

das TDICs e tecnologias artificiais no ambiente contábil, mostra-se como um 

procedimento de observação pertinente é possível de se fazer em busca de uma 

análise consistente. 

 

Optou-se, também, pelo registro observacional, mais especificamente com 

instrumento de roteiros estruturados em que os sujeitos participantes foram 

convidados à pesquisa. Após o mapeamento teórico, percorrendo questões clássicas 

e metodológicas acerca do procedimento análise do conteúdo, da conversa ou do 

discurso (Bardin, 2006; 2011; Borges & Gonçalo, 2010; Brandão, 2004; Cannel & 

Kahn (1974); Chizzotti, 2014; Collis & Hussey, 2005; Denzin & Lincoln, 2006; 
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Dellagnelo & Silva, 2005; Lüdke & André, 1986; Maingueneau, 1997; 2015; Mozzato 

& Grzybovski, 2011; Silva & Fossá, 2015; Triviños, 2009; Vieira, 2009; Vieira et al., 

2010), os estudos nortearam a opção por um roteiro elaborado com tópicos gerais 

abordados nas unidades de observação por meio de observação indireta e/ou do 

diálogo.  

 

Adicionalmente, buscou-se compreender os efeitos das TDICs e tecnologias artificiais 

no saber-fazer profissional e, consequentemente, para o futuro da profissão contábil 

por intermédio da experiência com contabilidade on-line e digital no ambiente de 

trabalho (EC) e no ambiente de LC de uma IES. A observação in loco (direta) dos 

sujeitos foi considerada uma técnica complementar bem adequada. Essa observação, 

feita para conhecimento do perfil-participante, consiste em um contato individual entre 

pesquisadora e pesquisados e em perguntas que retomem, principalmente, a visão 

sobre os efeitos da tecnologia no saber-fazer profissional contabilista e, 

consequentemente, para o futuro da profissão. Intentou-se também a descrição do 

seu método de estudo e/ou trabalho, identificando possíveis vantagens e 

desvantagens para o problema em questão: está mesmo vaticinado o fim da profissão 

contábil?  

 

Para viabilizar ainda mais a aferição, pode-se instalar, seja no ambiente do LC, seja 

no dos escritórios contábeis (EC), programa gerador de filme (vídeo em flash), dos 

ambientes percorridos pelos participantes da pesquisa, durante a sua atuação, o 

CamStudio. Desse modo, explica-se o uso da expressão observação indireta por 

entrevista para tal procedimento, a se realizar da seguinte forma: 

 

a) Acompanhamento dos sujeitos no ambiente situacional, pessoalmente 

e/ou via CamStudio, no manejo das ferramentas tecnológicas 

disponíveis: Alterdata Pack, Edge Computing, Machine Learning, 

Mastermaq, Programas da Receita Federal (SPED, DCTF, DIRF, 

DMED, DIMOB, Autoatendimento, Assinador Livre, Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica (CNPJ), Carnê-Leão, Declarações de Impostos, 

Receitanet, Sistema de Acréscimos Legais  (SALWEB), Sistema 

Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA), Projeto IRPF, 

Rascunho IRPF, etc.), Nucont, Sap, Totvs, por exemplo; 
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b) Verificação da forma como os ELCs, os ECs e/ou os PECs manejam 

tais ferramentas de trabalho durante o período de observação; 

c) Entrevista estruturada com futuros profissionais (LC), lideranças e 

colaboradores de empresas digitais/desenvolvedoras (ED) e de 

escritórios contábeis (EC) para mais informações sobre o cotidiano de 

estudo e/ou trabalho (modus operandi) e sobre a visão destes acerca 

de estratégias de gestão, adesão e capacitação tecnológica, carreira e 

sustentabilidade profissional ante o desenvolvimento tecnológico. 

Pretende-se que, neste ponto, o momento dure entre 5’ e 10’. 

 

3.5.1.1 Instrumento de coleta dos dados qualitativos  

 

O roteiro de observação indireta (Apêndice B) é um dos instrumentos usados na 

seleção e identificação (visão global) das unidades de análise constituintes desta 

pesquisa: LC, ED e EC. Nessa fase, os instrumentos objetivaram, mais 

especificamente, averiguar se há um processo estruturado de uso de tecnologias 

digitais como consequência de possíveis ações adotadas nesses ambientes, 

acadêmico e empresarial, para dar suporte à prática da adoção de tecnologia no setor 

contábil e como esse processo se integra ao saber-fazer em contabilidade, com vistas 

à sustentabilidade profissional, na Indústria 4.0. Esse instrumento pretendeu abordar 

aspectos importantes na demonstração de práticas organizacionais e de gestão da 

tecnologia nas unidades analisadas, quais sejam: se há envolvimento da alta 

administração nesse processo; como e se novas ideias de manejo das ferramentas 

tecnológicas se originam (se existirem), como e por que elas são selecionadas e 

priorizadas; se as inovações se alinham à estratégia das ED; se indicadores de 

desempenho são usados para a gestão do uso e propensão ao uso da tecnologia; 

e/ou se elas utilizam ou desenvolvem modelos de negócios – contabilidade on-line ou 

digital, a partir de seus projetos de inovação tecnológica.  

 

3.5.1.2 Instrumentos para observação indireta entre participantes ELC e PEC 

 

Na disciplina de LC, os sujeitos ELCs, que a realizam no primeiro semestre de 2019, 

o fazem com acesso, entre outros programas e aplicativos, a um programa da 
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Mastermaq Softwares18 (ED), desenvolvedora de sistemas para escritórios contábeis, 

sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aqui escolhido por se tratar de uma 

tecnologia que se pretende de fácil usabilidade, integração, instalação, demonstração, 

com controle e segurança (Figura 11).  

 

 

Figura 11 
Tela inicial “NG Contábil” do software Mastermaq.  
Fonte: Mastermaq. Plataforma Next Generartion. Recuperado de:<http://mastermaq.com.br/>. Acesso 
em: dez. 2018. 

 

Construído em uma plataforma Next Generation (NG), instalado por uma equipe de 

suporte contratada pela IES e coordenado por um especialista em software, 

profissional de sua rede de suporte e implantação, o software da Mastermaq é um 

programa comum a todas as máquinas disponíveis no LC ofertado pela IES, usado 

com a promessa de capacitar adequadamente profissionais contabilistas e 

profissionais futuros na escrituração contábil e fiscal em função dos desafios trazidos 

pelo desenvolvimento tecnológico ao cotidiano empresarial nos segmentos de gestão 

empresarial e contábil. 

 

                                                 

 

 
18 A referida ED há mais de 20 anos oferta produtos e serviços baseados em softwares para o território 
nacional, atingiu, em 2006, segundo o site de notícias baguete.com.br, em 08/06/2011, a marca de 
quinta maior empresa de softwares de gestão e operação do país, ocupando a 125ª posição no ranking 
do Anuário Informática Hoje, que a indicouou como “Mais Eficiente em Software - Porte Médio" naquela 
edição. Já em 2009, a ED foi classificada pelo ranking “Série Estudos” como a número um no segmento 
contábil e como maior empresa de softwares de gestão empresarial para até 20 usuários. 
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Nesta pesquisa optou-se pela coleta de dados de natureza abstrata de grande parte 

dos construtos (Silva Júnior & Costa, 2014, p. 5). Nessa linha, conforme ponderam 

Silva Júnior e Costa (2014), o problema não se encontra no ato de medir, mas no 

mecanismo de atribuição simbólica adotado pelo pesquisador, inclusive porque nem 

toda medição é direcionada a quantificar, sendo, portanto, acredita-se, instrumento 

adequado e fatível para a proposta de uma investigação qualitativa via procedimentos 

quantitativos, ou seja, de uma pesquisa quali-quantitativa, em outros termos (Alves-

Mazzotti & Gewandsznajder, 1999; Bauer & Gaskell, 2017; Chizzotti, 2014; Collis & 

Hussey, 2005; Dellagnelo & Silva, 2005; Denzin & Lincoln, 2006; Lüdke & André, 1986; 

Triviños, 2009; Vieira, 2006; Vieira et al., 2010). 

 

3.5.2 Pesquisa quantitativa  

 

No segundo procedimento, a survey, questionários A e B foram aplicados, 

respectivamente, a sujeitos de LC (ELC) e a colaboradores das EDs e dos ECX, ECY 

e ECZ, ligados às atividades operacionais e/ou aos cargos de liderança, coordenação, 

supervisão e gerência (PEC e LED). Sobre esse aspecto, como se antecipou, vale 

considerar, em Collis e Hussey (2005), que a escolha da survey se justifica, pois 

permitiu que uma técnica estritamente para pesquisas quantitativas foi incorporada a 

pesquisas de cariz qualitativo. A técnica permitiu, dessa forma, o tratamento 

estatístico dos dados coletados, visando, pois, com perguntas padronizadas, à 

apresentação de opiniões, interesses e expectativas (Babbie, 2005; Silva & Fossá, 

2015; Vasconcellos-Guedes & Guedes, 2007; Vieira, 2006; Vieira, 2009; Vieira et al., 

2010). 

 

Esse levantamento foi realizado por autoaplicação, sendo os questionários 

preenchidos, reitere-se, por sujeitos de LC (questionário A) e por colaboradores das 

EDs e dos escritórios ECX, ECY e ECZ (questionário B). Aplicados após pré-teste via 

e-mail ou pessoalmente pela investigadora, propiciou dirimir ou evitar dúvidas e/ou 

falhas no processo. No segmento ELC (questionário A), procedeu-se, ainda, a um 

levantamento transversal, em que os dados foram coletados em um período escolar 

de seis meses, a fim de identificar a situação investigada em um dado momento, a 

saber: início e fim de semestre (Vieira, 2009).  
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Tais procedimentos permitiram, também, o levantamento transversal nas unidades de 

observação – ELC (questionário A); LED e PEC (questionário B), em que os dados 

coletados em diferentes contextos ou ambientes situacionais, como já descrito, 

propiciaram identificar a situação investigada, qual seja, as referidas unidades de 

análise LC, ED e EC, possibilitando primar pelo desenvolvimento de um estudo mais 

acurado. 

 

3.5.2.1 Instrumento de coleta dos dados quantitativos  

 

Profissionais e empresas operam em atividades altamente competitivas. 

Conhecimento e aprendizagem são as principais estratégias de diferenciação entre 

seus pares. Por isso, os questionários descritos nos Apêndices C e D, modelo survey, 

foram os instrumentos usados para se traçar o perfil do grupo de profissionais 

estudantes/profissionais futuros, profissionais contabilistas e/ou empresários 

contabilistas participantes desta pesquisa na avaliação da sustentabilidade 

profissional.  Para tanto, definiu-se o uso da escala Likert com as opções 1 - é o que 

menos se aproxima - e 5 - o que mais se aproxima. E 0 (zero) = não se aplica, sendo 

que: (1) Discordo plenamente; (2) Discordo parcialmente; (3) Nem concordo nem 

discordo; (4) Concordo parcialmente; (5) Concordo plenamente, respeitando os 

construtos/indicadores (visão geral (VG); letramento digital (LD); modus operandi 

visão (MOV); e modus operandi restrição (MOR) 

 

A Tabela 5 apresenta a divisão das categorias do questionário:  

 
Tabela 7  
Categorias questionário survey 

Construto Atributos 

V
is

ã
o

 G
lo

b
a

l Questionário 
A 

Escolaridade 
Faixa etária 
Opinião sobre tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
Opinião sobre modalidade de estudo laboratório contábil (LC)  
Opinião letramento digital (curso(s) realizado(s); conhecimento em 
informática)  
e a experiência com contabilidade on-line e digital.  
Perfil profissional (profissional-estudante ou futuro profissional contabilista) 

Questionário 
B 

Posicionamento (se profissional contabilista ou empresário contabilista) 
Se empresário (perfil, característica concernente à tecnologia no que respeita 
ao serviço prestado - aplicativos, softwares e IA utilizados - ou ao produto 
desenvolvido - se material instrucional ou se produtos de inovação: 
aplicativos, softwares e IA). 
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Continua 

Tabela 5  
Categorias questionário survey 

Construto Atributos 

Letramento 
digital 

Competências e habilidades adquiridas para o bom desempenho de tarefas contábeis via 
tecnologias digitais, nível de motivação e expectativa (positivo ou negativo sobre o futuro 
profissional em contabilidade digital e contabilidade on-line do estudante que cursa 
Laboratório Contábil (ELC) e/ou já trabalha nesse segmento (LED/PEC) 

Modus 
operandi 

visão 

Características do ambiente de trabalho quanto à aplicação de competências e habilidades 
na perfeita execução de tarefas contábeis, administração do inesperado e/ou solução de 
problemas naquele ambiente, interesse da equipe, sua visão de futuro e de tecnologia. 

Modus 
operandi – 
restrições 

Neste construto são aferidas características do ambiente de trabalho quanto à inibição de 
competências e habilidades para o trabalho em equipe, à heterogenia da equipe, ao 
conhecimento das tecnologias, à receptividade à adoção de tecnologia, à inversão em 
tecnologia, à replicação de conhecimento, bem como à visão de gestão das atividades. 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Dessa forma, cada respondente dos questionários foi levado a valorar as afirmativas 

apresentadas em uma escala de Likert de cinco pontos (Apêndice C). É necessário 

responder a todas as questões com uma única resposta e atenção às siglas: EC = 

escritório contábil; LC = laboratório contábil; ED = empresa desenvolvedora. Nesse 

sentido, a aferição das respostas às afirmativas procedeu, conforme a escala de 

verificação de Likert, criada por Rensis Likert (1903-1981), em 1932 (Collis & Hussey, 

2005). O procedimento consiste em desenvolver construto com base em um conjunto 

de afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitem 

seu grau de concordância. Ou seja, com base teórica sedimentada, elaborou-se, 

então, os questionários Survey de coleta de dados (Apêndice C) para traçar o perfil 

dos profissionais e futuros profissionais e verificar as suas percepções sobre alguns 

aspectos das tecnologias utilizadas nas práticas contábeis laborais e 

formativas/educacionais/acadêmicas, bem como disponibilizadas em LC, EC, e 

inclusive, em páginas Web (Websites) de ED, como parte de seus serviços e, 

logicamente, como parte da própria característica (arquitetura) do modelo de negócio 

digital. Reitere-se, pois, que essas questões ou variáveis, relativas a cada indicador, 

são exploradas na pesquisa a respeito da propensão à adesão ao uso de tecnologia 

digital e artificial e desenvolvidas em forma de afirmativas, conforme se apresenta nos 

quadros a seguir. Ainda, tais afirmações, fundadas ou inspiradas no subsídio teórico 

sobre PDU, PFU, fatores externos e intenção de uso de tecnologias, baseiam-se nos 

indicadores (construtos) definidos como Visão Geral, Letramento Digital, Modus 

Operandi Visão e Restrições. 
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3.5.2.2 Pré-teste dos questionários A e B 

 

A fim de assegurar o distanciamento da pesquisadora e a efetividade dos instrumentos 

em fornecer dados legítimos para o estudo em questão, antes da aplicação dos 

questionários foi conduzido um pré-teste, conforme recomenda Gil (2008). Isso 

significou identificar potenciais falhas comprometedoras do resultado das coletas 

feitas por esse meio, tais como: número, complexidade das questões e imprecisão na 

redação, a fim de garantir inteligibilidade, rápida execução e ausência de retraimentos 

e/ou mal-estar. Além disso, permitiu avaliar se a apresentação dos instrumentos 

encorajou o preenchimento correto e completo, limitando problemas de não resposta 

de item, de retorno (não resposta) ou de dificuldade na tabulação dos dados, a fim de 

racionalizar a análise subsequente. Ademais, com vistas ao não comprometimento do 

resultado da pesquisa, como sugere a literatura, foram aplicadas entre 10 e 20 provas 

do pré-teste a sujeitos pertencentes à população investigada (Dencker, 2000; Gil, 

2008) sem intervenções da pesquisadora.  

 

A aplicação dos questionários A e B foi feita após a adequação do pré-teste, 

presencialmente, com distribuição a grupo reunido em um recinto (em LC e EC), bem 

como por ferramentas on-line (a EC e ED, em especial), possibilitando o envio de um 

mesmo questionário a vários participantes. O retorno gerou dados estatísticos 

apresentados na forma de tabelas.  

 

3.6 Procedimentos para a análise dos dados 

 

A revolução digital não é nem deve ser fator de inibição na atuação de futuros 

profissionais contabilistas; tampouco estes devem se eximir de inovar e avançar onde 

vejam procedimentos contábeis retrógrados ou profissionais tradicionais reticentes. 

De fato, em quaisquer áreas contábeis e idades, esperam-se líderes proativos e 

entusiasmados pelo futuro inteligente, a fim de desenvolver uma contabilidade Avant-

Garde19 e resolver problemas mais importantes e de forma mais proficiente. Nessa 

                                                 

 

 
19 O termo, vindo do francês, em português quer dizer vanguarda e significa, literalmente, “guarda 
avançada”, ou seja, a parte frontal de um exército. Metaforicamente, é usado, aqui, para referência à 
ideia de antecipar-se a possíveis obstáculos que possam advir do desenvolvimento tecnológico por 
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fase da pesquisa, a expectativa foi analisar a proficiência tecnológica do sujeito como 

sendo um recorte de sua atuação profissional factual quanto a explorarem outras 

ferramentas tecnológicas, utilizando, para tanto, conhecimentos contábeis mais 

aprofundados. Por exemplo: o sujeito participante ainda NÃO POSSUI conhecimentos 

contábeis aprofundados. Ou o sujeito participante (já) POSSUI (ou desenvolveu) 

conhecimentos contábeis mais aprofundados. O objetivo foi verificar o grau de 

letramento (ou o desenvolvimento) dos usuários (ELC e PEC) para a correta 

exploração de suas potencialidades no exercício das atividades profissionais fatuais 

ou futuras.  

 

Posteriormente, buscou-se explorar a visão geral acerca da adesão à adoção de 

tecnologias avançadas e ao futuro da profissão contabilista ante as inovações 

tecnológicas na área contábil. A expectativa com esse procedimento foi, após 

explorarem seu nível de letramento digital por meio da avaliação apresentada nos 

movimentos anteriores, o ELC e o PEC, verificar como e/ou se relacionam 

necessidade de letramento e sustentabilidade profissional e se expressam uma visão 

crítica acurada a respeito de cultura digital e do futuro da profissão contabilista ante 

as inovações tecnológicas na área contábil. 

 

3.6.1 Pesquisa qualitativa 

 

Para proceder à análise dos dados, inicialmente elaborou-se a fase qualitativa da 

pesquisa, a partir dos dados coletados em entrevista (Apêndice B). Conforme a 

revisão da literatura, acompanhar o desenvolvimento tecnológico significa perceber 

novas tendências no uso das tecnologias digitais, da informação e da comunicação, 

bem como tendências de mercado, desenvolvendo maneiras de usá-las eficazmente. 

Além disso, o futuro das profissões, no qual se inclui o da profissão contábil, tende a 

se relacionar a um processo contínuo e estruturado de aprimoramento ou de 

adaptação a essas novas demandas.  

 

                                                 

 

 
meio de maior pioneirismo, consciência e proatividade dentro do setor contábil no que diz respeito a 
produzir ruptura de modelos tradicionais de contabilidade e em defesa do novo na 
formação experimental e na prática contábil cotidiana. 
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Nesse sentido, a análise dos dados foi realizada com ênfase na precisão da 

interpretação das informações coletadas, totalizadas em torno 1 hora de gravação. 

Para tanto, o tratamento dos dados foi realizado por análise de conteúdo (AC). Para 

Mozzato e Grzybovski (2011), a técnica referida, em destaque entre os métodos 

qualitativos, é legitimada por pesquisas que se preocupam com o rigor científico da 

quantificação de dados, bem como com a sua profundidade.  

 

Para a elaboração da análise de conteúdo sob a égide das teorias e conceitos 

presentes na literatura investigada, realizou-se levantamento para sintetizar as 

principais fases necessárias abarcando esta análise (Tabela 5). 

 

Tabela 8 
Síntese das principais fases da análise de conteúdo (AC) aplicada no estudo 

Fase Descrição 

E
n
tr

e
v
is

ta
 e

s
tr

u
tu

ra
d
a

 

Realização de entrevista estruturada, de 00’ cada, com estudantes de LC, bem como lideranças 
e colaboradores (superintendente de engenharia do produto, responsável pelo (PDP), 
engenheiros que coordenam tarefas de PDP, com experiência superior a 10 anos e oriundos das 
áreas funcionais de marketing, engenharia do produto e manufatura) de empresas 
desenvolvedoras (ED) e de escritórios contábeis (EC) para mais informações sobre o cotidiano 
de estudo/trabalho (modus operandi) e a visão desses acerca do fim da profissão contábil frente 
ao desenvolvimento tecnológico. Tal coleta de dados tem como objetivo avaliar o grau de 
importância do letramento digital para a sustentabilidade dos profissionais contabilistas nas 
tarefas envolvidas na contabilidade e nos serviços prestados aos clientes no contexto da 
tecnocultura. Também servirá ao levantamento dos tipos de projetos de inovação tecnológica que 
as empresas desenvolvem ou de que participam com outras empresas, bem como da propensão 
à adesão a esses projetos e das possíveis ações para implantá-los, de forma a acompanhar 
resultados de tais ações – denominados de Bolsa de Ideias e Projeto de Produtividade e Ação 
(PPA) e seu possível impacto no futuro da contabilidade e dos profissionais da área. 

O
b
s
e
rv

a
ç
ã
o
 i
n

d
ir
e
ta

 

1) Acompanhamento direto da condução de tarefas via tecnologias por meio da interação entre 
pesquisadora e sujeitos participantes da pesquisa (estudantes, líderes e colaboradores 
operativos) durante 00 aulas de LC e 00 visitas às áreas envolvidas no uso de tecnologias para 
a prática contábil. Tal coleta de dados tem como objetivo verificar a dinâmica do saber-fazer 
contábil para a posterior comparação entre os dados documentados (in loco) e aqueles originados 
por entrevistas e questionários. 
2) Observação indireta dos procedimentos operacionais na área contábil, bem como leitura de 
relatórios executivos, atas de reuniões, websites etc. que possuam informações a respeito e/ou 
sobre investimentos em inovação tecnológica e tipos de inovação tecnológica utilizados. Tal 
coleta de dados tem como objetivo investigar a condução de tarefas por meio de tecnologias 
usuais e/ou avançadas (modus operandi). 

A
n
á

lis
e
 d

e
 d

a
d

o
s
 

Análise de conteúdo (AC) a partir da técnica de triangulação de dados coletados e/ou de análise 
cruzada, a qual consiste na contextualização, isto é, na comparação das situações observadas a 
outros eventos ou visões (complementares, concorrentes, contraditórias) em um contexto mais 
amplo conforme destacado na literatura (Yin, 2005; Ramalho, 2007; Collis & Hussey, 2005; 
Brandão, 2004). Portanto, compreende uma interação entre diversas fontes de evidência 
contendo as evidências relevantes, e pode até mesmo ser realçada com o uso de tabelas, para 
sustentar os elementos conceituais advindos das teorias estudadas (Yin, 2015). Tal análise tem 
como objetivo identificar convergências e divergências entre as evidências, ou seja, comparar as 
respostas dos questionários usados nos diferentes contextos/ambientes situacionais (LC; EC, 
ED) envolvidos na pesquisa como um todo à luz do subsídio teórico obtido da literatura 
investigada. 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora adaptado de Bardin, L. (2006). Análise de conteúdo. Tradução:  de 
A. Reta & A. Pinheiro. Lisboa: Edições 70. (2006).  

 

Assim sendo, com amparo em Bardin (2006; 2011), a análise de conteúdo dividiu-se 

em: a) pré-análise; b) estudo de material; c) tratamento de resultados e interpretação. 

Na primeira etapa, podem-se usar vários procedimentos de organização que auxiliem 

a interpretação. Aqui, optou-se por: verificar os indicadores adotados durante a 

primeira vista aos dados coletados (leitura flutuante). Na segunda fase, os dados 

foram compilados (em sistemas de codificação), a partir das categorias predefinidas, 

visando à contagem frequencial, bem como compreender o significado dos registros, 

possibilitando mais riqueza e exatitude das interpretações e inferências. É a fase de 

descrição analítica referente ao corpus (material coletado) submetido a um estudo 

orientado pelas hipóteses e referencial teórico. Na última, classificam-se os elementos 

segundo suas semelhanças e diferenças, em função de suas características. Em 

síntese, o intuito foi identificar, nos dados coletados por meio das palavras dos 

próprios ELC, PEC e LED, pontos importantes para a análise final proposta e as 

conclusões desta pesquisa. 

 

3.6.2 Pesquisa quantitativa 

 

Logo após, analisou-se a coleta obtida por meio da pesquisa quantitativa (Apêndice C 

- questionários survey “A e B”, escala Likert). 

 

3.6.2.1 Análise estatística 

 

No processo de análise dos dados, utilizou-se o software estatístico Statistical 

Package for the Social Science (SPSS), versão 1.0.0-51, avaliando os dados 

estatísticos por análise univariada, incluindo todas as variáveis consideradas neste 

estudo (nominais e escalares). Esta análise estatística envolveu estatística descritiva, 

análise de confiabilidade e alfa de Cronbach. 

 

3.6.2.2 Verificação de missing e outliers: limpeza dos dados 

 

Para a realização de análise estatística é fundamental a limpeza dos dados, 

considerando os casos omissos ou outliers e a linearidade das respostas. Silva (2011) 
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considera outliers um padrão do conjunto de dados a que pertencem. E, ainda, se 

trata de uma observação anormal, atípica, contaminante, dissimilar, estranha, 

extrema, discordante ou preocupante. Por sua vez, Kline (2015) explica que outliers 

são observações atípicas referentes a uma única combinação, completamente 

diferente das outras observações com escores visivelmente diferentes, se 

comparados ao restante dos dados. Ademais, Rosado (2006) alerta que uma única 

observação não identificada pode destruir ou contrariar a conclusão de qualquer 

pesquisa. Já na percepção de Camilo e Silva (2009), identificar inconsistência de 

dados é comum em pesquisas empíricas, por isso a etapa da limpeza é necessária 

para que não ocorra influência no resultado dos algoritmos. 

 

3.6.2.3 Análise de confiabilidade 

 

Para verificar a consistência interna ou a confiabilidade dos itens, utiliza-se o 

coeficiente alfa de Cronbach, criado por Lee J. Cronbach no ano de 1951 com a 

finalidade de calcular a confiabilidade dos dados coletados na pesquisa. (Figura 12) 

 

 

Figura 12 
Fórmula do coeficiente alfa de Cronbach. 
Fonte: Aaker, D. A. (2001). Criando e administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura. 

 

A verificação de consistência interna constitui um processo de depuração para 

identificar inconsistências ou valores extremos. E, ainda, não se consideram dados 

com valores não definidos pelo esquema de codificação. A Figura 12 detalha o 

coeficiente do alfa de Cronbach. Aaker (2001) explica que esse é um modelo 

matemático amplamente difundido pela comunidade científica para a obtenção do 

coeficiente para medir a consistência interna. Seus valores variam em uma escala de 

zero a um, sendo que valor acima de 0,7 indica boa consistência da escala.  

onde: k corresponde ao número de 

itens do questionário; s²i

corresponde a variância de cada 

item; s²t corresponde a variância 

total do questionário, determinada 

como a soma de todas as variâncias. 
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3.6.2.4 Estatística descritiva das escalas 

 

A estatística descritiva foi utilizada nesta pesquisa para analisar o grau de 

concordância das escalas. Esse tipo de análise é essencial quando dados recolhidos 

tratam apenas um subconjunto da população em estudo e não toda a população. Essa 

técnica permite resumir, descrever e compreender os dados de uma distribuição por 

meio de medidas de tendência central (média, mediana e moda), medidas de 

dispersão (valores mínimo e máximo, desvio-padrão e variância), percentis e quartis 

(Reis, Andrade, Melo & Calapez, 2015). 

 

Twycross & Shields (2004 como citado em Rodrigues, Lima e Barbosa, 2017) 

ressaltam a relevância da estatística descritiva em função de sua utilização para 

descrever dados por meio do uso de números ou medidas estatísticas que possam 

melhor representar todos os dados coletados durante a execução de uma pesquisa. 

É considerada um passo inicial para a escolha adequada e o uso dos testes 

estatísticos de hipóteses.  

 

Por sua vez, Silva Júnior (2015, p. 28) explica a utilização da estatística descritiva para 

“sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo que se tenha uma 

visão global de suas variações, assim como organiza e descreve os dados utilizando 

tabelas, gráficos e medidas descritivas”. 

 

3. 3.7 Modelo proposto para desenvolvimento da pesquisa 

 

No que respeita ao uso de tecnologias em níveis e/ou campos variados, cada uma 

das ideias, construídas a partir das teorias e dos elementos de caráter 

pluridimensional, subsidiários desta investigação, requisitou que fossem tratadas por 

meio de indicadores que pudessem ser analisados em diferentes contextos.  

 

Os dispositivos tecnológicos para a interação ser humano-máquina são incorporados 

à vida humana como uma segunda natureza. A história, a economia, a política, a 

cultura, a percepção, a memória, a identidade e a experiência estão todas elas hoje 

mediadas pelas tecnologias digitais. Nesse aspecto, esta pesquisa propõe uma 
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análise da propensão à adesão ou à adoção das TDICs como suporte ao 

entendimento da sustentabilidade profissional em tempos de insegurança e/ou 

alarmismo sobre o fim das profissões. Para isso, foram incluídos elementos como a 

capacidade de interação, acompanhamento e continuidade de uso, influência social e 

desvantagens (desenvolvido e/ou risco) percebidas como proposta de modelo de 

pesquisa exposta na Figura 13 (Gonzalez Júnior, 2017). 

 

 

Figura 13 
Modelo proposto para pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela pesquisado adaptdo de Gonzalez Júnior, I. P. (2017). Adoção e infusão de 
Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) para suporte ao ensino presencial. Tese (Doutorado em 
Contabilidade) - UFBA. Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração, Salvador-BA (192 f.).  

 

Portanto, explorando modelos como o TAM e a UTAUT no que concerne à adoção de 

tecnologias digitais e/ou artificiais, propõe-se o uso de quatro indicadores, amplos o 

suficiente para serem aplicados às situações de uso na área contábil em ambientes 

situacionais diferentes (ED, EC, LC), como suporte de análise acerca da 

sustentabilidade profissional, desde o ponto de vista de profissionais e futuros 

profissionais contabilistas.  

 

Como demonstra o referencial, se não há uma conclusão unânime sobre os elementos 

influentes da intenção de uso de TDIC, busca-se discutir como valores utilitaristas 

(facilidade percebida de uso e utilidade percebida) e valores sociais (motivação, 

satisfação e confiança) influenciam a intenção de uso de tecnologia dos profissionais 

e futuros profissionais na aprendizagem situada (LC e EC) e na cultura digital 

(Cibercultura/Tecnocultura) em cenários que exploram o mercado de tecnologia para 
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a contabilidade on-line e/ou digital ou são, propriamente, uma empresa virtual de 

contabilidade (Websites de ED, EC e LC).  

 

Adaptaram-se, portanto, esses valores conceituais a três questionários para coleta de 

dados nos referidos ambientes situacionais para testificar, desde o ponto de vista de 

seus sujeitos participantes (profissionais contabilistas e futuros profissionais), a 

hipótese de pesquisa. Conectem-se, ainda, as expectativas às qualidades, 

competências e habilidades tecnológicas, etc. que a literatura sublinha e o mercado 

destaca como necessárias a esses profissionais (Le Boterf, 2003; Dias, 2018; 

Haberkorn, 2000; Ismail et al., 2015; Isaacson, 2014; Loucks et al., 2016, entre outros). 

Esses aspectos comportamentais refundados periodicamente podem servir para 

desenvolver planos para cada ambiente que permitam consistência no 

aprimoramento. Por exemplo: ser estratégico; ser aberto ao futuro; ser seguro; ser um 

líder; estar preparado; ser dedicado; ser íntegro; bem como ter nesses 

comportamentos o complexo ou a política de vigilância estratégica possível para se 

encontrar caminhos para a sustentabilidade profissional em contabilidade.  

 

Mas por que estabelecer isso nos ambientes situacionais pesquisados? Porque, 

acredita-se, possa fornecer um modo consistente de entender, desde o ponto de vista 

de profissionais contabilistas e futuros profissionais, como é o comportamento para a 

adesão (ou não) a tecnologias com vistas à sustentabilidade. Evidentemente, se não 

se pode assumir que haja uma fórmula certa para as formas apropriadas de se 

comportar, isso pode, pelo menos, ajudar a estabelecer o consenso do que é um 

comportamento adequado, permitir saber o que é esperado e, assim, criar 

pressupostos de um ambiente mais previsível ante a insegurança do futuro. Quando 

as expectativas são visíveis, os indivíduos podem traçar metas, receber feedback 

sobre desempenho, autoavaliar-se e ter mais chances de desenvolver 

comportamentos desejados (Simonsen, Fairbanks, Briesch, Myers & Sugai, 2008), 

construindo uma cultura empresarial e/ou identidade cultural coadunante com tais 

propósitos. Assim, o conjunto de variáveis internas e externas forma, portanto, a 

intenção comportamental de uso ou de não uso da tecnologia, dado pela utilidade 

percebida e a facilidade de uso percebida, a partir do seu impacto nas expectativas 

comportamentais dos sujeitos, no comportamento mesmo dos usuários e, logo, no seu 

destino.  
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos por meio das pesquisas 

qualitativas e quantitativas, sendo divididos em três etapas: a primeira refere-se à 

caracterização da empresa estudada, observando sua história, localização e 

estratégias. A segunda etapa traduz os resultados da pesquisa qualitativa realizada 

por meio de entrevistas com os sujeitos participantes do estudo. A terceira descreve 

os resultados quantitativos identificados no questionário, aplicado aos alunos e 

contadores. Elaboraram-se, ainda, a análise estatística, análise de dados ausentes ou 

outlier, análise de confiabilidade e estatística descritiva. 

 

4.1 Caracterização das empresas participantes da pesquisa 

 

4.1.1 IES particular 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, escolheu-se uma IES particular de larga 

experiência nesse nível de ensino, conforme informações do site institucional: a) 

possui solidez no meio educacional, fundada há mais de 50 anos; e b) facilita o acesso 

ao campo de pesquisa, haja vista a pesquisadora trabalhar na instituição como 

professora de Contabilidade Empresarial, Gestão Tributária, Gestão Financeira, 

Administração Financeira, Contabilidade e Legislação Tributária e de LC em cursos 

de Engenharia e Ciências Contábeis, respectivamente, desde 2013.  

 

A equipe de LC da referida IES foi criada em 2013/1º para o bacharelado em Ciências 

Contábeis e completa, assim, mais de cinco anos de experiência na área, oferecendo 

cursos para técnicos e futuros profissionais brasileiros em sua formação tecnológica. 

Desde 2015, esses indivíduos também podem contar com experiências de 

aperfeiçoamento e/ou atualização profissional, por meio de consultorias oferecidas à 

comunidade acadêmica e externa, caracterizadas pelo Ministério de Educação (MEC) 

como projeto de extensão Núcleo de Atendimento Fiscal (NAF) e voltadas para a 

formação continuada nessa área do conhecimento.  
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Adicionalmente, entre as opções de cursos e/ou disciplinas oferecidas pela IES no 

bacharelado de Ciências Contábeis, selecionou-se a disciplina de LC20, com o motivo 

da: participação dos técnicos e futuros profissionais por meio de ambiente virtual; 

exceto/ inclusive na realização de provas; disponibilidade de tecnologias digitais nos 

ambientes virtuais utilizados na disciplina, as quais, acredita-se, são propícias à 

análise do letramento digital no uso de aplicativos/programas contábeis durante o 

aprendizado da contabilidade on-line e digital e decorrente propensão à adoção de 

tecnologias usuais e aceleradas para fins de sustentabilidade profissional. 

 

4.1.2 Contabilizei 

 

A missão da Contabilizei é democratizar a contabilidade para micro e pequenas 

empresas no Brasil, combinando contabilistas fanáticos com plataforma inteligente. O 

propósito de trabalho é entregar as obrigações legais de seus milhares de clientes. 

Está presente em quatro estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e 

Minas Gerais), oferecendo contabilidade para empresas de comércio e serviços (nas 

cidades de Americana, Barueri, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Embu das Artes, 

Guarulhos, Jundiaí, Niterói, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Santo André, Santos, 

Sorocaba, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, São Paulo, Taboão da 

Serra e Uberlândia), para empresas de comércio (em todas as cidades dos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais), bem como serviço de abertura 

de empresas de comércio (nas capitais Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e São 

Paulo). Site institucional: www.contabilizei.com.br. 

 

4.1.3 Royal Gestão Financeira 

 

Grupo alagoano de profissionais das áreas contábil, tributária e financeira, que oferece 

reestruturação personalizada, organização financeira empresarial e desenvolvimento 

de estratégias. Para tanto, o escopo de seu trabalho compõe os seguintes serviços: 

canal YouTube, com vídeos explicativos sobre temas do universo contábil, tais como 

                                                 

 

 
20 Essa disciplina é oferecida na modalidade de ensino presencial, permitindo aos indivíduos 
manejarem, de forma individual, nas máquinas disponíveis, ferramentas tecnológicas de uso da 
contabilidade on-line e digital. 



124 

 

sistemas de tributação, liquidez do caixa e negociação de dívidas; assessoria 

financeira pessoal; prevenção e recuperação financeira; assessoria financeira 

empresarial; espelho financeiro; cálculos financeiros e tributários; e avaliação de 

patrimônio. O objetivo é prevenir riscos, dirimir crises, reverter impactos negativos 

gerados por circunstâncias de mercado, fomentar oportunidades de crescimento e 

auxiliar gestores na tomada de decisões antes, durante e depois da abertura de um 

negócio. Site institucional: www.royalgestaofinanceira.com.br. 

 
4.1.4 ContaAzul + 

 

Primeira plataforma contábil on-line colaborativa, gratuita para empresas e unificada 

à contabilidade, com sistema de gestão financeira incluso, lançada oficialmente no 

evento de Contabilidade e Tecnologia ContaAzul [CON], realizado nos dias 16 e 17 

de outubro de 2018. O propósito de trabalho dessa empresa brasileira on-line de 

software contábil consiste em fazer com que, pela primeira vez no Brasil, donos de 

negócios e contabilistas possam trabalhar, em tempo real, em um único ambiente 

virtual. Sua missão é explorar novas possibilidades de gestão e atuação contábil, com 

a promessa de reduzir retrabalho e digitação e de dar liberdade a empreendedores e 

a contabilistas para trabalhem juntos em uma contabilidade mais assertiva e 

consultiva para o sucesso mútuo. Nesse sentido, fundiu-se à extinta Wabbi 

(www.wabbi.com.br) para aplicar aos escritórios contábeis tecnologias como o 

Machine Learning, o Edge computing e a inteligência artificial (IA), prometendo 

aprimorar os serviços contábeis, no Brasil, com tecnologias aceleradas. Site 

institucional: www.https://contaazul.com. 

 

4.1.5 Arquivar 

 

Empresa de software, serviços e metodologias voltados para a gestão estratégica de 

documentos. Seu propósito de trabalho é a eficiência administrativa, haja vista buscar 

oferecer uma combinação de metodologias e ferramentas tecnológicas para facilitar 

as principais necessidades das empresas contábeis, na gestão de grande quantidade 

de documentos e de informações. Para isso, realiza, via Web, localização instantânea 

e acesso a documentos, tanto para empresa de contabilidade quanto para os seus 

clientes. A promessa é evitar riscos de sinistro, por meio da gestão de segurança com 
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backup dos dados dos clientes, rápida implantação e baixo custo, com base na missão 

de realizar serviços com excelência em módulos do software ArqGED, permitindo 

melhorias nos processos das empresas do setor contábil. Site Institucional: 

www.arquivar.com.br/solucao/contabil/ contabilidade. 

 

4.1.6 Omie 

 

O propósito da empresa é garantir melhorias ao país com negócios mais prósperos e 

contabilistas felizes e valorizados. Isso, ao criar um sistema simples, intuitivo e 

eficiente de gestão em nuvem em um ecossistema em que empreendedores, 

parceiros e contabilistas trabalhem de forma integrada.  Considerando o contabilista 

um aliado para atender à criatividade do empresário brasileiro e o maior canal para 

atingir o pequeno empresário, sua missão é levar organização para a pequena 

empresa. Assim, sua visão é construir a maior e mais importante organização de 

software do país, abrangendo áreas de emissão de notas, finanças e estoques e 

integrando informações com o contabilista. Sem limites de quantidade de usuários ou 

de volume de lançamentos, a Omie garante, assim, resolver os principais processos 

de negócio de uma pequena empresa a uma assinatura mensal de baixo custo. Site 

institucional: www.omie.com.br. 

 

4.1.7 IBM Watson: International Business Machines 

 

Com a missão de aproveitar o poder da IA e transformar dados em novas formas de 

fazer negócios, o escopo de trabalho dessa multinacional norte-americana da área de 

tecnologia avançada é criar assistentes de IA para variados canais: dispositivos 

móveis, plataformas de mensagens, robôs, etc. Por meio de um pacote de serviços, 

aplicativos e ferramentas de IA prontos para as empresas, a indústria promete, 

basicamente, combinar, com base no supercomputador Watson, a experiência do 

Watson Assistente: um programa projetado para simular conversas com usuários 

humanos, o chatbot, especialmente via Internet, conectando-se a canais de 

mensagens e a ambientes da Web; do Watson Descoberta: um mecanismo nativo em 

nuvem que garante a todos de uma organização acesso aos insights de que precisam 

para a gestão de dados; e do Watson Studio: um sistema de gestão do conhecimento 
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que permite “ensinar” a IA a entender o idioma de um “domínio” e aplicar o que se 

ensinou em vários aplicativos.  

 

Os serviços IBM Watson permitem, ainda, capacitar força de trabalho, compartilhando 

aprendizados mais recentes de um setor e disponibilizando-os a todos de uma 

organização (treinamento e IP Internet Protocol com o Watson no IBM Cloud). Desse 

modo, a multinacional afiança propiciar as melhores práticas, resultados e orientações 

nas noções de IA, bem como transparência, justeza, compreensão e confiança nas 

decisões que essa tecnologia ajuda os gestores a tomar como sendo proprietários 

absolutos dos dados onde quer que eles estejam armazenados (Watson Machine 

Learning). Ainda mais, garante facilitar, com a agilidade do IBM Cognos Analytics 

11.1, a descoberta de padrões e significado de dados, oferecendo a descoberta de 

dados guiada, a análise preditiva automatizada e recursos cognitivos, como diálogo 

de linguagem natural, o qual torna possível interagir com dados em conversação e 

obter respostas de fácil entendimento.  

 

Nesses aspectos, a visão da indústria é criar modelos que integrem a IA aos 

processos de negócios das empresas de quaisquer segmentos. Nesse sentido, 

independentemente de como se usa o Watson ou o seu novo programa, o Cognos 

Analytics, substituto do Watson Analytics, tais sistemas podem, com simplicidade, 

absorver, enriquecer e normalizar uma vastidão de tipos de dados advindos de ampla 

variedade de fontes, os quais são aplicáveis a distintos campos, como é o da 

contabilidade, já que dados são sua matéria-prima. Outros recursos de IA da IBM 

Watson: 

 

a) Gestão de risco e conformidade – com os recursos de IA do Watson 

e a experiência em regulamentação da Promontory, a RegTech, ou 

Tecnologia Regulatória, a empresas promete ajudar outras empresas a 

gerirem, com eficácia, a conformidade regulatória, reduzindo custos 

relacionados à conformidade. A IBM RegTech significa, pois, aplicar 

novas tecnologias, auxiliando bancos e demais instituições financeiras 

a atender aos desafios de monitoramento, relatórios, conformidade e 

gestão de riscos e dos quais a contabilidade pode se apropriar; 
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b) Processamento de linguagem natural – análise avançada de texto (da 

qual a contabilidade pode se beneficiar); 

c) Previsão de clientes – previsão de características de personalidade, 

necessidades e valores dos clientes, entendendo hábitos e preferências 

em nível individual e em grande escala, por meio de texto escrito e da 

qual a contabilidade pode se beneficiar; 

d) Estilo – entendimento de emoções e do estilo de comunicação em texto 

(e da qual a contabilidade pode se beneficiar); 

e) Conteúdo visual – marcação, classificação e treinamento de conteúdo 

visual, com rapidez e precisão, oferecendo acesso a dados confiáveis, 

de modo a colocar modelos de aprendizado de máquina e de 

aprendizado profundo em produção em um fluxo de trabalho 

colaborativo e automatizado, a fim de desenvolver aplicativos de 

negócios inteligentes com mais facilidade e confiança e dos quais a 

contabilidade pode se apropriar;  

f) Integração – integração ao Watson Knowledge Catalog e ao Watson 

Studio, aproveitando o poder de conjuntos de dados compartilhados, 

cadernos, artigos, etc. para fazer o trabalho em um só lugar e da qual a 

contabilidade pode se beneficiar; 

g) Máquina e aprendizado profundo – para monitoramento e 

aprimoramento de diferentes modelos de aprendizado de máquina e 

aprendizado profundo, executando experimentos automatizados e 

comparação de resultados (e dos quais a contabilidade pode se 

beneficiar). Site Institucional: www.ibm.com. 

 

4.1.8 ECX  

 

O propósito de trabalho dessa empresa é a prestação de serviços contábeis 

compartilhados em processos administrativos e consultoria, escrituração contábil 

digital (SPED ECD), diário e razão, entrega de obrigações acessórias; escrituração 

contábil fiscal (SPED ECF) – planejamento fiscal e tributário, escrituração de notas 

fiscais de mercadorias e serviços, apuração de impostos, de IR e contribuição social, 

entrega de obrigações acessórias (SPED Contribuições, SPED imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços – ICMS, sistema de acréscimos legais – 
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Sintegra, VAF e declaração anual do movimento econômico fiscal - DAMEF), emissão 

de nota fiscal; gestão de pessoal, planejamento trabalhista, admissão, elaboração da 

folha de pagamento, emissão de guias referentes a encargos, relatórios de férias a 

vencer, renovação de exames clínicos, entrega de obrigações e acessórias; trâmites 

burocráticos, serviços de despachante, abertura e fechamento de empresas e 

requisição de alvarás, para uma carteira de clientes diversificada do segmento de 

serviços, comércio e terceiro setor (construção, corretora, limpeza e conservação).  

Para tanto, organiza-se, internamente, em departamentos por áreas operativas/staff 

contábil, fiscal, gestão de pessoal e financeira. Tais áreas operativas do ECX integram 

os quatro referidos departamentos. Cada um deles conta com um colaborador 

responsável pela execução das tarefas via sistema operacional integrado. A empresa 

possui, ainda, interfaces internas – um servidor para armazenagem de dados, 

internamente, e um processador externo (disco rígido - HD) para cópia dos arquivos 

do servidor, entre seus departamentos, e interfaces externas – Teanviewer, AnyDesk 

e programas da Receita Federal (SPED, DCTF, DIRF, autoatendimento, assinador 

livre, cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ), carnê-leão, declarações de 

impostos, receitanet, sistema de acréscimos legais (SALWEB), sistema validador e 

autenticador de arquivos digitais (SVA), projeto IRPF, rascunho IRPF, etc.), 

respectivamente, entre seus clientes e setores do governo. Dado o desenho funcional 

do ECX e/ou seu modelo de gestão, é possível caracterizá-lo como empresa de 

pequeno porte, com uso de sistemas tecnológicos adaptativos, o que instiga a se 

investigar a existência de um cariz que provenha da teoria das organizações 

exponenciais. 

 

O modelo de coleta e análise desenvolvido é aplicado, de forma aleatória e conforme 

disponibilidade, às áreas de staff ou aos referidos departamentos operativos, 

compostos de quatro máquinas Dell instaladas, cada uma, com várias ferramentas 

tecnológicas disponíveis, a saber: CamStudio, endereço eletrônico comercial 

(Website) (observação indireta), softwares Mastermaq e Fortes Sistema, bem como 

os citados sistemas de armazenagem (servidor), cópia (HD) e acesso a computadores 

de clientes (Teanviewer e AnyDesk) para o acompanhamento do staff, quais sejam:  
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4.1.9 ECY  

 

A empresa tem como propósito a prestação de serviços de perícia contábil 

concernentes à elaboração de laudos, pareceres técnicos e consultoria para 

magistrados e usuários do direito. Com o objetivo primeiro de elaborar laudos 

periciais, busca ajudar o magistrado a se pronunciar adequadamente ao proferir 

decisões. Para tanto, internamente, organiza-se por uma área operativa (a jurídica). 

A área operativa do ECY possui um departamento, composto de três máquinas Dell 

instaladas, cada uma, com várias ferramentas tecnológicas disponíveis, a saber: 

CamStudio (observação indireta), Alterdata Pack, Edge Computing, Machine 

Learning, Mastermaq, Programas da Receita Federal (SPED, DCTF, DIRF, DMED, 

DIMOB, autoatendimento, assinador livre, cadastro nacional da pessoa jurídica 

(CNPJ), carnê-leão, declarações de impostos, receitanet, sistema de acréscimos 

legais (SALWEB), sistema validador e autenticador de arquivos digitais (SVA), projeto 

IRPF, rascunho IRPF, etc.), Nucont, Sap, Tovts, com uso inadequado da Nuvem. 

 

4.1.10 ECZ  

 

O seu propósito de trabalho é a prestação de serviços contábeis compartilhados nos 

processos administrativos para grupos de empresas do ramo Z. Internamente, 

organiza-se em departamentos por áreas operativas (contábil, fiscal e financeira) e 

áreas de staff (controladoria, metodologia, recursos humanos e jurídico). As áreas 

operativas do ECZ possuem departamentos organizados por células internas que 

operam por macroprocessos. Para a execução das atividades, a empresa conta com 

interfaces internas, entre seus departamentos e células, e interfaces externas, entre 

seus clientes, fornecedores, bancos, governo, entre outras entidades. Dado o modelo 

de gestão e/ou o desenho funcional da empresa, é possível caracterizá-la por 

sistemas tecnológicos adaptativos, o que instiga a se investigar a existência de um 

cariz que provenha da teoria das organizações exponenciais. 
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4.2 Apresentação dos resultados: etapa qualitativa 

 

Este estudo contou com a participação de três coordenadores de curso de uma IES 

privada em Belo Horizonte. Os relatos e respostas às indagações apresentam-se 

nesta seção. 

 

4.2.1 Caracterização dos respondentes: etapa qualitativa 

 

Quanto ao perfil funcional dos coordenadores, um tem 49 anos, é curador e professor 

de graduação e pós-graduação. O segundo tem 45 anos, é diretor escritório contábil, 

professor e ex-coordenador de curso de ciências contábeis. O terceiro tem 39 anos é 

professor, administrador e coordenador de curso. 

 

4.2.2 Resultados qualitativos da pesquisa 

 

Os entrevistados foram identificados por siglas sendo: Coordenador 1 (CEEW); 

Coordenador 2 (CEJAB) e Coordenador 3 (CEAMJS). As nuvens de palavra 

demonstrada nesta seção foram elaboradas por meio do word cloud nuvem de 

palavras após prévia categorização como descrito no capítulo 3 metodologia. 

 

Sobre a percepção do mercado ou da profissão contábil, o resultado expõe-se na 

Figura 14. 

 

 

Figura 14 
Mapa de categorização sobre a percepção do mercado ou da profissão contábil. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Para os coordenadores, tanto o mercado quanto a profissão contábil vêm sofrendo 

importantes modificações. As empresas, além de voltar suas atividades para a busca 

de inovação, estão exigindo cada vez dos profissionais que atuam na área. Os relatos 

a seguir corroboram essa opinião: 

 

O mercado está carente por profissionais, das mais diversas áreas, com perfil 
empreendedor. O antigo profissional que apenas cumpria atividades repetitivas 
está se tornando obsoleto nas organizações (CEJAB). 
 
Mercado contábil em constante transformação voltada para inovação, 
tecnologia e planejamento estratégico (CEE). 
 
O mercado está sofrendo alterações significativas e ao mesmo tempo 
contraditórias. Enquanto as grandes empresas necessitam de um profissional 
crítico, analítico e focado na gestão dos recursos, as micro e pequenas 
necessitam de um profissional técnico e rápido para atender aos processos de 
apuração fiscal e contábil. Por mais simples que o governo diga que está o 
sistema, não é verdade. São diversas as variáveis que compõem uma guia. 
Fato é que as pequenas e médias empresas sempre irão necessitar do serviço 
contábil tradicional, ela não possui recursos tecnológicos, científicos nem de 
pessoas para suprir a demanda contábil e fiscal (CEAMJS). 
 

A indagação referente às facilidades e às dificuldades no exercício da profissão 

contábil tem seus resultados expressos na Figura 15. 

 

 

Figura 15 
Mapa de categorização sobre facilidades e as dificuldades no exercício da profissão 
contábil. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De modo geral os respondentes entendem que a evolução tecnológica está presente 

no seu cotidiano, o que é benéfico. Contudo, ainda existem dificuldades relativas aos 
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processos, pois a complexidade e a falta de mão de obra qualificada ainda é um 

dificultador para a profissão. Ademais, espera-se que o contador desempenhe papel 

estratégico na organização. Os depoimentos configuram essa questão: 

 

Facilidade: cada vez mais, as regras e normas impostas pelo governo têm 
gerado demanda para os contadores. Dificuldades: a cada vez mais tem-se 
esperado que o contador venha com um viés financeiro muito forte, para daí 
sim, ocupar um papel estratégico nas organizações, ou seja, o de Controller 
(CEJAB). 
 
As facilidades são as implantações avançadas da tecnologia e da digitalização, 
permitindo maior aplicação do profissional em áreas de análises e 
planejamentos para tomadas de decisão. As dificuldades são o aumento 
vertiginoso da concorrência desleal, falta de mão de obra qualificada, e a 
situação financeira macro e microeconomia que nos afetam diretamente 
(CEEW) 
Acredito que as facilidades e as dificuldades no exercício da profissão contábil, 
hoje, são as seguintes: a tecnologia auxilia na rapidez dos processos, a 
alteração constante da legislação brasileira com toda a ambiguidade 
recorrente, nada é claro, específico. Tudo é complexo, sendo que poderia ser 
simples (CEAMJS) 
 

A Figura 16 descreve as principais mudanças ocasionadas pelo uso de ferramentas 

tecnológicas que impactam o trabalho na área contábil. 

 

 

Figura 16 
Mapa de categorização principais mudanças/ ferramentas tecnológicas que 
impactam o trabalho na área contábil. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Os avanços tecnológicos provocam mudanças às quais o profissional necessita se 

adaptar, mas falta de orientação sobre processos, ferramentas e condições de 
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trabalho são impactantes em excesso, além das indefinições enfrentadas no exercício 

da profissão.  

Veja-se os depoimentos a respeito: 

 
Na minha percepção existe a necessidade de um viés financeiro; necessidade 
de conhecimento de Excel avançado e conhecimento pleno de ERPs (CEJAB) 
 
Os ERPs on-line, SPEDs (CEEW). 
 
As mudanças estão relacionadas com os entes federativos e os processos. 
Alteram sem nenhuma comunicação ou teste prévio. O profissional tem que se 
atualizar "fazendo", o que é um absurdo. E o constante aumento das 
obrigações acessórias e ao mesmo tempo as indefinições constantes 
(CEAMJS). 
 

Averiguou-se nessa questão a necessidade de uso das principais ferramentas 

tecnológicas que impactam o trabalho na área contábil (Figura 17). 

 

 

Figura 17 
Mapa de categorização das principais ferramentas tecnológicas que impactam o 
trabalho na área contábil. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Observou-se nessa indagação que o impacto no trabalho contábil se originou na 

mudança dos processos, pois a partir do momento em que as informações passaram 

a ser unificadas, o uso da inteligência artificial, entre outros processos, exigiu a 

atualização de todos profissionais da área, condição sine qua non para manter-se, 

inclusive, no mercado de trabalho. 
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Nesse sentido, obtiveram-se os seguintes relatos: 

 

[...] contábil surgiu quando as organizações passaram a ter a necessidade de 
ter informações unificadas, como a entrada de uma nota fiscal no recebimento 
alimenta toda a empresa: logística, financeiro, Planejamento e Controle da 
Produção (CEJAB). 
 
Com o avanço da tecnologia com a crescente tendência para a implantação da 
inteligência artificial que hoje é uma realidade (CEEW). 

 

Sobre as competências e/ou habilidades tecnológicas a serem desenvolvidas ou 

modificadas em função das TDICs, a Figura 18 exibe seus aspectos. 

 

 

Figura 18 
Mapa de categorização competências e/ou habilidades tecnológicas a serem 
desenvolvidas ou modificadas em função das TDICs. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

Nesse sentido, a necessidade constante de adquirir competências tornou-se parte do 

dia a dia dos profissionais. Logo, além dos saberes para o desempenho das 

atribuições, existem ainda habilidades como trabalho em equipe e tomada de decisão 

inerentes à função. Faz-se necessário, ainda, remodelar as instituições educacionais 

objetivando aprimorar os saberes do docente. Os depoimentos corroboram essa 

percepção: 

 
As competências devem se o conhecimento pleno de Excel; o trabalho em 
equipe e a capacidade de tomada de decisão (CEJAB). 
 
Maior carga horária de tecnologia da informação nos cursos de graduação, e 
engajamento em treinamentos para os profissionais da docência para se 
qualificarem (CEEW). 
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No tocante a acompanhar as principais mudanças tecnológicas que impactam o 

trabalho na área contábil, a Figura 19 relata os resultados. 

 

 

Figura 19 
Mapa de categorização: acompanhamento das principais mudanças tecnológicas 
que impactam o trabalho na área contábil.  
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Nessa questão identificou-se a necessidade de constante busca por capacitação. Isso 

sem o devido acompanhamento das mudanças tecnológicas, quer seja técnico ou 

processual, pode ter como resultados o insucesso e a perda de oportunidades, quer 

seja na área contábil ou em qualquer outra área. Os depoimentos estão transcritos a 

seguir: 

 
É preciso que os profissionais se desenvolvessem e buscassem capacitação 
em tecnologia da informação (CEJAB). 
 
Qualificação profissional (CEEW). 
 
Embora não tenha compreendido a pergunta, pois acredito que só tem uma 
resposta que é afirmativa, vou tentar responder. Sim, não é possível realizar o 
trabalho contábil sem o acompanhamento das mudanças tecnológicas. 
Contudo, é necessário definir melhor o conceito de tecnologia, pois ela não 
ocorre somente nos equipamentos, mas nos processos (CEAMJS). 

 

Sobre a adoção das TDICs nos processos de capacitação para a atuação na área 

contábil, os resultados encontram-se na Figura 20. 
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Figura 20 
Mapa de categorização: adoção das TDICs nos processos de capacitação para a 
atuação na área contábil. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Sobre esse aspecto, verificou-se a necessidade de intervenções dos gestores das 

IES, no sentido de aumentar a carga horária em sistemas contábeis e também 

melhorar os investimentos quanto à capacitação docente. 

 
Considero que as instituições de ensino superior devam fornecer aos 
formandos uma carga horária maior em sistemas contábeis (CEJAB). 
É uma pratica que deveria ser implantada há muitos anos na área acadêmica, 
mas esbarramos na falta de investimento IES para os docentes (CEEW). 
 

No que concerne à perspectiva futura para a profissão contábil, a percepção dos 

entrevistados sintetiza-se na Figura 21. 

 

 

Figura 21 
Mapa de categorização: perspectiva para a profissão contábil. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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De modo geral, o contador deve adquirir, cada vez mais, um olhar mais analítico. A 

realidade atual da profissão significa ter um profissional conectado às novas 

tecnologias, que mudam instantaneamente, e estar preparado para gestão e 

processos. Sua capacitação e qualificação são quase que diárias. 

 

Apesar de melhorar a produtividade na área, o contador será cada vez 
necessário, mas com um olhar mais analítico do que mecânico (CEJAB). 
 
Profissional totalmente conectado na tecnologia da informação e qualificação 
em finanças e nas ferramentas de instrumentos derivativos (CEEW). 
 
Se adaptar constantemente ou no auxílio para o desenvolvimento de novos 
serviços (CEAMJS). 

 

Os aspectos da TDIC que alavancam a sustentabilidade da profissão contábil podem 

ser percebidos na Figura 22. 

 

 

Figura 22 
Mapa de categorização TDIC: aspectos que alavancaram a sustentabilidade da 
profissão contábil. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A contabilidade cresceu, modificou-se, mas ainda existe a necessidade de intenso 

investimento, tanto das organizações quanto dos profissionais, pois hoje a 

sustentabilidade da profissão refere-se à ética, o que tem fortalecido o trabalho 

contábil. Pode-se acompanhar isso nas falas seguintes: 

 

[...] O profissional de contabilidade deve cada vez mais desenvolver o seu perfil 
analítico e estratégico, ante ao operacional que algumas áreas tinham no 
passado (CEJAB). 
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Para funcionar deverá ocorrer um grande investimento tanto do profissional 
docente quanto das IES ([CEEW). 
 
Não acredito que alavancam, pois, a profissão contábil é indispensável para o 
controle e registro do patrimônio desde o século XVIII e desenvolveu-se a partir 
do século XX. O que alavanca a sustentabilidade da profissão é o trabalho ético 
e o fortalecimento quanto classe importante para a sociedade e não mero 
tecnocrata (CEAMJS). 
 

Sobre outros aspectos pertinentes ao tema, um dos coordenadores opinou: 

 

Tema instigante e de grande valia. A minha preocupação quanto atuante da 
área acadêmica privada e a falta de investimento das IES, ao qual foram 
transformadas em empresas que visam exclusivamente o lucro, independente 
das condições de trabalho, estrutura mínima como laboratórios e investimento 
em tecnologia e nos docentes (CEEW). 

 

4.2.3 Propensão à adoção de tecnologia 

 

A Tabela 7 expressa os resultados da adoção de tecnologias para o indicador 

letramento digital (LD). 

 
Tabela 9 
Letramento digital (LD) 

LD 
Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC em 

contabilidade 

Definição do construto 

Nível da crença de que usar TDIC melhora desempenho e, 
logo, sust. Profissional. 
Nível da crença de que usar TDIC não será forçoso ou 
trabalhoso. 

Variáveis LD  

 SUSTENTABILIDADE PROFISSIONAL 

LD.01 – nível positivo de motivação e 
expectativa acerca da atuação fatual  ou 
futura no mercado de trabalho. 

 

 2. Usar TDIC produz o efeito desejado em meu trabalho. 

LD.02 – nível negativo de motivação e expectativa acerca da atuação fatual ou futura no mercado de 
trabalho. 

LD.03 – nível de letramento altera 
motivação e/ou expectativa acerca do 
desempenho em tarefas contábeis. 

 

LD Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC em contabilidade 

PDU 1. A capacitação em TDIC é útil à minha atuação profissional futura.  

  

 CAPACITAÇÃO/ VANTAGEM COMPETITIVA (?) 

LD.04 – uso constante das TDICs: 
competências e habilidades digitais 
adquiridas para a prática contábil. 
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Continua 

Tabela 7 
Letramento digital (LD) - conclui 

LD 
Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC em 

contabilidade 

PDU 1. No LC, já participei de capacitação para o uso de TDIC. 

 1. No EC, já participei de capacitação para o uso de TDIC. 

 1. No EC, já foi ofertada capacitação para o uso de TDIC. 

 1. Na ED, já foi ofertada capacitação para o uso de TDIC. 

LD.05 – constatação de melhoria de 
desempenho em função de: capa-
citação ofertada em empresas e em LC. 

 

PDU 2. A capacitação ajudou-me a usar TDIC corretamente. 

 3. A capacitação ofertada deu-me confiança para usar TDIC.  

PFU 4. Aprender a usar TDIC foi difícil para mim.  

 5. Preciso de mais capacitações para aprender a usar TDIC. 

 
6. Frequentemente confundo-me e perco-me no manejo de 
TDIC. 

LD.06 – constatação de melhoria de 
desempenho em função de: estrutura 
técnico-operacional disponível. 

 

PDU 
Os recursos tecnológicos disponíveis tornam meu uso das 
TDIC mais proveitoso. 

LD.07 – identificação de aprendizagem:  absorção e aplicação de competências e habilidades 
tecnológicas na perfeita prática contábil; nível de letramento altera identificação de melhoria no 
desempenho; aprender com a tecnologia e sobre a tecnologia e fazer uso apropriado dela no trabalho. 

ED/EC/LC INFLU. EXT 
8. Vejo-me usando TDIC com mais eficiência após concluir a 
capacitação em LC em ED em EC. 

MOV 
5. Usar o sistema de TC melhorou meu desempenho nos 
estudos. 

 
6. Usar o sistema de TC melhorou meu desempenho no 
trabalho. 

 7. Usar TDIC aumenta minha produtividade na escola. 

 8. Usar TDIC aumenta minha produtividade no trabalho. 

LD.08 – saber-fazer contábil: nível de letramento avançado; comprovação de proficiência; perfeita 
execução de tarefas. 

PDU 
3. Usar sistemas de TC é relevante e agrega valor a meu 
trabalho. 

 4. Usar TDIC produz o efeito desejado em meus estudos. 

 9. O sistema de TC torna meus estudos mais interessantes. 

 10. Usar os sistemas de TC me proporciona mais tempo livre.  

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 
Assim sendo, observaram-se os construtos LD/PDU (percepção de utilidade de uso 

de tecnologias para a prática contábil) e LD/PFU (percepção de facilidade de uso de 

tecnologias para a prática contábil) com sua definição e as questões (variáveis) 

utilizáveis, de forma afirmativa. Desse modo, LC e ED relataram já ter participado de 

capacitação para o uso de TDIC. Por sua vez, EC e ED afirmaram que a capacitação 

em TDIC já lhes foi ofertada. 
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Quanto aos recursos tecnológicos disponíveis tornarem o uso das TDICs mais 

proveitoso, os respondentes LC, ED e EC se veem usando TDIC com maisr eficiência 

após concluir a capacitação. E, ainda, usar o sistema possibilita melhoras no estudo 

e no trabalho. Assim como aumenta a produtividade também no trabalho e na escola. 

Apurou-se também que usar os sistemas de TC é relevante e agrega valor ao trabalho, 

assim como não só produz o efeito desejado nos estudos, como os torna mais 

interessante. O maior tempo livre em função do uso dos sistemas TDIC também foi 

pontuado. 

 

A Tabela 8 mostra a percepção dos entrevistados sobre o modus operandi (MOV). 

 
Tabela 10 
Modus Operandi (MOV) 

MOV Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 
para a Prática Contábil 

Definição do construto Nível da crença de que usar TDIC melhora desempenho e, logo, sust. 
Profissional. 
Nível da crença de que usar TDIC não será forçoso ou trabalhoso. 
Dado pelo ambiente e pelo comportamento POSITIVOS. 

Variáveis MOV  

 ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

MOV.01 – ambiente 
externo: principais usos 
(canais de 
comunicação virtual; 
divulgação; pesquisa; 
arquitetura da 
informação; visual). 

Capacidade de divulgar informações no ambiente externo, bem como de 
investigar, adquirir e obter vantagens de informação que ainda não possui 
e que está disponível no ambiente externo sobre mercados tecnológicos 
relevantes, mercados, estes, organizados por segmentos e 
subsegmentos, alguns mais relevantes do que outros para certas 
empresas. Informação capaz de alterar a dinâmica competitiva de um 
setor com novas oportunidades de negócio.  
Componentes de seu ambiente externo – clientes, fornec. e reguladores 
públicos. 

ED/EC A ED O EC adquire, no ambiente externo, informações que ainda não possuem e 
que são capazes de alterar a dinâmica competitiva do setor. 

ED/EC A ED O EC divulga informações no ambiente externo capazes de alterar a 
dinâmica competitiva do setor. 

LD 
Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 

em contabilidade 

ED/EC A ED O Website facilita o desenvolvimento aplicado de sistemas de integração e 
serviços de rede. 

ED/EC A ED O Website armazena cookies no computador de clientes, fornecedores e 
reguladores públicos – componentes de seu ambiente externo 

MOV Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 
para a Prática Contábil 

ED/EC A ED O EC coleta informações sobre como o usuário interage com o seu Website. 

ED/EC A ED O EC usa dados sobre como o usuário interage com o seu Website para 
melhorar e personalizar sua experiência. 
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Continua 

Tabela 8 
Modus Operandi (MOV) 

MOV Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 
para a Prática Contábil 

ED/EC A ED O EC tem uma Política de Privacidade para coletar dados sobre como o 
usuário interage com o seu Website. 

MOV.02 – ambiente interno: identificação de melhorias; arquitetura da informação; visual. 

LC/EC 1. No sistema, sempre sei onde estou e como chegar aonde quero. 

LC/EC 2. Recursos de navegação (menu, icon, link, botão) são claros e fáceis de achar.  

LC/EC 3. Minha interação com o sistema de TC é clara e compreensível.  

ED 3. A interação com o Website da empresa é clara e compreensível.  

LC/EC 4. No sistema de TC é fácil encontrar a informação que desejo.  

LC/EC 5. O sistema de TC possui visual atraente.  

ED 5. O Website possui visual atraente.  

LC/EC 6. Ao entrar no sistema de TC, já sei o que fazer das ferramentas.  

ED 6. Ao entrar no Website da empresa, o usuário já sabe o que fazemos.  

LC/EC 7. Antes de clicar em um link no sistema de TC, já sei a sua função. 

ED 7. Antes de clicar em um link no Website da empresa, o usuário saberá que 
assunto será disponibilizado. 

MOV Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 
para a Prática Contábil 

 IMPACTOS DO USO DAS TDICs 

MOV.03 – ambiente de aprendizagem: cooperação e reciprocidade; interação e dinamismo. 

MOV.04 – perfeita execução de tarefas: perfil da equipe; desejo e sugestão de melhorias; 
aplicação de competências e habilidades; conhecimento das TICs. 

MOV.05 – administração do inesperado: solução de problemas; monitoramento (pessoas de 
referência; autonomia; replicação de conhecimento). 

PDU  

 3. Usar sistemas de TC é relevante e agrega valor ao meu trabalho. 

 4. Usar TIDC produz o efeito desejado em meus estudos. 

 5. Usar o sistema de TC melhorou meu desempenho nos estudos.  

 6. Usar o sistema de TC melhorou meu desempenho no trabalho.  

 7. Usar TIDC aumenta minha produtividade na escola.  

 8. Usar TIDC aumenta minha produtividade no trabalho.  

PFU  

 1. Aprender a usar TIDC é algo muito fácil para mim.  

 2. É muito fácil trabalhar com TIDC.  

 3. Usar TIDC no EC no LC no EC facilita a realização das rotinas contábeis.  

 4. O acesso à TIDC é simples.  

 5. Usar TIDC é uma boa ideia.  

 6. Trabalhar com TIDC é agradável.  

 7. Eu gosto de trabalhar com TIDC. 

MOV Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 
para a Prática Contábil 

PENSAMENTO ESTRATÉGICO/ INTENÇÃO/FATORES EXTERNOS 

MOV.06 – “Genialidade do 
E”: alinhamento consistente; 
estimulando o progresso. 

 
Preservação do núcleo 

ED/EC/LC INFLU. EXT. 1. Colegas de sala me incentivam a usar TDIC. 

ED/EC/LC INFLU. EXT. 1. Colegas de trabalho me incentivam a usar TDIC.  
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Continua 
 

Tabela 8 
Modus Operandi (MOV) – conclui 

MOV Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 
para a Prática Contábil 

ED/EC/LC INFLU. EXT. 3. Amigos e familiares me incentivam a usar TDIC.  

ED/EC/LC INFLU. EXT. 4. Colegas de sala me auxiliam no uso de TDIC.  

ED/EC/LC INFLU. EXT. 4. Colegas de trabalho me auxiliam no uso de TDIC. 

ED/EC/LC INFLU. EXT. 5. No EC, recebo suporte tecnológico no uso de sistemas de TC.  

 
ED/EC INFLU. EXT. 6. Custos com sistemas de TC são necessários à manutenção da 

competitividade.  

ED/EC/LC INFLU. EXT. 7. A facilidade de uso TDIC influencia minha decisão de usá-las. 

MOV.07 – qualidade e estratégia: visão de futuro, 
inovação e tecnologia; automação de processos; futuro 
profissional; interesse. 

Contabilidade on-line, digital ou “virtual” 
versus modelo de negócio tradicional. 

Mitos e verdades. 

ED/EC/LC Sou contabilista digital porque essa forma de prestar serviço oferece agilidade e 
autonomia a mim e aos clientes. 

ED/EC A contabilidade é “digital” ou “virtual”, mas meu escritório e serviços são “de verdade”. 
Sou capaz de interagir e prestar serviços contábeis por meio das TDICs. 

ED/EC A contabilidade é “digital” ou “virtual”, mas meu escritório e serviços são “de verdade”. 
Sou capaz de interagir e prestar serviços contábeis por meio de nossa plataforma 
Web.  

ED/EC Eu dependo dos dados do cliente, independentemente do meu modelo de negócio 
de contabilidade digital para prestar serviço de qualidade. 

ED/EC Eu dependo das informações necessárias do cliente para atuar com eficiência e 
agilidade, independentemente do meu modelo de negócio de contabilidade digital. 

ED/EC/LC           opinião O meio digital possui vários canais de comunicação (e-mail, chat, linha 
0800) para um atendimento mais fácil e rápido. 

ED/EC/LC           opinião Há maior risco de erro humano na contabilidade tradicional dadas as 
atividades menos automatizadas. 

ED/EC/LC           opinião O controle automatizado do modelo on-line ou digital, evita perda de 
prazos e problemas com o Fisco por meio de um calendário inteligente. 

ED/EC/LC           opinião As atividades via plataforma Web dão mais autonomia a cliente e a 
gestor contabilista, porque ambos têm acesso a todas as informações 
sobre os negócios. 

ED/EC/LC           opinião O meio digital costuma favorecer preços de serviços contábeis mais 
acessíveis porque possuem estrutura e procedimentos mais enxutos 
que permitem evitar alguns gastos importantes junto aos clientes. 

ED/EC/LC INTENÇÃO 4. Usarei TDIC para manter minha competitividade no trabalho. 

ED/EC/LC INTENÇÃO 5. Entre outras formas de executar as rotinas contábeis, as TDICs 
serão minha primeira opção. 

MOV.08 – estrutura técnico-operacional: organização; investimento.  

MOV.09 – sucesso e sustentabilidade das organizações e dos profissionais: referências; sistema de 
recompensa; provas e razões para o sucesso das organizações estudadas. 

MOV.10 – plano de ações e ações efetivas: adaptação continuada da contabilidade e do saber-fazer 
contábil frente às TICs. 

nada 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De modo geral, os resultados revelam o construto MOV/PDU (percepção de utilidade 

de uso de tecnologias para a prática contábil) e MOV/PFU (percepção de facilidade 
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de uso de tecnologias para a prática contábil), com sua definição e as questões 

(variáveis) utilizáveis, de forma afirmativa. A utilização dos canais de informação e sua 

divulgação no ambiente externo pode alterar a dinâmica competitiva do setor. 

Contudo, o Website facilita o desenvolvimento aplicado de sistemas de integração e 

serviços de rede e armazena cookies no computador de clientes, fornecedores e 

reguladores públicos – componentes de seu ambiente externo. E ainda possibilita a 

coleta de informações sobre como o usuário interage com o seu Website 

personalizando sua experiência.  

 

Quando se trata do ambiente interno, constata-se tranquilidade ao usar o sistema. O 

conhecimento e as metas de onde se quer chegar são evidentes. Os recursos de 

navegação são objetivos e de fácil utilização. A interação ocorre no sistema e também 

no Website. O conhecimento, uso e facilidade na utilização do sistema de TC são 

confortáveis e satisfatórios para os entrevistados. Os resultados revelaram a 

prestação de um serviço ágil e autônomo.  Independentemente de a contabilidade ser 

“digital” ou “virtual”, existe uma prestação de serviços contábeis por meio das TDICs 

e também da interação de plataforma Web. Tudo isso só é possível a partir dos dados 

do cliente, independentemente do modelo de negócio. O objeto da contabilidade 

digital ou não é o serviço de qualidade. 

 

Os resultados expressos na Tabela 9 referem-se ao modus operandi (MOR). 

 

Tabela 11 
Modus Operandi (MOR) 

MOR 
Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 

para a Prática Contábil 

Definição do construto Nível da crença de que usar TDIC melhora desempenho e, logo, sust. 
Profissional. 
Nível da crença de que usar TDIC não será forçoso ou trabalhoso. 
Dado pelo ambiente e pelo comportamento NEGATIVOS como sendo 
barreiras associadas a não aceitação tecnológica e, logo, à sust. 
profissional. 

MOR Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 
para a Prática Contábil 

Variáveis MOR  

 ESTRATÉGIA COMPETITIVA 
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Continua 

Tabela 9 
Modus Operandi (MOR) 

MOR 
Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 

para a Prática Contábil 

MOR.01 – ambiente 
externo: principais usos 
(canais de 
comunicação virtual; 
divulgação; pesquisa; 
arquitetura da 
informação; visual). 
 

Capacidade de divulgar informações no ambiente externo, bem como de 
investigar, adquirir e obter vantagens de informação que ainda não possui 
e que está disponível no ambiente externo sobre mercados tecnológicos 
relevantes, mercados, estes, organizados por segmentos e 
subsegmentos, alguns mais relevantes do que outros para certas 
empresas. Informação capaz de alterar a dinâmica competitiva de um setor 
com novas oportunidades de negócio.  
Componentes de seu ambiente externo – clientes, fornec. e reguladores 
públicos. 

ED/EC A ED O EC divulga informações no ambiente externo capazes de alterar a dinâmica 
competitiva do setor. 

ED/EC A ED O EC adquire, no ambiente externo, informações que ainda não possuem e que 
são capazes de alterar a dinâmica competitiva do setor.  

ED/EC A ED O Website facilita o desenvolvimento aplicado de sistemas de integração e 
serviços de rede. 

ED/EC A ED O Website armazena cookies no computador de clientes, fornecedores e 
reguladores públicos – componentes de seu ambiente externo. 

ED/EC A ED O EC coleta informações sobre como o usuário interage com o seu Website. 

ED/EC A ED O EC usa dados sobre como o usuário interage com o seu Website para melhorar 
e personalizar sua experiência. 

ED/EC A ED O EC tem uma política de privacidade para coletar dados sobre como o 
usuário interage com o seu Website. 

MOR.02 – ambiente interno: identificação de melhorias; 
arquitetura da informação; visual. 

 

LC/EC 1. No sistema, sempre sei onde estou e como chegar aonde quero. 

LC/EC 2. Recursos de navegação (menu, icon, link, botão) são claros, fáceis de achar.  

LC/EC 3. Minha interação com o sistema de TC é clara e compreensível.  

ED 3. A interação com o Website da empresa é clara e compreensível.  

LC/EC 4. No sistema de TC é fácil encontrar a informação que desejo.  

LC/EC 5. O sistema de TC possui visual atraente.  

ED 5. O Website possui visual atraente.  

LC/EC 6. Ao entrar no sistema de TC, já sei o que fazer das ferramentas.  

ED 6. Ao entrar no Website da empresa, o usuário já sabe o que fazemos.  

LC/EC 7. Antes de clicar em um link no sistema de TC, já sei a sua função. 

ED 7. Antes de clicar em um link no Website da empresa, o usuário saberá que 
assunto será disponibilizado. 

 IMPACTOS DO USO DAS TDICs 

MOR.03 – ambiente de aprendizagem: inibição de competências e habilidades; isolamento, 
conhecimento das TIsC. 

MOR.04 – imperfeita execução de tarefas: perfil da equipe; identificação e necessidade de melhorias; 
aplicação de competências e habilidades; conhecimento das TICs. 

MOR.05 – administração do inesperado: solução de problemas; monitoramento (pessoas de 
referência; restrição da liberdade; imposição de conhecimento). 
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Continua 

Tabela 9 
Modus Operandi (MOR) 

MOR 
Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 

para a Prática Contábil 

MOR Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 
para a Prática Contábil 

PDU – MOV  

 3. Usar sistemas de TC (não) é relevante e agrega valor ao meu trabalho. 

 4. Usar TIDC (não) produz o efeito desejado em meus estudos. 

 5. Usar o sistema de TC (não) melhorou meu desempenho nos estudos.  

 6. Usar o sistema de TC (não) melhorou meu desempenho no trabalho.  

 7. Usar TIDC (não) aumenta minha produtividade na escola.  

 8. Usar TIDC (não) aumenta minha produtividade no trabalho.  

PFU - MOV  

 1. Aprender a usar TIDC (não) é algo muito fácil para mim.  

 2. (Não). É muito fácil trabalhar com TIDC.  

 3. Usar TIDC no EC no LC no EC (não) facilita a realização das rotinas 
contábeis.  

 4. O acesso à TIDC (não) é simples.  

 5. Usar TIDC (não) é uma boa ideia.  

 6. Trabalhar com TIDC (não) é agradável.  

 7. Eu (não) gosto de trabalhar com TIDC. 

 PENSAMENTO ESTRATÉGICO/ INTENÇÃO/FATORES EXTERNOS 

MOR.06 – “Tirania do OU”: alinhamento inconsistente; desestímulo ao 
progresso. 

 
Preservação do núcleo. 

INTENÇÃO 2. Usaria TDIC mais frequentemente caso fosse fácil usá-las. 

MOR. 07 – qualidade e estratégia: descrédito acerca de 
inovação e tecnologia, automação de processos; futuro 
profissional. 

Contabilidade on-line, digital ou 
virtual versus modelo de negócio 
tradicional. Mitos e verdades 

ED/EC        
INTENÇÃO 

Sei que a contabilidade on-line ou digital traz agilidade e autonomia, mas prefiro 
prestar serviço da forma tradicional. 

ED/EC/LC   
INTENÇÃO 

Eu não vejo vantagem em ser um contabilista on-line ou digital, por isso 
não quero prestar esse tipo serviço por meio de TDIC ou de plataforma 
Web. 

ED/EC/LC   
INTENÇÃO 

5. Entre outras formas de executar as rotinas contábeis, as TDICs nunca 
serão minha primeira opção. 

ED/EC/LC           
opinião 

A contabilidade on-line ou digital é menos efetiva em razão do atendimento 
via Web. 

ED/EC/LC       opinião  A qualidade dos serviços de contabilidade on-line ou digital é inferior. 

ED/EC/LC       opinião Desconfio de um contabilista que eu não conheça pessoalmente. 

ED/EC/LC       opinião Contabilidade on-line ou digital é ilegal. 

ED/EC/LC       opinião A qualidade do atendimento na contabilidade tradicional é melhor porque 
há uma relação personalizada com o cliente. 

ED/EC/LC        pinião Um escritório tradicional pode dar respostas mais rápidas, por telefone ou 
e-mail, a imprevistos, dúvidas ou pendências. 

MOR. 08 – estrutura técnico-operacional: falta de inversão em tecnologia.  

ED/EC  impossibilidade Eu deveria ser um contabilista on-line ou digital, mas não tenho como 
prestar esse tipo serviço. 
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Continua 

Tabela 9 
Modus Operandi (MOR) - conclui 

MOR 
Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 

para a Prática Contábil 

MOR Percepção de Utilidade/Facilidade de Uso de TDIC 
para a Prática Contábil 

MOR.09 – sucesso e sustentabilidade das organizações e dos profissionais: referências; 
sistema de recompensa; provas e razões para o insucesso das organizações estudadas. 

 

MOR.10 – plano de ações e ações efetivas: lentidão 
empresarial à adaptação continuada da contabilidade e do 
saber-fazer contábil frente às TDIC. 

 

INTENÇÃO 3. Sempre que possível, evitarei usar TDIC. 

nada 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Os construtos MOR/PDU (percepção de utilidade de uso de tecnologias para a prática 

contábil) e MOR/PFU (percepção de facilidade de uso de tecnologias para a prática 

contábil) com sua definição e as questões (variáveis) foram utilizados de forma 

afirmativa. Para os entrevistados, o sistema tem uma política de privacidade para 

coletar dados sobre como o usuário interage com o seu Website. Isso garante a 

segurança dos usuários. Julgam, porém, que usar sistemas de tecnologia de 

comunicação (TC) não é relevante, não produz efeito desejado, não melhora o 

desempenho e não aumenta a produtividade no trabalho e na escola, além de não ser 

algo fácil e não facilitar as rotinas contábeis. Para esses respondentes, trabalhar com 

TDIC não é simples nem agradável. Averigou-se uma percepção muito negativa 

quanto ao uso de tecnologias, pois houve uma afirmativa corroborando essa 

perspectiva: “Eu não vejo vantagem em ser um contabilista on-line ou digital, por isso 

não quero prestar esse tipo de serviço por meio de TDIC ou de plataforma Web” 

[ED/EC/LC].  

 

4.2.4 Análise dos Websites das EDs à luz da arquitetura da informação 

 

A interface gráfica das EDs, integra um sistema cuja arquitetura está estruturada em 

três camadas distintas: dados, lógica de programação e interfaces. Assim, para que a 

característica de cada sistema seja mais inteligível, a análise da arquitetura da 

informação das empresas versará, em meio ao acervo de seus Websites envolvendo 

os seguintes aspectos: sistema de organização, navegação, rotulação e busca, 

sistema de informação sobre produtos tecnológicos e metas almejadas e cumpridas.  
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As indagações envolvendo os usuários quando na utilização do Web site são: Onde 

estou? Eu sei o que estou buscando, mas como faço para achar? Como navego neste 

site? O que é importante e único sobre essa organização? O que está disponível neste 

site? O que está acontecendo aqui? Eles querem minha opinião sobre o site? Qual o 

endereço físico deles? Como entro em contato com um humano? 

 

4.2.4.1 Contabilizei (ED 1) 

 

Frente à imagem, supõe-se que o usuário não familiarizado com ambientes on-line/ 

digitais não terá obstáculos na busca de informações, já que a facilidade de uso, ali, 

dá a clara ideia da função de cada parte. A Figura 23 representa a tela capturada da 

página inicial do Website Contabilizei. 

 

 

Figura 23 
ED 1 – Elementos da arquitetura da informação na tela principal da Contabilizei. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando a ED 1 a partir de seu sistema de organização, navegação, rotulação e 

busca, verificou-se que a apresentação visual organiza o conteúdo informacional de 

modo que imediatamente se tem uma visão satisfatória da ED 1 ao mostrar que se 

trata de uma página para busca especializada em contabilidade. Com ênfase na 

navegação e no conteúdo efetivo, oferece, a partir de poucos rótulos e de não mais 

que cinco ou seis fontes tipográficas no layout principal, conforto visual, forma 
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simplificada de interação do usuário com o ambiente e com o conteúdo informacional 

disponível, na medida em que permite funcionalidade, flexibilidade e movimentação. 

O usuário pode se mover nesse ambiente sem se perder no percurso. Portanto, os 

resultados indicam um nível de informação superior a 80% quando o usuário entra no 

ambiente on-line/ digital da ED, apenas a indagação sobre o contato com um humano, 

não foi aplicada, haja vista não se fazer uso de IA nesse ambiente.  

 

Apenas dois botões de navegação provocam a abertura de um submenu, com uma 

ordem consistente ao longo da página, havendo diferenciação visual consistente entre 

o que é clicável e o que não é (<). É possível ver um menu de cada vez, permitindo 

ao usuário ampla visão das possibilidades de navegação antes de clicar. Então, 

quanto à rotulagem, as opções dos menus estão bem rotuladas e sem excessos. O 

rótulo usado (<) representa o conteúdo a que se propõe (abrir abaixo), permitindo 

identificar rapidamente uma busca específica por parte do usuário.  

 

Quanto ao sistema de busca, percebe-se, em consequência, auxiliar o acesso direto 

às informações armazenadas parece levar em conta as diferentes necessidades de 

informação que cada usuário tem. Há múltiplos campos de buscas, mas a 

padronização e o número reduzido de rótulos apresentados oferecem muita 

visibilidade. Assim sendo, pode-se afirmar que a ED 1 usa as potencialidades da 

tecnologia digital em grau suficientemente satisfatório, pois se nota o uso adequado 

da arquitetura de sua informação: boa navegabilidade, mobilidade, rótulos inteligíveis 

e, finalmente, uma busca fácil que dá acesso à informação desejada. 

 

Sobre o sistema de informação sobre produtos tecnológicos em um site de busca 

especializada, como é o caso da ED 1, precisa ter seus conteúdos informacionais 

organizados. O conteúdo das páginas ajusta o direcionamento do acesso 

especificamente a profissionais contabilistas, conforme são o interesse e a finalidade 

da empresa virtual: oferta on-line de tecnologia (NF-e) e de serviços contábeis. 

 

4.2.4.2 Royal Gestão Financeira (ED 2) 

 

A Figura 24 representa a tela capturada da página inicial do Website Royal Gestão 

Financeira. 
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Figura 24 
ED 2 – Elementos da arquitetura da informação na tela principal Royal Gestão 
Financeira. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando a ED 2 a partir de seu sistema de organização, navegação, rotulação e 

busca, a apresentação visual organiza o conteúdo informacional de modo que se tem 

ampla visão da ED 2, mas há que se deter na página para entender que se trata de 

negócio especializado tanto em gestão financeira quanto em contabilidade. Oferece o 

conteúdo a partir de vários rótulos e fontes tipográficas no layout principal, ampliando 

a movimentação. O usuário pode se mover dentro desse ambiente, sem se perder no 

percurso. Assim, ao entrar no ambiente on-line/ digital da ED, tem-se nível de 

informação superior a 80%. 

 

Detectaram-se 12 botões de navegação, permitindo ampla possibilidade de 

navegação com a abertura de textos explicativos (hipertexto), em ordem consistente 

ao longo da página. Ou seja, há diferenciação entre o que é clicável e o que não é 

( ). É possível ver um menu de cada vez. As opções dos menus são bem rotuladas 

e sem excessos. Quanto ao sistema de busca, o acesso às informações armazenadas 

é direto, mas levando-se em conta as diferentes necessidades de informação que 

cada usuário tem: gestão financeira pessoal e empresarial e serviços de contabilidade. 

Há múltiplos campos de buscas padronizados e visibilidade. Assim sendo, pode-se 
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afirmar que a ED 2 usa as potencialidades da tecnologia digital em grau 

suficientemente satisfatório. Há o uso adequado da arquitetura de sua informação: 

boa navegabilidade, rótulos inteligíveis e, finalmente, uma busca que dá acesso às 

informações. 

 

Considerando o sistema de informação sobre produtos tecnológicos, a ED 2 é uma 

empresa especializada em gestão financeira e contabilidade e organiza seus 

conteúdos por área. Nesse sentido, o conteúdo das páginas, em formato de textos, 

ícones, vídeo e imagens em movimento, ajusta o direcionamento do acesso 

especificamente a profissionais contabilistas e à população interessada em finanças, 

conforme são o interesse e a finalidade da empresa virtual: oferta on-line de gestão 

financeira – assessoria financeira pessoal e empresarial; prevenção e recuperação 

financeira; e de serviços contábeis – espelho financeiro; cálculos financeiros e 

tributários; avaliação de patrimônio. 

 

4.2.4.3 ContaAzul + (ED 3) 

 

A Figura 25 representa a tela capturada da página inicial do Website ContaAzul+. 

 

 

Figura 25 
ED 3 – Elementos da arquitetura da informação na tela principal da ContaAzul +. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Analisando a ED 3 a partir de seu sistema de organização, navegação, rotulação e 

busca, averiguou-se que a apresentação visual organiza o conteúdo informacional de 

modo que se tem ampla visão da ED 3. Sua primeira página apresenta-se como 

plataforma de busca especializada em serviços que visam ao futuro da contabilidade. 

Isso se depreende a partir da análise do conteúdo dos slogans e termos utilizados 

relativos à tecnologia: tempo real; funcionalidade; o futuro da contabilidade. Ainda que 

a página principal não apresente rótulos nem muitas fontes tipográficas diferentes no 

layout principal, na própria navegação alguns botões se destacam pelas cores (verde 

e rosa), nos quais se enfatiza o escopo da empresa: um convite à parceria – seja um 

parceiro; quero testar; quero fazer parte.  

 

Já na primeira impressão não há dúvidas de que se trata de negócio especializado 

em suporte a profissionais da área contábil, tanto o empresário contabilista quanto o 

profissional liberal, com vistas à sua sustentabilidade futura: Como contador, você 

pode ser mais consultivo, mais estratégico, mais produtivo. Por isso, vamos conectar 

donos de negócios a você, contador. Em uma plataforma única, na nuvem. Conheça 

a contabilidade em tempo real. Portanto, no que tange ao entrar no ambiente on-line/ 

digital da ED 3, tem-se nível de informação superior a 95%. Assim, a comunicação, 

por meio dessa ferramenta, dá-se por uma via, ou seja, uma pessoa se expressa; 

outras assistem. Na interação entre os participantes, feita pelo chat, pode-se 

conversar entre si ou enviar perguntas ao palestrante. O nome vem de uma 

abreviação da expressão inglesa Web-Based Seminar; em português, Seminário 

Baseado em Rede. Além disso, a ED 3 posiciona-se sobre a possível extinção da 

classe contábil.  

 
Não, acreditamos que o contador é chave para o sucesso do dono do negócio 
e queremos fortalecer esse papel. A ED 3 ContaAzul+ está construindo sua 
plataforma para ser a base do modelo de negócios de empresas contábeis, 
como uma parceira do contador. Com a plataforma ED 3 ContaAzul+, vamos 
fornecer as ferramentas que o contador precisa para impulsionar o negócio de 
seus clientes (ED3) 
 

Quanto à navegação, as opções dos menus são bem rotuladas e sem excessos, o 

acesso às informações armazenadas é direto e leva em conta as diferentes 

necessidades de informação que cada usuário tem: gestão financeira pessoal e 

empresarial e serviços de contabilidade. Ou seja, há múltiplos campos de buscas 
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padronizados e de plena visibilidade. Assim sendo, averiguou-se que a ED 3 usa muito 

satisfatoriamente as potencialidades da tecnologia digital, com o uso correto da 

arquitetura de sua informação, dando acesso fácil às informações: excelente 

navegabilidade, rótulos inteligíveis e diferenciados, vídeos e chat. 

 

Sobre o sistema de informação sobre produtos tecnológicos, por ser a ED 3 uma 

empresa de tecnologia que oferece um sistema na nuvem para gestão de pequenas 

empresas, organiza seus conteúdos por área. Realizou fusão com empresa 

responsável por criar um sistema de contabilidade também em nuvem. Assim sendo, 

o conteúdo das páginas, em formato de pequenos textos e vários ícones, ajusta o 

direcionamento do acesso especificamente para reforçar sua estratégia de parceria 

com escritórios contábeis e profissionais liberais, conforme são o interesse e a 

finalidade da empresa virtual: – oferta de cursos e de materiais didáticos, rotinas 

contábeis (recebimento de nota fiscal e integração contábil), em uma plataforma que 

promete automatizar a troca de informação entre empreendedores e contabilistas. 

 
 

4.2.4.4 Arquivar (ED 4) 

 

A tela capturada da página inicial do Website Arquivar apresenta-se na Figura 26. 

 

 

Figura 26 
ED 4 – Elementos da arquitetura da informação na tela secundária da Arquivar  
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Analisando a ED 4 a partir de seu sistema de organização, navegação, rotulação e 

busca, identificou-se que na primeira página dá a conhecer amplamente a plataforma 

com uma apresentação visual de poucos rótulos e fontes tipográficas, o que traz 

conforto visual e forma simplificada de sua navegação caracterizada pela 

funcionalidade.  

 

Portanto, quanto às perguntas que o usuário se faz ao entrar no ambiente on-line/ 

digital da ED, tem-se nível de informação superior a 95%. Pelas características antes 

detectadas, leva em conta as diferentes necessidades de informação que cada 

usuário tem, por meio de um amplo sistema de busca. Em consequência, há múltiplos 

campos de buscas, todos padronizados e com muita visibilidade. Assim sendo, pode-

se afirmar que a ED 4 usa as potencialidades da tecnologia digital em grau muitíssimo 

satisfatório, com o uso adequado da arquitetura de sua informação: boa 

navegabilidade, mobilidade, rótulos inteligíveis, busca ágil e facilitada das 

informações. 

 

Acerca do sistema de informação sobre produtos tecnológicos, conforme se explica 

em sua página inicial, na aba “Quem Somos”, a ED 4 é uma empresa de “software, 

serviços e metodologias voltados para a gestão estratégica de documentos”. Nesses 

aspectos, oferece um sistema de digitalização de documentos por meio de 

um software chamado GED Arquivar, para acesso via Web. São estruturas especiais 

de arquivos contendo código de barras para acesso e controle. Nesse sentido, o 

conteúdo das páginas, em formato de textos, ícones, vídeos, perguntas e respostas 

etc. ajustam o direcionamento do acesso, especificamente para reforçar sua 

estratégia, conforme são o interesse e a finalidade da empresa virtual.  

 

No caso de parceria com escritórios contábeis, ressalta-se “soluções sob medida”: 

oferta de guarda de documentos com infraestrutura segura e tecnologicamente 

preparada para armazenar documentos e arquivos das empresas parceiras, 

facilitando o grande volume de informações do segmento da contabilidade. 

 

4.2.4.5 Omie (ED 5) 

 

A Figura 27 descreve a tela principal e secundária do website da Omie. 
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Tela principal Tela secundária 

Figura 27 
ED 5 – Elementos da arquitetura da informação na tela principal e secundária da 
Omie.  
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando a ED 5 a partir de seu sistema de organização, navegação, rotulação e 

busca, percebeu-se que a primeira página dá a conhecer a plataforma com a 

apresentação visual de poucos rótulos e fontes tipográficas em uma forma simplificada 

de navegação. No primeiro acesso traz a seguinte mensagem, que demonstra 

estratégia de fidelização de clientes: Este site armazena cookies em seu computador, 

que serão usados para coletar informações sobre como você interage com nosso site 

e nos permite lembrar de você. Usamos essas informações para melhorar e 

personalizar sua experiência. Para obter mais informações, leia nossa política de 

privacidade.  

 

Quanto às perguntas que o usuário se faz ao entrar no ambiente on-line/ digital da ED, 

obteve-se um nível de 100% de respostas. Por meio de um interessante e amplo 

sistema de busca, leva em conta as diferentes necessidades de informação que cada 

usuário tem. Em consequência, há múltiplos campos padronizados e boa visibilidade. 

Pode-se, então, afirmar que a ED 5 usa as potencialidades da tecnologia digital em 

grau muitíssimo satisfatório, com o uso adequado da arquitetura de sua informação: 

boa navegabilidade, mobilidade, rótulos inteligíveis, busca ágil e de fácil informação. 

 

No que se refere ao sistema de informação sobre produtos tecnológicos, a ED 5 é 

empresa de tecnologia que pretende transformar o exercício da contabilidade para 
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que não se restrinja a questões legais e tributárias. Promete que o conhecimento 

contábil gere impacto no crescimento dos negócios dos clientes e, em decorrência, na 

economia brasileira. Trata-se de um software de gestão para organizar os dados dos 

clientes da contabilidade, a qual recebe as informações escalonadas para o 

fechamento mensal via on-line, com promessa de redução do retrabalho contábil, mais 

produtividade e evolução na parceria comercial para a contabilidade consultiva, 

gerando mais valor aos negócios. O modelo de negócio da ED 5 reforça sua estratégia 

de parceria com profissionais contabilistas, conforme são o interesse e a finalidade da 

empresa virtual: oferta de uma plataforma que possibilita ao empresário contabilista 

fazer um ecossistema de crescimento exponencial. Faça parte de um ecossistema 

com crescimento exponencial, que valoriza a atuação do contador e caminha junto 

com você em sua transição da contabilidade tradicional para a contabilidade digital. 

 
 

4.2.4.6 IBM Watson (ED 6) 

 

A tela capturada da página inicial do Website IBM Watson pode ser vista na Figura 

28. 

 

 

Figura 28 
ED 6 – Elementos da arquitetura da informação na tela principal da IBM Watson. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando a ED 6 a partir de seu sistema de organização, navegação, rotulação e 

busca, certificou-se de que na primeira página dá a conhecer a plataforma com a 

apresentação visual de poucos rótulos e fontes tipográficas em uma forma simplificada 
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de navegação. No primeiro acesso traz a seguinte mensagem que, nos termos do 

Modelo de Aceitação Tecnológica ou Technology Acceptance Model, TAM), de Fred 

Davis (1989), demonstra visão de futuro, induzindo à crença de que, ao usar a 

tecnologia IA, um usuário tem melhor desempenho profissional (percepção de 

utilidade, PDU) e da crença de que o uso da ferramenta IA é menos trabalhoso 

(percepção da facilidade de uso, PFU): Coloque a IA para trabalhar. Sobre as 

indagações do usuário ao entrar no ambiente on-line/ digital da ED, obteve-se um nível 

de 100% de respostas. 

 

Por meio de um interessante e amplo sistema de busca, leva em conta as diferentes 

necessidades de informação que cada usuário tem. Em consequência, há múltiplos 

campos padronizados e excelente visibilidade. Pode-se afirmar que a ED 6 usa as 

potencialidades da tecnologia digital e de IA em alto nível, com o uso adequado da 

arquitetura de sua informação: navegabilidade, mobilidade, rotulagem (lupa, silhueta, 

balões de conversação, etc.), busca ágil e facilitada de informações. 

 

No que diz respeito ao sistema de informação sobre produtos tecnológicos, como a 

ED 6 trata-se de empresa de tecnologia de IA, o Watson é o pacote de serviços, 

aplicativos e ferramentas de IA oferecidos por ela para a gestão das empresas, o 

Enterprise-ready AI. Nesse sentido, focada em tecnologias inovadoras para o futuro, 

promete “acelerar” (desenvolver) a visão estratégica das empresas em relação à IA 

por meio de consultoria exclusiva a especialistas e à plataforma de educação a 

distância do Watson. O conteúdo das páginas, em formato de textos, sons, imagens 

em movimento e ícones cibernéticos ajustam o direcionamento do acesso, 

especificamente para reforçar sua estratégia de conectar os clientes de quaisquer 

segmentos a uma rede de inovadores e especialistas em IA por meio do Watson e, 

conforme são o interesse e a finalidade da empresa virtual: oferta de expansão dos 

negócios, do poder da marca e rede; suporte técnico, comercial e de entrada no 

mercado; acesso à comunidade de inovadores para qualquer pessoa interessada, 

com integração planejada ou em andamento. Esse é um escopo dos mais importantes 

se o que se quer é pensar no futuro e construir um amanhã melhor para os clientes. 

Watson é a melhor inteligência artificial para você trabalhar: 
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John Cohn, chefe do Watson IoT Group da IBM, ao explorar “o papel crítico da 
experimentação, do fracasso, do desafio, da aventura e da diversão na vida e 
no trabalho pioneiros”, enfatiza que a criatividade, a inovação tecnológica, a 
invenção e o potencial humano devem ser priorizados, a fim de se evitar uma 
“existência homogeneizada” em uma “era automatizada” 21.  
 

Considerando que a habilidade humana de organizar informações se dá para melhor 

entendê-las, explicá-las e controlá-las, é preciso saber a preferência ou a facilidade 

do usuário em se localizar em meio ao acervo do website, com a apresentação visual 

de como o conteúdo informacional está organizado. Aplicando-se a teoria da natureza 

da interação ao uso das TDICs em um ambiente de negócios virtual, isso se traduz, 

entre outras coisas, em fornecer um processo adequado em relação aos 

procedimentos e políticas que tratam do relacionamento e dar explicações sobre o 

que está acontecendo. O importante é criar interações complexas para tratar a parte 

mais fraca de forma justa, sem vantagem da sua dependência ou falta de 

conhecimento. E é importante porque, ao se envolverem com outras pessoas, estas 

subconscientemente procuram saber se podem confiar na outra parte. É a crença de 

que a familiaridade contraria as preocupações de que o outro é oportunista, baseado 

na confiança nas atividades conjuntas passadas.  

 

Isso aplicado à página Web das EDs, onde a interação de um cliente é por meio dela, 

implica que um Website fácil de entender (equivalente à facilidade de uso percebida), 

que também explica o que está acontecendo, deve levar à criação de confiança. 

Indiscutivelmente, um dos mais promissores aspectos de inovação tecnológica é a 

facilidade de uso dada pela aparência de um Website. Por outro lado, um Website que 

não ajuda o usuário a entender o que deve, por não sinalizar o devido processo, 

diminui a confiança acumulada. Além disso, ser bem explicado e fácil de entender é a 

receita para criar interações ou transações comerciais confiáveis, bem como reduzir 

equívocos que possam prejudicar. 

 

                                                 

 

 
21 Informação obtida em Priorizando o play em uma era automatizada. Palestra proferida na Convenção 
Anual South by Southwest (SXSW), em Austin (TX), 09 mar. 2019; evento de tecnologia e economia 
criativa de relevância global, reconhecido por sua ampla oportunidade de networking, ao reunir, todo 
mês de março, em sua pluralidade de exposições, reuniões e mostras, empreendedores, investidores 
e líderes de grandes companhias, bem como pelo lançamento de empresas como o Twitter, a Uber ou 
o AirBnB. 
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4.2.5 Resultados quantitativos da pesquisa 

 

Nesta seção descrevem-se os resultados da pesquisa envolvendo 80 participantes de 

uma IES privada em Belo Horizonte (ELC) e 168 profissionais da contabilidade (PEC).  

 

A Tabela 10 descreve o perfil (visão global), a partir das respostas (observação 

indireta). 

 

Tabela 12 
Perfil sociodemográfico 

VG.01 – Gênero 
ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Feminino 49 61 75 45 
Masculino 31 39 91 54 
Não me ajusto às alternativas anteriores. 0 0 1 1 
Prefiro não dizer 0 0 1 1 
Total 80 100 168 100 

VG.02 – Faixa Etária 
ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Entre 17 e 25 anos 22 28 6 4 
Entre 26 e 30 anos 21 26 30 18 
Entre 31 e 39 anos 20 25 54 32 
Entre 40 e 50 anos 15 19 51 30 
Acima de 50 anos 2 3 27 16 
Total 80 100 168 100 

VG.03 – Escolaridade-nível de 
escolaridade atual ou cumprimento de 
ciclo de estudos 

ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Mestrado. 5 6 23 14 
Doutorado. 1 1 3 2 
Pós-doutorado. - - 3 2 
Especialização. 18 23 45 27 
Superior completo. 25 31 72 43 
Superior incompleto. 27 34 11 7 
Ensino médio completo. 1 1 4 2 
Ensino médio incompleto. - - - - 

VG.03 – Escolaridade-nível de 
escolaridade atual ou cumprimento de 
ciclo de estudos 

ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Estudante de pós-graduação (pós-
doutorado, doutorado, mestrado e/ou 
especialização) 

3 4 6 4 

Não me ajusto às alternativas anteriores - - 1 1 
Total 80 100 168 100 

VG.04 – Cargo ou perfil funcional 
ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Profissional liberal. 6 8 26 15 
Atuante em setor privado. 42 53 95 57 
Atuante em setor público. 3 4 12 7 
Titular de empresa no setor de serviços. 5 6 21 13 
Titular de empresa no setor da indústria. 3 4 3 2 
Titular de empresa no setor de comércio. - - 7 4 
Não me ajusto às alternativas anteriores 21 26 4 2 
Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Do total de 248 respondentes pesquisados, identificou-se que dos 80 ELCs, em um 

índice de 61%, pertencem ao sexo feminino e 39% são masculinos. Para os 168 

PECs, foram 45% feminino e 54% pertencentes ao gênero masculino. O maior índice 

entre os ELCs com índice de 28% estão entre 17 e 25 anos e 26% têm idades entre 

26 e 30 anos; e 25% informaram estar entre 31 e 39 anos. Já entre os PECs, 32% 

estão entre 31 e 39 anos, seguidos de 30% com idades entre 40 e 50 anos. 

 

O grupo ELC relatou, em 34% das afirmativas, possuir curso superior incompleto; 31% 

diisseram ter cursado ensino superior completo; 6% cursaram mestrado; e outros 4% 

são estudante de pós-graduação (pós-doutorado, doutorado, mestrado e/ou 

especialização). Quando se trata dos PECs, esse percentual de profissionais com 

superior completo obteve 43% das respostas. E, ainda, 27% são especialistas e outros 

14% cursaram mestrado e apenas 4% afirmaram ser estudante de pós-graduação 

(pós-doutorado, doutorado, mestrado e/ou especialização). 

 

Quanto à atual/principal situação profissional na área contábil, identificou-se entre os 

ELCs 53% de pessoas que atuam no setor privado. Os resultados para os PECs dão 

conta de 57% atuando no setor privado, seguido de 15% como profissional liberal e 

13% são titulares de empresa no setor de serviços. Para os dois sujeitos de pesquisa 

a predominância de atuação foi no setor privado. 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados referentes o tempo médio de uso de TDICs 

voltadas para a contabilidade durante o trabalho. 

 

Tabela 13 
Carga horária média de uso de TDICs voltadas para a contabilidade durante o 
trabalho 
VG.08 – Modelo de Estudo/Trabalho 

Variáveis 
ALUNOS CONTADORES 

Freq. % Freq. % 

Não trabalho. 
20 25 

6 4 

Até 20 horas semanais. 
13 16 

43 26 

Entre 21 e 44 horas semanais. 
37 46 

88 52 

Acima de 44 horas semanais 
10 13 

31 18 

Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Os ELCs relataram em 46% das afirmativas que se dedicam entre 21 e 44 horas 

semanais no uso da TDIC para a contabilidade durante o trabalho. E 25% informaram 

não trabalhar com tecnologia. No caso dos PEC, identificou-se que 52% dedicam 

entre 21 e 44 horas semanais ao uso da TDIC, seguidos de 26% que dedicam até 20 

horas semanais. 

 

Sobre a carga horária média de estudo via tecnologias para a prática contábil, seu 

resultado expõe-se na Tabela 12. 

 

Tabela 14 
Carga horária média de estudo via tecnologias para a prática contábil 
VG.08 – Modelo de Estudo/Trabalho 

Variáveis 
ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Não estudo. 18 23 25 15 

Até 03 horas semanais. 34 43 68 40 
Acima de 06 horas semanais. 11 14 30 18 
Entre 04 e 06 horas semanais. 12 15 28 17 
Menos de 01 hora por semana. 5 6 17 10 
Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Nessa questão verificou-se que 43% dos ELCs dedicam até três horas e meia ao uso 

de tecnologias para a prática contábil. Outros 23% informaram não estudar, enquanto 

15% dedicam entre quatro e seis horas semanais. Os PECs disponibilizam o mesmo 

tempo que os alunos no maior índice identificado: 40% das respostas. E 18% dedicam 

tempo médio dedicado de seis horas semanais. 

 

A Tabela 13 disponibiliza os resultados da proficiência em tecnologias para a prática 

contábil. 

 

Tabela 15 
Tempo de estudo para proficiência em tecnologias para a prática contábil 
VG.06 – Proficiência 

Variáveis 
ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Mais horas dedicadas ao estudo 33 41 63 38 

Mais horas dedicadas ao trabalho 3 4 9 5 

Menos horas dedicadas ao estudo 4 5 3 2 

Menos horas dedicadas ao trabalho 4 5 3 2 

Mesma quantidade de horas dedicadas 
ao estudo e/ou ao trabalho 20 25 

43 26 

Depende da tecnologia utilizada 16 20 47 28 

Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Quando questionados sobre sua preferência para os estudos, indiferentemente do 

conteúdo estudado, dos ELCs o maior percentual indicado nessa indagação na 

percepção dos alunos foi, em 41% das afirmativas, dedicação de mais horas ao 

estudo. Para 25%, o mesmo tempo é dedicado tanto ao estudo quanto ao trabalho. 

Apenas 20% informaram depender do tipo de tecnologia para definir as horas de 

dedicação aos estudos. No que concerne aos PECs, 38% descreveram a dedicação 

de mais horas de estudo para a proficiência para a prática contábil; 28% variam a 

quantidade de horas conforme a tecnologia utilizada.  

 

Nesse item é importante destacar que em uma disciplina presencial de LC a carga 

horária mínima exigida é em média de duas horas e meia para uma disciplina com 

carga horária de 60 horas e de aproximadamente quatro horas semanais para uma 

disciplina com carga horária de 90 horas de estudo em sala de aula, acrescidas do 

tempo de estudo em outros ambientes. Portanto, os ELCs estão dedicando menos 

tempo que o aconselhável aos cursos presenciais de LC. 

 

A Tabela 14 diz respeito à percepção dos respondentes ante a oportunidade de 

aprender mais sobre inovação tecnológica para a prática contábil. 

 

Tabela 16 
Ante a oportunidade de aprender mais sobre inovação tecnológica para a prática 
contábil, eu escolheria 
VG.05 – TDIC/Inovação Opinião Fatores relevantes no uso da Web (des)vantagens no uso de 
tecnologias na contabilidade (oportunidades) 

Variáveis 
ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Desconsiderar a oportunidade - - - - 
Sustentabilidade profissional 17 21 28 17 
Padronização nas formas de trabalho 4 5 27 16 
Segurança e confiabilidade na prestação de serviços 34 43 58 35 
Facilidade de utilização de tecnologias na prática contábil 24 30 54 32 
Aproveitar a oportunidade 1 1   0 
Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Averiguou-se nessa questão que 43% dos ELCs consideram a segurança e 

confiabilidade na prestação dos serviços um motivador para aprender mais sobre 

inovação tecnológica para a prática contábil. Ademais, adquirir proficiência significa 

adquirir facilidade de utilização de tecnologias na prática contábil para 30% dos 

alunos. Um (1%) dos alunos indagou como apresentar as informações contábeis de 



162 

 

forma mais intuitiva, atrativa e dinâmica, acrescentando assim mais uma variável na 

pesquisa. Na percepção do PEC, também a segurança e confiabilidade na prestação 

de serviços (35%) é motivo para se ter proficiência na profissão. Outros 32% indicaram 

a facilidade de utilização de tecnologias na prática contábil, seguido de 17%, que 

defenderam que a sustentabilidade profissional justifica a oportunidade de aprender 

mais sobre inovação tecnológica. 

 

A área de graduação cursada atualmente pelos respondentes é evidenciada na 

Tabela 15. 

 

Tabela 17 
Área de graduação cursada atualmente 

Variáveis 
ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Não me ajusto às alternativas anteriores. 47 59 143 85 
Ciências Contábeis 31 39 15 9 
Administração - 0 5 3 
Gestão pública 1 1   0 
Sistema de Informação 1 1   0 
Pós-graduação: MBA Compliance Tributário - 0 1 1 
Direito - 0 3 2 
Letras 1 1 1 1 
Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

As afirmativas dos ELCs indicaram, em 59%, a alternativa não em ajusto às 

alternativas anteriores, seguidos pelos PECs, que também expressaram maior 

percentual para essa indagação, configurando 85%. Em seguida, o curso de Ciências 

Contábeis foi pontuado para 39% dos 9% na percepção dos contadores. Os 

resultados revelaram também a menção de outros seis cursos, sendo o curso de 

Gestão Pública e Sistema de Informação lembrado pelos alunos (um), 

respectivamente, pós-graduação - Master of Business Administration (MBA) 

Compliance Tributário e Direito citado pelo contador (três). E, ainda, o curso de Letras, 

mencionado tanto pelos alunos quanto pelos contadores (dois). 

 

No tocante ao curso de graduação já concluído, os resultados configuram-se na 

Tabela 16. 
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Tabela 18 
Área de graduação já concluída 

Variáveis 
ALUNOS CONTADORES 

Freq. % Freq. % 

Não me ajusto às alternativas anteriores 26 33 15 9 
Ciências Contábeis 51 64 144 86 
Administração 1 1 5 3 
Gestão pública 1 1 - - 
Direito - - 3 2 
Licenciatura em Contabilidade - - 1   
Tecnólogo gestão financeira 1 1 - - 
Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Pontua-se nessa questão, para 64%, o curso de Ciências Contábeis para os ELCs. E 

86% para PEC também foi o curso de Ciências Contábeis dos alunos a alternativa. Ao 

especificar outros cursos, identificou-se o de Gestão Pública e Tecnólogo de Gestão 

Financeira, citado por um aluno. Já o curso de Direito (três) e Licenciatura em 

Contabilidade (um) foram relatados pelo grupo de contadores. 

 

A Tabela 17 descreve os resultados relacionados ao conhecmento de informática. 

 
Tabela 19 
Conhecimento de informática 
VG.06 – Proficiência 

Variáveis  
ALUNOS CONTADORES 

Freq. % Freq. % 

Fraco 15 19 1 1 
Normal 31 39 57 34 
Avançado 10 13 67 40 
Intermediário 22 28 43 26 
Não me ajusto às alternativas anteriores 2 3 - 0 
Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Os ELCs consideram seus conhecimentos em informática normais; 39% das 

afirmativas, seguidas de 28% com a opção intermediário. Apenas 13% relataram 

possuir conhecimento avançado. Por sua vez, os PECs indicam ter conhecimento 

avançado quando se trata de informática, com percentual de 40%. Seguiu-se a 

alternativa normal, representando 34% das respostas; apenas 1% reconhece ter fraco 

conhecimento nessa questão. 

 

Os resultados relativos ao conhecimento de tecnologias voltadas para uso em 

contabilidade estão demonstrados na Tabela 18. 
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Tabela 20 
Conhecimento de tecnologias voltadas para uso em contabilidade 
VG.06 – Proficiência 

Variáveis  
ALUNOS CONTADORES 

Freq. % Freq. % 

Fraco 15 19 3 2 
Normal 31 39 71 42 
Avançado 10 13 47 28 
Intermediário 22 28 47 28 
Não me ajusto às alternativas anteriores 2 3   0 
Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Na percepção dos ELCs, os resultados indicaram 39%, nível de conhecimento normal 

para as tecnologias voltadas para uso em contabilidade. Outros 28% têm 

conhecimento intermediário e somente 13% admitiram possuir avançado 

conhecimento tecnológico. O conhecimento em inovação tecnológica para os PECs 

se traduz em 42% das respostas normais; 28% avançado e intermediário ao mesmo 

tempo. 

 

Sobre o aperfeiçoamento tecnológico para a prática contábil, realizado pelos 

entrevistados, a transcrição dos resultados apresenta-se em ordem de ocorrência, 

uma vez que foi mencionado mais de um tipo de aprimoramento na área (Tabela 19). 

 

Tabela 21 
Aperfeiçoado em alguma tecnologia para a prática contábil 

Tipo de aperfeiçoamento 
ALUNOS CONTADORES 

Nº de ocorrências* Nº de ocorrências 

Pratica Profissional 10 33 
Autodidatismo 6 21 
Capacitação em empresa 6 24 
Curso Livre 3 28 
Prática Contábil - 4 

* Nº de ocorrências (número de vezes em que o respondente citou o tipo de aperfeiçoamento). 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Entre os 80 ELCs identificaram-se diversos tipos de aperfeiçoamento, dos quais a 

prática profissional apresentou 43 ocorrências, sendo 10 ELCs e 33 PECs. O 

autodidatismo teve 27 ocorrências, sendo seis ELCs e 21 PECs. A capacitação em 

empresa configurou 30 ocorrências (seis ELCs e 24 PECs). Para os cursos livres, três 

ELCs e 28 PECs). A prática contábil foi mencionada apenas pelo PEC em 

quatroocorrências. Outros tipos de aperfeiçoamento foram citados, entre eles: CRMs, 

CEFIs, Cursos Online de Contabilidade, Fiscal, Tributário. ERPs são softwares que 
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integram todos os dados e processos de uma organização em um único 

sistemaferramentas do Office incluindo Excel, IFRS International Financial Reporting 

Standards significa Normas Internacionais de Informação Financeira, na tradução 

para o Português  Internet (redes sociais), Power BI, prática profissional – TCEMG, 

sistemas de contabilidade avançados, SPEDs, além da realização de leitura e 

interpretação das informações geradas, interação com o setor de TI e parceria dos 

próprios colegas de trabalho. 

 

Quanto à realização de aperfeiçoamento pelos PECs, a prática profissional evidencia-

se com 33 ocorrências. Para os cursos livres houve 28 afirmativas e a capacitação na 

empresa evidenciou 24 apontamentos. Foram citados outros cursos para aprimorar 

os conhecimentos, a saber: alterdata no trabalho (autodidats), aperfeiçoamento em 

BI, cursos no ERP, plataformas digitais, LinkedIn e Youtube, ContaAzul, contabilidade 

domínio de sistema, cursos on-line, design de dashboards, Excel, livros, Masternaq, 

RPA (Robotic Process Automation) é o nome dado às soluções de automação com o 

uso de softwares (robôs) que navegam na camada de visualização de sistemas 

legados (CRMs ERPs aquisições entre sistemas com baixo nível de integraçao, entre 

outros). SAP Óysgeyp_e, Anvvenduncen und Produkte in der Datenverarbeitpgyg, no 

idioma alemão, que quer dizer, em português Sistemas, Aplicativos e Produtos para 

Processamento de Dados. SAP é um software ERP perfeitamente integrado em 

diversas frentes e no trabalho), softwares (sistemas de contabilidade avançados e 

seus recursos no dia a dia), SPED, Secretaria da Receita Federal – SRF curso, 

storytelling com dados, tratamento de dados, técnico em contabilidade em curso, 

mestrado direção de Engenharia de software, mestrado em Gestão, Especialização e 

Pós-graduação em nível de mestrado também foram mencionados. 

 

A indagação que buscou compreender a visão geral em relação ao uso de 

instrumentos tecnológicos no cotidiano da contabilidade seus resultados podem ser 

visualizados na Tabela 20. 
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Tabela 22 
Opinião sobre instrumentos tecnológicos no cotidiano da contabilidade 
VG.05 – TDIC/Inovação Opinião. Fatores relevantes no uso da Web.(Des)vantagens no uso de 
tecnologias na contabilidade (Oportunidades 

Variáveis 
ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Não tenho opinião formada. 
13 16 8 5 

São ferramentas de fácil uso. 
3 4 18 11 

Exigem muito dos estudantes. 
  0 23 14 

Exigem muito dos profissionais contabilistas.  
11 14 - - 

Não acredito no uso de tecnologia em contabilidade. - - - - 

Têm muito potencial, mas ainda são pouco explorados. 25 31 53 32 
São as ferramentas mais apropriadas para estudar e aprender a 
prática contábil. 

8 10 17 10 

São as ferramentas mais apropriadas para uso no cotidiano da 
atividade profissional contabilista. 

17 21 37 22 

Não há diferença entre usá-los ou não. Toda tarefa contábil pode 
ser feita com os meios de que se disponha. 

3 4 12 7 

Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A percepção dos ELC foi muito próxima da dos contadores, uma vez que emitiram 

quase que a mesma opinião para as duas afirmativas, reforçando a contradição. Têm 

muito potencial, mas ainda são pouco explorados - o aluno concorda com essa 

afirmativa em 31% e o contador 32%. Já a opção são as ferramentas mais apropriadas 

para uso no cotidiano da atividade profissional contabilista apresentou índice de 21% 

na percepção do aluno e 22% na opinião do contador. 

 

Assim, procurou-se não só compreender a visão em relação ao uso de instrumentos 

tecnológicos no cotidiano da contabilidade, mas, também, identificar possíveis 

vantagens e desvantagens no uso de tecnologia contábil. 

 

A Tabela 20 expressa as vantagens acerca do uso da tecnologia na contabilidade. 

Nessa questão foi permitido assinalar até três respostas, por isso os resultados estão 

dispostos de acordo com o número de ocorrências registrado na coleta. 
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Tabela 23 
Vantagens acerca do uso da tecnologia na contabilidade 
VG.05 – TDIC/Inovação Opinião Fatores relevantes no uso da Web. (Des)vantagens no uso de 

tecnologias na contabilidade (Oportunidades) 

Variáveis 
ELC PEC 

N.O* N.O 

Aconselhamento e orientação contábeis personalizados com mais eficiência, qualidade e 
colaboração. 

6 8 

Aplicação prática da contabilidade, ampliando conceitos e técnicas contábeis aprendidas. 5 2 

Atendimento personalizado aos clientes. 23 15 

Auxílio à aplicação de procedimentos, técnicas e tecnologias contábeis 10 6 

Capacitação para o dia a dia da contabilidade nas empresas. 13 5 

Compartilhamento de conhecimento prévio. 9 2 

Construção do conhecimento coletivo. 10 4 

Desenvolvimento de habilidades de investigação, “navegação” e colaboração. 1 5 

Estratégias/ métodos alternativos de trabalho, diferentes e criativos, com menor custo e 
mais agilidade. 

10 15 

Facilidade para exposição de ideias e dúvidas. 13 3 

Facilitação à experiência de consultoria virtual. 12 5 

Melhor aprendizagem dos recursos tecnológicos em uso na prática contábil eficiente. 6 9 

Não vejo vantagens. 1  

Oferta digital de serviços contábeis aos clientes gratuitamente ou a baixo custo. 3 2 

Otimização de tempo e espaço. 69 37 

Personalização da gestão contábil via ferramentas digitais a partir das necessidades dos 
clientes. 

9 5 

Prestação de serviços contábeis aos clientes, com segurança e praticidade, via 
ferramentas digitais. 

12 16 

Redução de custo operacional e melhoria na automatização de processos. 21 21 

Melhoria na automatização de processos 1 - 

Interligação entre os deptos e o escritório de contabilidade 1 - 

* N.O- Nº de ocorrências (número de vezes em que o respondente citou o tipo de aperfeiçoamento) 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Dos 80 ELCs, apuraram-se, no total, 234 afirmativas, as quais otimização de tempo e 

espaço surgiu 69, vezes seguida de atendimento personalizado aos clientes (23), 

redução de custo operacional e melhoria na automatização de processos (21), 

facilidade para exposição de ideias e dúvidas (13), capacitação para o dia a dia da 

contabilidade nas empresas (13), prestação de serviços contábeis aos clientes, com 

segurança e praticidade, via ferramentas digitais (12), facilitação à experiência de 

consultoria virtual (12), estratégias/ métodos alternativos de trabalho, diferentes e 

criativos, com menor custo e mais agilidade (10), construção do conhecimento coletivo 

(10) e auxílio à aplicação de procedimentos, técnicas e tecnologias contábeis (10). 

 

Foi sugerida também uma opção de vantagem, entre os departamentos e o escritório 

de contabilidade. Para os PECs, averiguaram-se 160 afirmativas, sendo que as 

vantagens referem-se à otimização de tempo e espaço, citada 37 vezes, à redução 

de custo operacional e melhoria na automatização de processos (21), prestação de 
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serviços contábeis aos clientes, com segurança e praticidade, via ferramentas digitais 

(16), atendimento personalizado aos clientes (15), estratégias/ métodos alternativos 

de trabalho, diferentes e criativos, com menor custo e mais agilidade (15), melhor 

aprendizagem dos recursos tecnológicos em uso na prática contábil eficiente (nove) e 

aconselhamento e orientação contábeis personalizados com mais eficiência, 

qualidade e colaboração (oito). A afirmativa otimização de tempo e espaço mostrou-

se comum aos sujeitos da pesquisa, uma vez que em cada coleta/questionário elas 

foram citadas o maior número de vezes. O relato de um participante corrobora esse 

resultado: “a tecnologia contábil realmente tem a grande vantagem da flexibilização 

de tempo e espaço, porém, ao contrário do pensamento da maioria, essa flexibilização 

não implica em menor trabalho ou dedicação” (PEC). 

 

A Tabela 22 retrata as desvantagens acerca do uso da tecnologia na contabilidade. 

 

Tabela 24 
Desvantagens acerca do uso da tecnologia na contabilidade 

VG.05 – TDIC/Inovação Opinião Fatores relevantes no uso da Web (des)vantagens no uso de 
tecnologias na contabilidade (oportunidades) 

Variáveis 
ELC PEC 

Nº O* Nº O 

Alto custo para o investimento em tecnologia e a capacitação dos 
profissionais contabilistas das empresas. 

25 43 

Apropriação indébita de informações por parte de usuários (hackers), dada 
a vulnerabilidade de sistemas contábeis informatizados. 

3 22 

Aumento de custos de desenvolvimento e de manutenção de sistemas 
contábeis informatizados, dado o número crescente de informações e de 
pessoas usuárias da comunicação via rede de computadores. 

12 33 

Ausência de contato direto em atendimentos via e-mail, Chat, HiBot, 
Chatbot, etc. 

10 26 

Ausência de contato pessoal. 37 74 
Carga de estudo e trabalho ampliada. 8 19 
Desqualificação do profissional contabilista para operar, eficazmente, 
sistemas contábeis informatizados. 

17 34 

Dificuldade de realizar discussões e de trabalhar em equipe. 9 29 
Dificuldades com o ambiente virtual. 21 45 
Não vejo desvantagens. 16 27 
Necessidade de contratação de profissionais contabilistas capacitados, e 
mais custosos, dada a gestão de inovação nas empresas. 

2 24 

Necessidade de meios e/ou instrumentos de garantia à salvaguarda de 
informações contábeis. 

14 26 

Substituição por máquinas, no futuro próximo, daqueles profissionais que 
não se adaptarem às tecnologias. 

18 43 

* N.O- Nº de ocorrências (número de vezes em que o respondente citou o tipo de aperfeiçoamento) 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Verificou-se, entre os 80 ELCs, o total de 192 afirmativas, indicando ter sido feita mais 

de uma escolha por partes dos pesquisados. Assim, a maior preocupação deles incide 
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na ausência de contato pessoal, com 37 repetições, seguida de alto custo para o 

investimento em tecnologia e a capacitação dos profissionais contabilistas das 

empresas (25), dificuldades com o ambiente virtual (21), substituição por máquinas, 

no futuro próximo, daqueles profissionais que não se adaptarem às tecnologias (18), 

desqualificação do profissional contabilista para operar eficazmente sistemas 

contábeis informatizados (17), não vejo desvantagens (16), necessidade de meios 

e/ou instrumentos de garantia à salvaguarda de informações contábeis (14), aumento 

de custos de desenvolvimento e de manutenção de sistemas contábeis 

informatizados, dado o número crescente de informações e de pessoas usuárias da 

comunicação via rede de computadores (12), ausência de contato direto em 

atendimentos via e-mail, Chat, HiBot, Chatbot etc. (10).  

 

Os PECs registraram como desvantagem a ausência de contato pessoal, mencionada 

74 vezes, dificuldades com o ambiente virtual (45), alto custo para o investimento em 

tecnologia e a capacitação dos profissionais contabilistas das empresas (43), 

substituição por máquinas, no futuro próximo, daqueles profissionais que não se 

adaptarem às tecnologias (43), desqualificação do profissional contabilista para operar 

eficazmente sistemas contábeis informatizados (34), aumento de custos de 

desenvolvimento e de manutenção de sistemas contábeis informatizados, dado o 

número crescente de informações e de pessoas usuárias da comunicação via rede de 

computadores (33). A desvantagem resistência à mudança foi inclusa na pesquisa por 

um profissional - profissional contabilista em atividade.  

 

Não se mencionaram, porém, aspectos referidos pela ampla literatura, tal como 

complexidade na realização das tarefas dos escritórios contábeis gerada pelas 

inovações ou relativa à segurança: acesso irrestrito a dados contábeis disponíveis 

virtualmente, gerando insegurança às empresas-clientes, ou perda total ou parcial de 

dados, haja vista a vulnerabilidade de sistemas contábeis informatizados a ataques 

de “vírus”, causando possível “retrabalho” à contabilidade. 

 

Os aspectos mais bem relacionados ao uso de tecnologia na prática contábil 

encontram-se na Tabela 23. 
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Tabela 25 
Aspectos mais bem relacionados ao uso de tecnologia na prática contábil 

VG.05 – TDIC/Inovação opinião fatores relevantes no uso da Web (des)vantagens no uso de 
tecnologias na contabilidade (oportunidades) 

Variáveis 
ELC PEC 

N.O* N.O 

Agilidade. 
58 116 

Autodidatismo. 
1 1 

Competitividade. 
16 23 

Controle. 37 85 
Custo. 

25 33 
Disciplina. 4 11 
Disponibilidade de informações. 

13 47 
Facilidade de uso. 

4 16 
Integração. 

17 43 
Lucro. 

9 16 
Organização. 21 32 
Personalização de atendimento. 

10 15 
Segurança. 

17 43 
Substituição de profissionais por inteligência artificial (IA). 

- 6 
Sustentabilidade profissional 

9 21 

* N.O- Nº de ocorrências (número de vezes em que o respondente citou o tipo de aperfeiçoamento) 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Na mesma linha da questão anterior, os resultados aqui obtiveram mais de uma 

resposta por parte dos pesquisados. Desse modo, do total de 80 alunos, averiguaram-

se 241 apontamentos. Cada respondente optou por assinalar até três alternativas, das 

quais a agilidade foi marcada 58 vezes, controle (37), custo (25) e organização (21). 

Na percepção dos contadores, totalizaram-se 508 afirmativas. O atributo agilidade 

apareceu 116 vezes, seguido de controle (85), disponibilidade de informações (47), 

integração (43) e segurança (43). Percebeu-se que tanto alunos quanto contadores 

comungam da mesma opinião quando assinalaram o aspecto agilidade, gerando 

maior frequência para este atributo. 

 

Estão expostos na Tabela 23 os resultados do uso da tecnologia na prática contábil. 
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Tabela 26 
Ao usar tecnologia na prática contábil, normalmente 

VG.08 – Modelo de Estudo/Trabalho 

Variáveis 
ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Não uso 13 16 5 3 

Questiono procedimentos 30 38 93 55 

Tenho muitas dúvidas técnicas 19 24 24 24 

Tenho muitas dúvidas de conteúdo 7 9 7 7 

Prorrogo atividades em razão de dúvidas técnicas 3 4 24 24 

Desconheço a funcionalidade da maioria de aplicativos e 
programas 

7 
 

9 
 

9 
 

9 
 

Algumas dúvidas quanto às execuções 1 1 - - 

Analiso se o sistema atende às exigências legais e se está 
preparado para atender às normas fiscais 

- 
 

- 
 

1 
 

1 
 

Não vejo melhora do meu desempenho no ambiente virtual. - - 1 1 

São ferramentas de fácil uso - - 1 1 

Uso continuamente - - 1 1 

Tenho dúvidas pontuais  - - 1 1 

Observo que alguns clientes ainda não estão aptos e 
sincronizados com a interação e adaptação das tecnologias na 
prática contábil 

- 
 
 

- 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

Total 80 100 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Na percepção dos ELCs, quando utilizam a tecnologia na prática contábil, costumam 

questionar os procedimentos em 38% das afirmativas. Aproximadamente 24% 

manifestaram possuir dúvidas técnicas e outros 16% informaram não utilizar algum 

tipo de tecnologia. Já os contadores descreveram questionar procedimento em 55% 

das afirmativas, seguido de tenho dúvidas técnicas e prorrogo atividades em razão de 

dúvidas técnicas, com índice de 24%. Em resumo, identificou-se que a maioria dos 

sujeitos matriculados na disciplina de LC no 1º semestre de 2019 da IES compõe-se 

de indivíduos interativos e conectados pelos quais o aprimoramento tecnológico 

ganha nova abordagem, contextualizando um formato de aprendizagem colaborativa.  

 

Em relação à escolaridade, obtive-se um dado interessante: a maioria dos ELC, PEC 

e LED têm ensino superior incompleto; por outro lado, sujeitos do sexo feminino têm 

ensino superior completo. A disciplina de LC tem mais participação de pessoas que 

já possuem outro curso superior. E quanto ao conhecimento em informática, os ELC, 

PEC e LED declararam ter “conhecimento normal”. E, ainda, a maioria optou por 

agilidade e citou, como outros fatores importantes no uso da Web, o controle e o custo. 

Mencionaram como vantagem a flexibilidade de tempo e espaço, seguida do melhor 
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uso dos recursos tecnológicos. E, como desvantagens, a ausência do contato pessoal 

e a dificuldade em explicitar dúvidas a partir de textos.  

 

A maioria dos sujeitos prefere estudar/trabalhar em equipe, dedica uma a duas horas 

por semana para o estudo/trabalho e afirmou questionar procedimentos, bem como 

desconhecem a funcionalidade da maioria dos aplicativos e programas ao usar 

tecnologia contábil. Esse é o perfil dos sujeitos participantes (unidade de observação), 

em que se inserem os ELC, PEC e LED acompanhados durante um semestre da 

pesquisa e utilizados para situar a população investigada – LC, EC, ED (unidade de 

análise). 

 

4.3 Análise estatística 

 

Nesta seção a finalidade foi apresentar os resultados analisados a partir do modelo 

explorando modelos Tam e UTAUT no que concerne à adoção de tecnologias digitais 

e/ou artificiais. Para tanto, foram utilizados quatro indicadores, amplos o suficiente 

para serem aplicados às situações de uso na área contábil em ambientes situacionais 

diferentes. 

 

4.3.1 Análise de dados ausentes (missing) e faltosos (outlier) 

 

Considerando os dados ausentes ou faltosos, não houve item excluído, como se 

configura na Tabela 25. 

 

Tabela 27 
Dados ausentes ou faltosos 

Casos 

Variável 
ELC PEC 

Freq. % Freq. % 

Válido 80 100 168 100 

Excluídos 0 0 0 0 

Total 80 100 168 100 
a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Não foram identificados dados ausentes, ou seja, missing ou outlier na amostra, 

revelando índice de confiança de 95%. O método utilizado nesta pesquisa foi de 
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amostragem, envolvendo 248 respondentes distribuídos em 80 ELCs e 168 PECs e 

um intervalo de confiança percentil. 

 
4.3.2 Análise de confiabilidade por meio do coeficiente de Cronbach  

 

Para medir a confiabilidade dos dados da pesquisa adotou-se o alfa de Cronbach, 

medida simples de consistência interna (Tabela 25). 

 

Tabela 28 
Alfa de Cronbach 

Descrição ELC PEC 

Alfa de Cronbach 9,05 0,797 
Alfa de Cronbach com base em itens padronizados 0,911 0,820 
N de itens 27 27 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

O teste de confiabilidade de Cronbach mostra que todos os conjuntos de variáveis e 

a escala são confiáveis, cujo alfa foi superior a 0,70 (questionário survey), sendo 0,911 

para ELCs e 0,820 para os PECs. 

 

A Tabela 27 expressa os valores do alfa conforme as variáveis consideradas na 

escala. 

 

Tabela 29 
Valores de alfa de Cronbach por variáveis da escala 

Indica- 
dor 

Variáveis da escala 

ELC PEC 

A
lf
a
 d

e
 

 C
ro

n
b
a
c
h

 

A
lf
a
 d

e
 

 C
ro

n
b
a
c
h

 

LD.01 
 

Sou capaz de atuar profissionalmente ante mudanças tecnológicas na 
profissão contábil, pois realizo capacitação continuamente. 

,900 0,787 

LD.02 
 
 

Sinto-me inábil para atuar com contabilidade on-line ou digital no futuro, 
apesar de trabalhar com TDIC – e-mails, intranet, planilhas, websites, BI, 
IA, sistemas contábeis. 

,909 0,801 

VG.07 
 

Sei do que se trata quando se fala de BI, IA, SI, Web, ERPs, Web Based 
etc. 

,899 0,794 

LD.03 
 

Vejo-me usando as TDICs em contabilidade, com mais eficiência, após 
cada capacitação. 

,897 0,788 

LD.04 
 

Sigo as tendências tecnológicas na profissão ao usar websites, sistemas 
contábeis, BI, IA, softwares colaborativos (groupware: e-mail, agenda 
eletrônica, chat, Workflow etc.) e mídias digitais, tais como WhatsApp, 
Facebook e Instagran para atuar com contabilidade. 

,899 0,786 

LD.05 
 

A capacitação tecnológica ofertada em eventos, oficinas etc. é vital à 
sustentabilidade do profissional contabilista. 

,904 0,789 
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Continua 

Tabela 27 
Valores de alfa de Cronbach por variáveis da escala - conclui 

Indicador Variáveis da escala 

ELC PEC 

A
lf
a
 d

e
 

 C
ro

n
b
a
c
h

 

A
lf
a
 d

e
 

 C
ro

n
b
a
c
h

 

LD.06 
A estrutura técnico-operacional à minha disposição favorece a 
melhora do meu desempenho no ambiente virtual. 

,903 0,786 

LD.07 
Ganho, a cada dia, mais familiaridade com TDIC em minha prática 
contábil: melhor coleto, analiso e compartilho dados, fazendo uso 
apropriado delas. 

,896 0,789 

VG.07 
Enfrento minha resistência em relação às tecnologias quando estou 
fora de minha zona de conforto, para adquirir know-how pelo seu 
possível impacto em minha posição profissional algum dia 

,904 0,792 

LD.08 
Domino os sistemas informatizados ao executar minhas tarefas 
contábeis: gráficos, aplicativos de cálculos, de textos, de banco de 
dados, etc. 

,900 0,792 

VG.08 
Meus parceiros de vida e trabalho – amigos e familiares, colegas, 
clientes, mentores, incentivam-me e/ou auxiliam-me a usar TDIC 

,897 0,785 

MOV.02 
Entre outras formas de executar as rotinas contábeis, as TDICs 
sempre serão minha primeira opção, por seus recursos fartos, claros 
e fáceis 

,896 0,783 

MOR.01 
Em minha prática contábil, o foco é criar valor, exclusivamente, por 
meio de meus serviços. 

,901 0,792 

MOR.02 
Sei que a contabilidade on-line ou digital traz autonomia, mas prefiro 
prestar serviço da forma tradicional via os canais usuais: contato 
pessoal, e-mail e telefone. 

,911 0,792 

MOV.03 

Gosto de trabalhar com TDIC na contabilidade porque produz os 
efeitos desejados: ambiente colaborativo, mais tempo livre, menos 
riscos de erro, novos modos de ver e de fazer o trabalho em 
contabilidade, seu uso é agradável e elas facilitam o meu trabalho. 

,896 0,785 

MOR.03 
Usaria TDIC mais frequentemente caso fosse fácil usá-las sem 
depender de outras pessoas para solucionar problemas de operação.  

,902 0,788 

MOV.04 
Sou capaz de substituir outro profissional contabilista em sua 
ausência, evitando-se impactos em processos de trabalho. 

,900 0,789 

MOR.04 
Em minha prática profissional, a contabilidade on-line ou digital não é 
algo que considero consistente ou espontâneo.. 

,908 0,794 

MOV.05 
A tecnologia mudou o fazer contábil, trouxe a necessidade de 
contratações e amplia oportunidades para o profissional qualificado. 

,902 0,800 

MOR.05 
As TDICs, infelizmente, aumentaram muito as despesas com 
sistemas, equipamentos, etc. para a prática contábil em meu trabalho. 

,901 0,791 

MOV.06 
O meio digital sempre permitirá oferecer preços mais acessíveis de 
serviços contábeis, por evitar alguns gastos com os clientes. 

,904 0,802 

MOR.06 
Primeiro mudar antigos hábitos de trabalho e, depois, buscar 
diferencial na gestão de dados contábeis mais úteis com novas 
aquisições de tecnologia. 

,902 0,795 

MOV.07 
Escolho e priorizo novas ideias para usar TDIC em contabilidade 
porque elas são essenciais à minha sobrevivência na profissão. 

,898 0,784 

MOR.07 
Desconfio de um contabilista que não preste serviço pessoalmente, 
porque a contabilidade virtual é ilegal e a qualidade de seus serviços 
é inferior. 

,906 0,793 

MOV.08 
Meu foco competitivo é estar à frente das mudanças tecnológicas  em 
contabilidade, alocando recursos para superar rivais com o uso 
organizado e eficiente de TDIC. 

,899 0,787 

MOR.08 
Adio projetos de inovação e/ou capacitação tecnológica por falta de 
interesse, prazos e/ou verbas. 

,909 0,802 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Considerando cada questão como um escore, observou-se valor de alfa de Cronbach 

superior a 0,7 em todos os escores, indicando a boa consistência da escala. O maior 

indicador em ELC foi para a variável “sei que a contabilidade on-line ou digital traz 

autonomia, mas prefiro prestar serviço da forma tradicional via os canais usuais: 

contato pessoal, e-mail e telefone com alfa de 0,911. No resultado PEC identificou-se 

maior valor de alfa (0,802) para a variável “adio projetos de inovação e/ou capacitação 

tecnológica por falta de interesse, prazos e/ou verbas”. 

 

4.4 Estatística descritiva das escalas do questionário 

 

Esta seção traduz os resultados das variáveis do questionário de pesquisa, aplicado 

por meio da escala Likert de seis pontos, variando de 1-Discordo plenamente a 5-

Concordo plenamente. E zero não se aplica. Ao todo, obtiveram-se 248 respondentes, 

sendo 80 ELCs e 168 PECs. Os resultados para os dois sujeitos da pesquisa estão 

distribuídos em duas tabelas para melhor visualização dos resultados (Tabelas 28 e 

29). Assim, quanto maior o valor, maior o grau - melhor o uso da tecnologia na 

contabilidade. 

 

Tabela 30 
Variáveis da escala-indicador para uso da tecnologia na contabilidade (ELC)  

Indicador Variáveis da escala 

M
é
d

ia
 

M
e
d

ia
n

a
 

M
o

d
a

 

D
e
s
v
io

-

P
a
d

rã
o

 

V
a
ri

â
n

c
ia

 

S
o

m
a

 

LD.01 

Sou capaz de atuar profissionalmente ante 
mudanças tecnológicas na profissão 
contábil, pois realizo capacitação 
continuamente. 

3,61 4,00 4 1,238 1,531 289 

LD.02 

Sinto-me inábil para atuar com contabilidade 
on-line ou digital no futuro, apesar de 
trabalhar com TDIC – e-mails, intranet, 
planilhas, websites, BI, IA, sistemas 
contábeis 

3,50 4,00 4 1,293 1,671 280 

VG.07 Sei do que se trata quando se fala de BI, IA, 
SI, Web, ERPs, Web Based, etc. 

2,93 3,00 4 1,597 2,551 234 

LD.03 
Vejo-me usando as TDICs em 
contabilidade, com mais eficiência, após 
cada capacitação. 

3,36 4,00 3 1,389 1,930 269 
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Continua 
 

Tabela 28 
Variáveis da escala-indicador para uso da tecnologia na contabilidade (ELC) 

Indicador Variáveis da escala 

M
é
d

ia
 

M
e
d

ia
n

a
 

M
o

d
a

 

D
e
s
v
io

- 

P
a
d

rã
o

 

V
a
ri

â
n

c
ia

 

S
o

m
a

 

LD.04 

Sigo as tendências tecnológicas na profissão 
ao usar websites, sistemas contábeis, BI, IA, 
softwares colaborativos (groupware: e-mail, 
agenda eletrônica, Chat, Workflow, etc.) e 
mídias digitais, tais como WhatsApp, 
Facebook e Instagran para atuar com 
contabilidade. 

3,35 3,00 3 1,313 1,724 268 

LD.05 
A capacitação tecnológica ofertada em 
eventos, oficinas etc. é vital à sustentabilidade 
do profissional contabilista. 

4,00 4,00 5 1,102 1,215 320 

LD.06 
A estrutura técnico-operacional à minha 
disposição favorece a melhora do meu 
desempenho no ambiente virtual. 

2,63 3,00 1 1,602 2,566 210 

LD.07 

Ganho, a cada dia, mais familiaridade com 
TDIC em minha prática contábil: melhor 
coleto, analiso e compartilho dados, fazendo 
uso apropriado delas. 

3,50 4,00 5 1,387 1,924 280 

VG.07 

Enfrento minha resistência em relação às 
tecnologias quando estou fora de minha zona 
de conforto para adquirir know-how pelo seu 
possível impacto em minha posição 
profissional algum dia 

3,08 3,00 3 1,376 1,893 246 

LD.08 

Domino os sistemas informatizados ao 
executar minhas tarefas contábeis: gráficos, 
aplicativos de cálculos, de textos, de banco de 
dados etc. 

3,31 4,00 4 1,279 1,635 265 

VG.08 
Meus parceiros de vida e trabalho – amigos e 
familiares, colegas, clientes, mentores, 
incentivam-me e/ou auxiliam-me a usar TDIC 

2,38 2,00 1 1,554 2,415 190 

MOV.01 

Uso as TDIC com base na mudança do 
cenário de tecnologias para divulgar dados 
capazes de manter minha competitividade 
dentro do setor contábil, atrair e engajar 
clientes e parceiros.. 

3,84 4,00 4 1,152 1,328 307 

MOV.02 

Entre outras formas de executar as rotinas 
contábeis, as TDICs sempre serão minha 
primeira opção, por seus recursos fartos, 
claros e fáceis de usar. 

2,45 2,50 3 1,500 2,251 196 

MOR.01 
Em minha prática contábil, o foco é criar valor, 
exclusivamente, por meio de meus serviços. 

3,31 3,00 4 1,165 1,357 265 

MOR.02 

Sei que a contabilidade on-line ou digital traz 
autonomia, mas prefiro prestar serviço da 
forma tradicional via os canais usuais: contato 
pessoal, e-mail e telefone. 

3,91 4,00 4 0,944 0,891 313 
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Continua 

Tabela 28 
Variáveis da escala-indicador para uso da tecnologia na contabilidade (ELC) Conclui 

Indicador Variáveis da escala 

M
é
d

ia
 

M
e
d

ia
n

a
 

M
o

d
a

 

D
e
s
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- 
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d
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o
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a
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â
n

c
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S
o

m
a

 

MOV.03 

Gosto de trabalhar com TDIC na 
contabilidade porque produz os efeitos 
desejados: ambiente colaborativo, mais 
tempo livre, menos riscos de erro, novos 
modos de ver e de fazer o trabalho em 
contabilidade, seu uso é agradável e elas 
facilitam o meu trabalho. 

3,63 4,00 4 1,151 1,326 290 

MOR.03 

Usaria TDIC mais frequentemente caso fosse 
fácil usá-las sem depender de outras 
pessoas para solucionar problemas de 
operação.  

1,65 1,00 0 1,584 2,509 132 

MOV.04 
Sou capaz de substituir outro profissional 
contabilista em sua ausência, evitando-se 
impactos em processos de trabalho. 

3,54 4,00 4 1,377 1,897 283 

MOR.04 
Em minha prática profissional, a 
contabilidade on-line ou digital não é algo que 
considero consistente ou espontâneo.. 

2,04 2,00 1 1,626 2,644 163 

MOV.05 
A tecnologia mudou o fazer contábil, trouxe a 
necessidade de contratações e amplia 
oportunidades para o profissional qualificado. 

3,61 4,00 4 1,238 1,531 289 

MOR.05 
As TDICs, infelizmente, aumentaram muito 
as despesas com sistemas, equipamentos 
etc. para a prática contábil em meu trabalho. 

3,50 4,00 4 1,293 1,671 280 

MOV.06 
O meio digital sempre permitirá oferecer 
preços mais acessíveis de serviços contábeis 
por evitar alguns gastos junto aos clientes. 

2,93 3,00 4 1,597 2,551 234 

MOR.06 

Primeiro mudar antigos hábitos de trabalho e, 
depois, buscar diferencial na gestão de 
dados contábeis mais úteis com novas 
aquisições de tecnologia. 

3,36 4,00 3 1,389 1,930 269 

MOV.07 

Escolho e priorizo novas ideias para usar 
TDIC em contabilidade porque elas são 
essenciais à minha sobrevivência na 
profissão. 

3,35 3,00 3 1,313 1,724 268 

MOR.07 

Desconfio de um contabilista que não preste 
serviço pessoalmente porque a contabilidade 
virtual é ilegal e a qualidade de seus serviços 
é inferior. 

4,00 4,00 5 1,102 1,215 320 

MOV.08 

Meu foco competitivo é estar à frente das 
mudanças tecnológicas  em contabilidade 
alocando recursos para superar rivais com o 
uso organizado e eficiente de TDIC. 

2,63 3,00 1 1,602 2,566 210 

MOR.08 
Adio projetos de inovação e/ou capacitação 
tecnológica por falta de interesse, prazos 
e/ou verbas. 

3,50 4,00 5 1,387 1,924 280 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 



178 

 

Analisando-se o somatório quanto maior o valor, maior o grau de concordância com 

as afirmativas, identificou-se maior valor para duas variáveis: (LD.05) – a capacitação 

tecnológica ofertada em eventos, oficinas etc. é vital à sustentabilidade do profissional 

contabilista; e a variável (MOR.07) desconfio de um contabilista que não preste 

serviço pessoalmente, porque a contabilidade virtual é ilegal e a qualidade de seus 

serviços é inferior, ambas apresentaram média quatro e somatório 320, 

respectivamente. Apurou-se menor valor do somatório para a afirmativa MOR.03 – 

usaria TDIC mais frequentemente caso fosse fácil usá-las sem depender de outras 

pessoas para solucionar problemas de operação, com média de 1,65 e somatório 132. 

 

A Tabela 29 descreve os resultados analisados para o PEC. 

 
Tabela 31 
Variáveis da escala-indicador para uso da tecnologia na contabilidade (PEC) 

Indicador Variáveis da escala 

M
é
d

ia
 

M
e
d

ia
n

a
 

M
o

d
a

 

D
e
s
v
io

- 

P
a
d

rã
o

 

V
a
ri

â
n

c
ia

 

S
o

m
a

 

LD.01 

Sou capaz de atuar profissionalmente ante 
mudanças tecnológicas na profissão 
contábil, pois realizo capacitação 
continuamente. 

4,11 4,00 5 0,929 0,863 690 

LD.02 

Sinto-me inábil para atuar com contabilidade 
on-line ou digital no futuro, apesar de 
trabalhar com TDIC – e-mails, intranet, 
planilhas, websites, BI, IA, sistemas 
contábeis 

1,81 1,00 1 1,567 2,455 304 

VG.07 Sei do que se trata quando se fala de BI, IA, 
SI, Web, ERPs, Web Based, etc. 

3,55 4,00 4 1,247 1,554 597 

LD.03 
Vejo-me usando as TDICs em 
contabilidade, com mais eficiência, após 
cada capacitação. 

3,94 4,00 4 0,927 0,859 662 

LD.04 

Sigo as tendências tecnológicas na 
profissão ao usar websites, sistemas 
contábeis, BI, IA, softwares colaborativos 
(groupware: e-mail, agenda eletrônica, chat, 
Workflow, etc.) e mídias digitais, como 
WhatsApp, Facebook e Instagran para atuar 
com contabilidade. 

3,86 4,00 4 0,915 0,837 649 

LD.05 
A capacitação tecnológica ofertada em 
eventos, oficinas, etc. é vital à 
sustentabilidade do profissional contabilista. 

4,09 4,00 5 0,947 0,896 687 
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Continua 

Tabela 29 
Variáveis da escala-indicador para uso da tecnologia na contabilidade (PEC) 

Indicador Variáveis da escala 
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n
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o

m
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LD.06 
A estrutura técnico-operacional à minha 
disposição favorece a melhora do meu 
desempenho no ambiente virtual. 

4,04 4,00 4 0,898 0,807 679 

LD.07 

Ganho, a cada dia, mais familiaridade com 
TDIC em minha prática contábil: melhor 
coleto, analiso e compartilho dados, fazendo 
uso apropriado delas. 

3,86 4,00 4 0,999 0,997 648 

VG.07 

Enfrento minha resistência em relação às 
tecnologias quando estou fora de minha 
zona de conforto para adquirir know-how 
pelo seu possível impacto em minha 
posição profissional algum dia 

3,16 4,00 4 1,557 2,423 531 

LD.08 

Domino os sistemas informatizados ao 
executar minhas tarefas contábeis: gráficos, 
aplicativos de cálculos, de textos, de banco 
de dados etc. 

3,93 4,00 4 0,939 0,881 660 

VG.08 

Meus parceiros de vida e trabalho – amigos 
e familiares, colegas, clientes, mentores, 
incentivam-me e/ou auxiliam-me a usar 
TDIC. 

3,29 3,50 4 1,381 1,906 552 

MOV.01 

Uso as TDICs com base na mudança do 
cenário de tecnologias para divulgar dados 
capazes de manter minha competitividade 
dentro do setor contábil, atrair e engajar 
clientes e parceiros.. 

3,69 4,00 4 1,132 1,281 620 

MOV.02 

Entre outras formas de executar as rotinas 
contábeis, as TDICs sempre serão minha 
primeira opção, por seus recursos fartos, 
claros e fáceis de usar. 

3,64 4,00 3 1,124 1,263 611 

MOR.01 
Em minha prática contábil, o foco é criar 
valor, exclusivamente, por meio de meus 
serviços. 

3,79 4,00 4 1,285 1,651 637 

MOR.02 

Sei que a contabilidade on-line ou digital traz 
autonomia, mas prefiro prestar serviço da 
forma tradicional via os canais usuais: 
contato pessoal, e-mail e telefone. 

2,56 3,00 4 1,566 2,452 430 
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Continua 

Tabela 29 
Variáveis da escala-indicador para uso da tecnologia na contabilidade (PEC) Conclui 

Indicador Variáveis da escala 
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MOV.03 

Gosto de trabalhar com TDIC na contabilidade 
porque produz os efeitos desejados: ambiente 
colaborativo, mais tempo livre, menos riscos de 
erro, novos modos de ver e de fazer o trabalho 
em contabilidade, seu uso é agradável e elas 
facilitam o meu trabalho. 

3,67 4,00 4 1,075 1,156 617 

MOR.03 
Usaria TDIC mais frequentemente caso fosse 
fácil usá-las sem depender de outras pessoas 
para solucionar problemas de operação.  

3,34 3,00 3 1,326 1,758 561 

MOV.04 
Sou capaz de substituir outro profissional 
contabilistam sua ausência, evitando-se 
impactos em processos de trabalho. 

3,69 4,00 4 1,137 1,293 620 

MOR.04 
Em minha prática profissional, a contabilidade 
on-line ou digital não é algo que considero 
consistente ou espontâneo.. 

2,38 2,00 1 1,570 2,465 400 

MOV.05 
A tecnologia mudou o fazer contábil, trouxe a 
necessidade de contratações e amplia 
oportunidades para o profissional qualificado. 

3,89 4,00 5 1,102 1,215 653 

MOR.05 
As TDICs, infelizmente, aumentaram muito as 
despesas com sistemas, equipamentos, etc. 
para a prática contábil em meu trabalho. 

2,69 3,00 3 1,488 2,215 452 

MOV.06 
O meio digital sempre permitirá oferecer preços 
mais acessíveis de serviços contábeis, por evitar 
alguns gastos com os clientes. 

3,47 3,00 3 1,099 1,209 583 

MOR.06 

Primeiro mudar antigos hábitos de trabalho e, 
depois, buscar diferencial na gestão de dados 
contábeis mais úteis com novas aquisições de 
tecnologia. 

3,85 4,00 4 1,142 1,305 646 

MOV.07 
Escolho e priorizo novas ideias para usar TDIC 
em contabilidade porque elas são essenciais à 
minha sobrevivência na profissão. 

3,74 4,00 4 1,067 1,138 629 

MOR.07 

Desconfio de um contabilista que não preste 
serviço pessoalmente, porque a contabilidade 
virtual é ilegal e a qualidade de seus serviços é 
inferior. 

1,76 1,00 1 1,501 2,254 296 

MOV.08 

Meu foco competitivo é estar à frente das 
mudanças tecnológicas  em contabilidade, 
alocando recursos para superar rivais com o uso 
organizado e eficiente de TDIC. 

3,52 4,00 4 1,189 1,413 592 

MOR.08 
Adio projetos de inovação e/ou capacitação 
tecnológica por falta de interesse, prazos e/ou 
verbas. 

1,95 2,00 1 1,630 2,656 328 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Na análise dos PECs, verificou-se maior somatório para a variável (LD.01) sou capaz 

de atuar profissionalmente ante mudanças tecnológicas na profissão contabilista, pois 

realizo capacitação continuamente, com média de 4,11 e somatório 690.  

 

A Tabela 30 descreve os valores do somatório por variável em relação ao percentual 

do valor máximo. 

 

Tabela 32 
Valores do somatório por variáveis da escala para o uso da tecnologia na 
contabilidade 

Indicador Variáveis da escala 

ELC PEC  

Soma 

% em 
relação 
ao valor 
máximo 

Soma 

% em 
relação ao 

valor 
máximo 

LD.01 

Sou capaz de atuar profissionalmente ante 
mudanças tecnológicas na profissão 
contábil, pois realizo capacitação 
continuamente. 

289 72 690 82 

LD.02 

Sinto-me inábil para atuar com 
contabilidade on-line ou digital no futuro, 
apesar de trabalhar com TDIC – e-mails, 
intranet, planilhas, websites, BI, IA, 
sistemas contábeis. 

280 70 304 36 

VG.07 
Sei do que se trata quando se fala de BI, 
IA, SI, Web, ERPs, Web Based, etc. 

234 59 597 71 

LD.03 
Vejo-me usando as TDIC em 
contabilidade, com mais eficiência, após 
cada capacitação. 

269 67 662 79 

LD.04 

Sigo as tendências tecnológicas na 
profissão ao usar websites, sistemas 
contábeis, BI, IA, softwares colaborativos 
(groupware: e-mail, agenda eletrônica, 
Chat, Workflow, etc.) e mídias digitais, tais 
como WhatsApp, Facebook e Instagran 
para atuar com contabilidade. 

268 67 649 77 

LD.05 

A capacitação tecnológica ofertada em 
eventos, oficinas etc. é vital à 
sustentabilidade do profissional 
contabilista. 

320 80 687 82 

LD.06 
A estrutura técnico-operacional à minha 
disposição favorece a melhora do meu 
desempenho no ambiente virtual. 

210 53 679 81 
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Continua 

Tabela 30 
Valores do somatório por variáveis da escala para o uso da tecnologia na 
contabilidade 

Indicador Variáveis da escala 

ELC PEC  

Soma 

% em 
relação 
ao valor 
máximo 

Soma 

% em 
relação ao 

valor 
máximo 

LD.07 

Ganho, a cada dia, mais familiaridade com 
TDIC em minha prática contábil: melhor 
coleto, analiso e compartilho dados, 
fazendo uso apropriado delas. 

280 70 648 77 

VG.07 

Enfrento minha resistência em relação às 
tecnologias quando estou fora de minha 
zona de conforto para adquirir know-how 
pelo seu possível impacto em minha 
posição profissional algum dia. 

246 62 531 63 

LD.08 

Domino os sistemas informatizados ao 
executar minhas tarefas contábeis: 
gráficos, aplicativos de cálculos, de textos, 
de banco de dados etc. 

265 66 660 79 

VG.08 

Meus parceiros de vida e trabalho – amigos 
e familiares, colegas, clientes, mentores, 
incentivam-me e/ou auxiliam-me a usar 
TDIC 

190 48 552 66 

MOV.01 

Uso as TDICs com base na mudança do 
cenário de tecnologias para divulgar dados 
capazes de manter minha competitividade 
dentro do setor contábil, atrair e engajar 
clientes e parceiros.. 

307 77 620 74 

MOV.02 

Entre outras formas de executar as rotinas 
contábeis, as TDICs sempre serão minha 
primeira opção por seus recursos fartos, 
claros e fáceis de usar. 

196 49 611 73 

MOR.01 
Em minha prática contábil, o foco é criar 
valor, exclusivamente, por meio de meus 
serviços. 

265 66 637 76 

MOR.02 

Sei que a contabilidade on-line ou digital 
traz autonomia, mas prefiro prestar serviço 
da forma tradicional via os canais usuais: 
contato pessoal, e-mail e telefone. 

313 78 430 51 

MOV.03 

Gosto de trabalhar com TDIC na 
contabilidade porque produz os efeitos 
desejados: ambiente colaborativo, mais 
tempo livre, menos riscos de erro, novos 
modos de ver e de fazer o trabalho em 
contabilidade, seu uso é agradável e elas 
facilitam o meu trabalho. 

290 73 617 73 
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Continua 

Tabela 30 
Valores do somatório por variáveis da escala para o uso da tecnologia na 
contabilidade Conclui 

Indicador Variáveis da escala 

ELC PEC  

Soma 

% em 
relação 
ao valor 
máximo 

Soma 

% em 
relação ao 

valor 
máximo 

MOR.03 

Usaria TDIC mais frequentemente caso 
fosse fácil usá-las sem depender de outras 
pessoas para solucionar problemas de 
operação.  

132 33 561 67 

MOV.04 
Sou capaz de substituir outro profissional 
contabilista em sua ausência, evitando-se 
impactos em processos de trabalho. 

283 71 620 74 

MOR.04 
Em minha prática profissional, a 
contabilidade on-line ou digital não é algo 
que considero consistente ou espontâneo.. 

163 41 400 48 

MOV.05 

A tecnologia mudou o fazer contábil, trouxe 
a necessidade de contratações e amplia 
oportunidades para o profissional 
qualificado. 

289 72 653 78 

MOR.05 

As TDICs, infelizmente, aumentaram muito 
as despesas com sistemas, equipamentos, 
etc. para a prática contábil em meu 
trabalho. 

280 70 452 54 

OV.06 

O meio digital sempre permitirá oferecer 
preços mais acessíveis de serviços 
contábeis por evitar alguns gastos junto 
aos clientes. 

234 59 583 69 

MOR.06 

Primeiro mudar antigos hábitos de trabalho 
e, depois, buscar diferencial na gestão de 
dados contábeis mais úteis com novas 
aquisições de tecnologia. 

269 67 646 77 

MOV.07 

Escolho e priorizo novas ideias para usar 
TDIC em contabilidade porque elas são 
essenciais à minha sobrevivência na 
profissão. 

268 67 629 75 

MOR.07 

Desconfio de um contabilista que não 
preste serviço pessoalmente porque a 
contabilidade virtual é ilegal e a qualidade 
de seus serviços é inferior. 

320 80 296 35 

MOV.08 

Meu foco competitivo é estar à frente das 
mudanças tecnológicas  em contabilidade 
alocando recursos para superar rivais com 
o uso organizado e eficiente de TDIC. 

210 53 592 70 

MOR.08 
Adio projetos de inovação e/ou 
capacitação tecnológica por falta de 
interesse, prazos e/ou verbas. 

280 70 328 39 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Considerando as 248 respostas distribuídas entre 80 ELCs, o valor total foi de 80x5=400. Houve maior somatório para a afirmativa 

LD.05 - a capacitação tecnológica ofertada em eventos, oficinas, etc. é vital à sustentabilidade do profissional contabilista; 

correspondendo a 80%% sou capaz de atuar profissionalmente ante mudanças tecnológicas na profissão contábil, pois realizo 

capacitação continuamente, com soma de 690 e índice de 82% em relação ao valor máximo. 

 

A Tabela 31 demonstra as variáveis por item da escala, na qual se analisou o grau de importância dos fatores que influenciam no 

uso da tecnologia na contabilidade para ELC. 

 
Tabela 33  
Variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (ELC) 

Indicador Variáveis da escala 

0 1 2 3 4 5 

Total 
Não se aplica 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

LD.01 

Sou capaz de atuar profissionalmente ante 
mudanças tecnológicas na profissão 
contábil, pois realizo capacitação 
continuamente. 

1 
 
 

1 
 
 

6 
 
 

8 
 
 

6 
 
 

8 
 
 

18 
 
 

23 
 
 

28 
 
 

35 
 
 

21 
 
 

26 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

LD.02 

Sinto-me inábil para atuar com 
contabilidade on-line ou digital no futuro, 
apesar de trabalhar com TDIC – e-mails, 
intranet, planilhas, websites, BI, IA, 
sistemas contábeis, etc. 

27 
 
 

34 
 
 

21 
 
 

26 
 
 

9 
 
 

11 
 
 

10 
 
 

13 
 
 

10 
 
 

13 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

80 
 
 

100 
 
 

VG.07 
Sei do que se trata quando se fala de BI, 
IA, SI, Web, ERPs, Web Based, etc. 

3 4 13 16 8 10 29 36 14 18 13 16 80 100 

  



185 

 

continua 

Tabela 31  
Variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (ELC) 

Indicador Variáveis da escala 

0 1 2 3 4 5 

Total 
Não se aplica 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

LD.03 
Vejo-me usando as TDICs em 
contabilidade, com mais eficiência, após 
cada capacitação. 

4 5 7 9 9 11 20 25 29 36 11 14 80 100 

LD.04 

Sigo as tendências tecnológicas na profissão 
ao usar websites, sistemas contábeis, BI, IA, 
softwares colaborativos (groupware: e-mail, 
agenda eletrônica, chat, Workflow etc.) e 
mídias digitais, tais como WhatsApp, Facebook 
e Instagran para atuar com contabilidade. 

1 1 7 9 5 6 16 20 34 43 17 21 80 100 

LD.05 
A capacitação tecnológica ofertada em 
eventos, oficinas etc. é vital à sustentabilidade 
do profissional contabilista. 

0 0 1 1 3 4 10 13 28 35 38 48 80 100 

LD.06 
A estrutura técnico-operacional à minha 
disposição favorece a melhora do meu 
desempenho no ambiente virtual. 

0 0 1 1 3 4 10 13 28 35 38 48 80 100 

LD.07 

Ganho, a cada dia, mais familiaridade com 
TDIC em minha prática contábil: melhor coleto, 
analiso e compartilho dados, fazendo uso 
apropriado delas. 

5 6 9 11 6 8 14 18 28 35 18 23 80 100 

VG.07 

Enfrento minha resistência em relação às 
tecnologias quando estou fora de minha zona 
de conforto para adquirir know-how pelo seu 
possível impacto em minha posição profissional 
algum dia. 

8 10 8 10 9 11 13 16 33 41 9 11 80 100 
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Continua 

Tabela 31  
Variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (ELC) 

Indicador Variáveis da escala 

0 1 2 3 4 5 

Total 
Não se aplica 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
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q
 

%
 

LD.08 

Domino os sistemas informatizados ao 
executar minhas tarefas contábeis: gráficos, 
aplicativos de cálculos, de textos, de banco de 
dados etc. 

3 4 5 6 5 6 21 26 28 35 18 23 80 100 

VG.08 
Meus parceiros de vida e trabalho – amigos e 
familiares, colegas, clientes, mentores, 
incentivam-me e/ou auxiliam-me a usar TDIC. 

8 10 14 18 3 4 17 21 27 34 11 14 80 100 

MOV.01 

Uso as TDICs com base na mudança do 
cenário de tecnologias para divulgar dados 
capazes de manter minha competitividade 
dentro do setor contábil, atrair e engajar 
clientes e parceiros.. 

4 5 7 9 4 5 24 30 23 29 18 23 80 100 

MOV.02 

Entre outras formas de executar as rotinas 
contábeis, as TDICs sempre serão minha 
primeira opção por seus recursos fartos, claros 
e fáceis de usar. 

4 5 4 5 7 9 26 33 23 29 16 20 80 100 

MOV.03 

Gosto de trabalhar com TDIC na contabilidade 
porque produz os efeitos desejados: ambiente 
colaborativo, mais tempo livre, menos riscos de 
erro, novos modos de ver e de fazer o trabalho 
em contabilidade, seu uso é agradável e elas 
facilitam o meu trabalho. 

4 5 3 4 10 13 18 23 22 28 23 29 80 100 
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Continua 

Tabela 31  
Variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (ELC) 

Indicador Variáveis da escala 

0 1 2 3 4 5 

Total 
Não se aplica 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
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q
 

%
 

F
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q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
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q
 

%
 

MOV.04 
Sou capaz de substituir outro profissional 
contabilista em sua ausência, evitando-se 
impactos em processos de trabalho. 

2 3 7 9 10 13 19 24 29 36 13 16 80 100 

MOV.05 
A tecnologia mudou o fazer contábil, trouxe a 
necessidade de contratações e amplia 
oportunidades para o profissional qualificado. 

2 3 2 3 4 5 16 20 31 39 25 31 80 100 

MOV.06 
O meio digital sempre permitirá oferecer preços 
mais acessíveis de serviços contábeis por 
evitar alguns gastos junto aos clientes. 

1 1 5 6 
12 

 
15 24 30 26 33 12 15 80 100 

MOV.07 
Escolho e priorizo novas ideias para usar TDIC 
em contabilidade porque elas são essenciais à 
minha sobrevivência na profissão. 

4 5 3 4 10 13 18 23 22 28 23 29 80 100 

MOV.08 

Meu foco competitivo é estar à frente das 
mudanças tecnológicas  em contabilidade 
alocando recursos para superar rivais com o 
uso organizado e eficiente de TDIC. 

4 5 5 6 5 6 17 21 28 35 21 26 80 100 

MOR.01 Em minha prática contábil, o foco é criar valor, 
exclusivamente, por meio de meus serviços. 

0 0 3 4 5 6 15 19 23 29 34 43 80 100 

MOR.02 

Sei que a contabilidade on-line ou digital traz 
autonomia, mas prefiro prestar serviço da forma 
tradicional via os canais usuais: contato 
pessoal, e-mail e telefone. 

7 9 18 23 14 18 12 15 17 21 12 15 80 100 
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Continua 

Tabela 30  
Variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (ELC) Conclui 

Indicador Variáveis da escala 

0 1 2 3 4 5 

Total 
Não se aplica 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
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re

q
 

%
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q
 

%
 

F
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q
 

%
 

F
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%
 

MOR.03 
Usaria TDIC mais frequentemente caso fosse 
fácil usá-las sem depender de outras pessoas 
para solucionar problemas de operação.  

2 3 10 13 14 18 24 30 14 18 16 20 80 100 

MOR.04 
Em minha prática profissional, a contabilidade 
on-line ou digital não é algo que considero 
consistente ou espontâneo.. 

9 11 20 25 15 19 11 14 18 23 7 9 80 100 

MOR.05 
As TDICs, infelizmente, aumentaram muito as 
despesas com sistemas, equipamentos etc. 
para a prática contábil em meu trabalho. 

10 13 13 16 17 21 18 23 15 19 7 9 80 100 

MOR.06 

Primeiro mudar antigos hábitos de trabalho e, 
depois, buscar diferencial na gestão de dados 
contábeis mais úteis com novas aquisições de 
tecnologia. 

0 0 1 1 6 8 15 19 35 44 23 29 80 100 

MOR.07 

Desconfio de um contabilista que não preste 
serviço pessoalmente porque a contabilidade 
virtual é ilegal e a qualidade de seus serviços é 
inferior. 

25 31 19 24 14 18 8 10 9 11 5 6 80 100 

MOR.08 
Adio projetos de inovação e/ou capacitação 
tecnológica por falta de interesse, prazos e/ou 
verbas. 

18 23 19 24 9 11 16 20 12 15 6 8 80 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

A variável LD.05 - a capacitação tecnológica ofertada em eventos, oficinas etc. é vital à sustentabilidade do profissional contabilista 

- trouxe índice de 48% para a afirmativa “concordo plenamente”. Já 36% das afirmativas foram para a variável sei do que se trata 
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quando se fala de BI, IA, SI, Web, ERPs, Web Based. - 36% para a opção “nem concordo nem discordo”. O grau da escala concordo 

parcialmente foi indicado por 35% das respostas quando se tratou da variável MOR.06 - primeiro mudar antigos hábitos de trabalho 

e, depois, buscar diferencial na gestão de dados contábeis mais úteis com novas aquisições de tecnologia.  

 

A variável LD.02 - sinto-me inábil para atuar com contabilidade on-line ou digital no futuro, apesar de trabalhar com TDIC – e-mails, 

intranet, planilhas, websites, BI, IA, sistemas contábeis, etc. - foi pontuada em dois níveis na escala Likert para a opção “não se 

aplica”, com 34% das indicações; e no grau “discordo plenamente”, em 26% das respostas. Por fim, na variável MOR.05, as TDICs, 

infelizmente, aumentaram muito as despesas com sistemas, equipamentos, etc. para a prática contábil em meu trabalho - índice de 

respostas de 21% para discordo parcialmente. 

 

A Tabela 31 expõe os resultados concernentes às variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (PEC). 

 

Tabela 34 
Variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (PEC) 

Indicador Variáveis da escala 

0 1 2 3 4 5 

Total Não se 
aplica 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

LD.01 
Sou capaz de atuar profissionalmente ante 
mudanças tecnológicas na profissão contábil, 
pois realizo capacitação continuamente. 

0 0 1 1 9 5 31 18 57 34 70 42 168 100 

LD.02 

Sinto-me inábil para atuar com contabilidade 
on-line ou digital no futuro, apesar de trabalhar 
com TDIC – e-mails, intranet, planilhas, 
websites, BI, IA, sistemas contábeis, etc. 

39 23 54 32 18 11 24 14 23 14 10 6 168 100 
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Continua 

Tabela 32  
Variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (ELC) 

Indicador Variáveis da escala 

0 1 2 3 4 5 

Total 
Não se aplica 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

VG.07 
Sei do que se trata quando se fala de BI, IA, SI, 
Web, ERPs, Web Based, etc. 

6 4 7 4 12 7 46 27 57 34 40 24 168 100 

LD.03 Vejo-me usando as TDICs em contabilidade, 
com mais eficiência, após cada capacitação. 

1 1 0 0 11 7 34 20 72 43 50 30 168 100 

LD.04 

Sigo as tendências tecnológicas na profissão 
ao usar websites, sistemas contábeis, BI, IA, 
softwares colaborativos (groupware: e-mail, 
agenda eletrônica, chat, Workflow etc.) e 
mídias digitais, tais como WhatsApp, Facebook 
e Instagran para atuar com contabilidade. 

1 1 0 0 11 7 34 20 72 43 50 30 168 100 

LD.05 
A capacitação tecnológica ofertada em 
eventos, oficinas, etc. é vital à sustentabilidade 
do profissional contabilista. 

1 1 0 0 11 6 34 18 72 39 66 36 184 100 

LD.06 
A estrutura técnico-operacional à minha 
disposição favorece a melhora do meu 
desempenho no ambiente virtual. 

1 1 0 0 8 5 30 18 72 43 57 34 168 100 

LD.07 

Ganho, a cada dia, mais familiaridade com 
TDIC em minha prática contábil: melhor coleto, 
analiso e compartilho dados, fazendo uso 
apropriado delas. 

2 1 2 1 7 4 44 26 65 39 48 29 168 100 
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Continua 

Tabela 31  
Variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (ELC) 

Indicador Variáveis da escala 

0 1 2 3 4 5 

Total 
Não se aplica 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

VG.07 

Enfrento minha resistência em relação às 
tecnologias quando estou fora de minha zona 
de conforto para adquirir know-how pelo seu 
possível impacto em minha posição profissional 
algum dia. 

16 
 
 
 

10 
 
 
 

17 
 
 
 

10 
 
 
 

12 
 
 
 

7 
 
 
 

34 
 
 
 

20 
 
 
 

57 
 
 
 

34 
 
 
 

32 
 
 
 

19 
 
 
 

168 
 
 
 

100 
 
 
 

LD.08 

Domino os sistemas informatizados ao 
executar minhas tarefas contábeis: gráficos, 
aplicativos de cálculos, de textos, de banco de 
dados, etc. 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

8 
 
 

5 
 
 

28 
 
 

17 
 
 

64 
 
 

38 
 
 

66 
 
 

39 
 
 

168 
 
 

100 
 
 

VG.08 
Meus parceiros de vida e trabalho – amigos e 
familiares, colegas, clientes, mentores, 
incentivam-me e/ou auxiliam-me a usar TDIC. 

8 
 
 

5 
 
 

12 
 
 

7 
 
 

23 
 
 

14 
 
 

41 
 
 

24 
 
 

49 
 
 

29 
 
 

35 
 
 

21 
 
 

168 
 
 

100 
 
 

MOV.01 

Uso as TDICs com base na mudança do 
cenário de tecnologias para divulgar dados 
capazes de manter minha competitividade 
dentro do setor contábil, atrair e engajar 
clientes e parceiros. 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

52 
 
 
 

31 
 
 
 

58 
 
 
 

35 
 
 
 

43 
 
 
 

26 
 
 
 

168 
 
 
 

100 
 
 
 

MOV.02 

Entre outras formas de executar as rotinas 
contábeis, as TDICs sempre serão minha 
primeira opção, por seus recursos fartos, claros 
e fáceis de usar. 

3 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

2 
 
 

13 
 
 

8 
 
 

54 
 
 

32 
 
 

51 
 
 

30 
 
 

43 
 
 

26 
 
 

168 
 
 

100 
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Continua 

Tabela 31  
Variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (ELC) 

Indicador Variáveis da escala 

0 1 2 3 4 5 

Total 
Não se aplica 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

MOV.03 

Gosto de trabalhar com TDIC na contabilidade 
porque produz os efeitos desejados: ambiente 
colaborativo, mais tempo livre, menos riscos de 
erro, novos modos de ver e de fazer o trabalho 
em contabilidade, seu uso é agradável e elas 
facilitam o meu trabalho. 

3 2 4 2 9 5 52 31 61 36 39 23 168 100 

MOV.04 
Sou capaz de substituir outro profissional 
contabilista em sua ausência, evitando-se 
impactos em processos de trabalho. 

3 2 5 3 12 7 46 27 57 34 45 27 168 100 

MOV.05 
A tecnologia mudou o fazer contábil, trouxe a 
necessidade de contratações e amplia 
oportunidades para o profissional qualificado. 

2 1 5 3 8 5 38 23 57 34 58 35 168 100 

MOV.06 
O meio digital sempre permitirá oferecer preços 
mais acessíveis de serviços contábeis por evitar 
alguns gastos junto aos clientes. 

2 1 5 3 20 12 59 35 49 29 33 20 168 100 

MOV.07 
Escolho e priorizo novas ideias para usar TDIC 
em contabilidade porque elas são essenciais à 
minha sobrevivência na profissão. 

4 2 2 1 8 5 46 27 67 40 41 24 168 100 

MOV.08 

Meu foco competitivo é estar à frente das 
mudanças tecnológicas  em contabilidade 
alocando recursos para superar rivais com o uso 
organizado e eficiente de TDIC. 

4 2 5 3 20 12 47 28 54 32 38 23 168 100 

MOR.01 Em minha prática contábil, o foco é criar valor, 
exclusivamente, por meio de meus serviços. 

6 4 9 5 5 3 30 18 62 37 56 33 168 100 
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Continua 

Tabela 31  
Variáveis da escala para o uso da tecnologia na contabilidade (ELC) – Conclui 

Indicador Variáveis da escala 

0 1 2 3 4 5 

Total 
Não se aplica 

Discordo 
plenament

e 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
Concordo 

Nem 
Discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

F
re

q
 

%
 

MOR.02 

Sei que a contabilidade on-line ou digital traz 
autonomia, mas prefiro prestar serviço da forma 
tradicional via os canais usuais: contato pessoal, 
e-mail e telefone. 

22 13 28 17 25 15 37 22 39 23 17 10 168 100 

MOR.03 
Usaria TDIC mais frequentemente caso fosse fácil 
usá-las sem depender de outras pessoas para 
solucionar problemas de operação.  

6 4 12 7 19 11 50 30 44 26 37 22 168 100 

MOR.04 
Em minha prática profissional, a contabilidade on-
line ou digital não é algo que considero consistente 
ou espontâneo.. 

21 13 42 25 23 14 31 18 36 21 15 9 168 100 

MOR.05 
As TDICs, infelizmente, aumentaram muito as 
despesas com sistemas, equipamentos, etc. para a 
prática contábil em meu trabalho. 

21 13 16 10 28 17 49 29 37 22 17 10 168 100 

MOR.06 

Primeiro mudar antigos hábitos de trabalho e, 
depois, buscar diferencial na gestão de dados 
contábeis mais úteis com novas aquisições de 
tecnologia. 

5 3 1 1 10 6 38 23 59 35 55 33 168 100 

MOR.07 
Desconfio de um contabilista que não preste serviço 
pessoalmente porque a contabilidade virtual é ilegal 
e a qualidade de seus serviços é inferior. 

42 25 45 27 28 17 23 14 24 14 6 4 168 100 

MOR.08 
Adio projetos de inovação e/ou capacitação 
tecnológica por falta de interesse, prazos e/ou 
verbas. 

41 24 42 25 21 13 21 13 34 20 9 5 168 100 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Os resultados revelaram que nas variáveis LD.03 (vejo-me usando as TDICs em 

contabilidade, com mais eficiência, após cada capacitação); LD.04 (sigo as tendências 

tecnológicas na profissão ao usar Websites, sistemas contábeis, BI, IA, softwares 

colaborativos - groupware: e-mail, agenda eletrônica, Chat, Workflow, etc. e mídias 

digitais tais como WhatsApp, Facebook e Instagran para atuar com contabilidade); e 

LD.06 (a estrutura técnico-operacional à minha disposição favorece a melhora do meu 

desempenho no ambiente virtual) houve 43% das afirmativas para o grau de 

concordância parcial. A segunda mais indicada nas respostas foi para LD.01 - sou 

capaz de atuar profissionalmente ante mudanças tecnológicas na profissão contábil, 

pois realizo capacitação continuamente no grau da escala concordo plenamente em 

42%.  

 

A variável o meio digital sempre permitirá oferecer preços mais acessíveis de serviços 

contábeis por evitar alguns gastos com os clientes obteve 35% quando a opção foi 

nem concordo nem discordo. Já 32% das respostas foram dedicados à variável LD.02 

- sinto-me inábil para atuar com contabilidade on-line ou digital no futuro, apesar de 

trabalhar com TDIC – e-mails, intranet, planilhas, Websites, BI, IA, sistemas contábeis, 

etc., pontuada por discordo plenamente.  

 

4.5 Discussão dos resultados 

 

De acordo com o primeiro objetivo específico identificar as principais mudanças 

tecnológicas aplicadas ao fazer contábil, investigando as perspectivas futuras para a 

profissão, observou-se a necessidade de constante busca por capacitação. Sem o 

devido acompanhamento das mudanças tecnológicas, quer seja técnico ou 

processual, o resultado pode ser o insucesso e a perda de oportunidades, quer seja 

na área contábil ou em qualquer outra área. É preciso que os profissionais se 

desenvolvam e busquem capacitação em tecnologia da informação, principalmente 

por não ser possível realizar o trabalho contábil sem o acompanhamento das 

mudanças tecnológicas.  

 

Ainda é deficitária a compreensão do conceito de tecnologia, pois ela não ocorre 

somente nos equipamentos, mas nos processos. Ainda é carente a literatura de 

definições sobre o termo e suas condições e ou adaptações. Quando se trata das 
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mudanças tecnológicas, o alfa identificado na análise dos dados foi acima de ,07, 

demonstrando boa consistência dos dados. De acordo com De Geus (1999), para 

mudanças tecnológicas significam tempos perigosos, mas não levam a reformular 

questões básicas dos negócios. 

 

Por sua vez, Oliveira (2019) compreende que acompanhar as mudanças tecnológicas 

e sua influência na profissão contábil é fundamental, inclusive para novas tomadas de 

decisões no futuro. É preciso tirar proveito das inovações. Contudo, ainda não existe 

conclusão unânime sobre os elementos de uso de TDIC. Faz-se necessário atentar 

para discussões como facilidade percebida de uso e utilidade percebida, assim como 

os valores sociais: motivação, satisfação e confiança e sua influência no uso de 

tecnologia, no contexto da aprendizagem situada e da cultura digital 

(Cibercultura/Tecnocultura) em âmbitos que exploram o mercado de tecnologia para 

a contabilidade on-line e/ou digital, propriamente uma empresa virtual de contabilidade 

(Websites). De modo geral, as mudanças tecnológicas podem ser analisadas com 

vistas à caracterização da tecnologia dentro do modelo de negócio virtual para uso na 

contabilidade, para que possa contribuir o pensar o uso dessa tecnologia de maneira 

estratégica, envolvendo profissionais contabilistas e futuros profissionais. Ou seja, as 

novas formas de atuação profissional que organizam a vida contemporânea estão 

ligadas às tecnologias necessárias ao labor do profissional contabilista. 

 

Para atingir o segundo objetivo específico – identificar que competências terão que 

ser desenvolvidas e/ou modificadas para o exercício profissional a partir das TDICs -, 

captou-se a constante necessidade de adquirir competências, sendo inerente ao 

cotidiano dos profissionais. Portanto, além dos saberes para o desempenho das 

atribuições, existe ainda habilidades como trabalho em equipe e tomada de decisão 

inerentes à função. Faz-se necessário remodelar as instituições educacionais 

almejando aprimorar os saberes do docente. A capacitação pode ser uma vantagem 

competitiva, pois o uso constante das TDICs requer conhecimento, competências e 

habilidades digitais para exercício da prática contábil.  

 

É fundamental que o profissional ou futuro profissional melhore seu desempenho e 

adquira mais eficiência, produtividade e desempenho não só no trabalho, mas no 

ambiente acadêmico também. É por meio dos sistemas que haverá o alcance perfeito 
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na execução de tarefas.  Por isso, a ideia de um profissional ou futuro profissional 

capaz de desenvolver e atuar com as competências e habilidades necessárias à 

realização do trabalho contábil proficiente no setor dos serviços on-line e digital existe 

em especial por sua importância estratégica no âmbito das transformações 

tecnológicas. A capacitação para contabilidade on-line e digital é apresentada sob a 

ótica do laboratório especializado e das empresas.  

 

Supõe-se, nessa linha, que aprendizagem continuada e progressiva para a realização 

do trabalho se dá por meio do que se aprende na instituição escolar, do que o 

profissional aprende em sua atividade e do que ele aprende com seus pares durante 

sua carreira, para a atuação em ambientes físicos ou virtuais dos novos modelos de 

negócios. Para Lima (2005), o importante crescimento dos negócios exige a criação 

de serviços especiais e um aprendizado legal. No século atual, com o extraordinário 

desenvolvimento das TDICs e o advento da Internet, exige-se a total atenção àquelas 

competências requisitadas pelo moderno ambiente social e corporativo.  

 

Por sua vez, Schwab (2016) reconhece que as velozes mudanças de mercado e 

desenvolvimento tecnológico exigem o desenvolvimento de competências e 

habilidades profissionais para lidar com soluções digitais nos setores de diversas 

empresas. Já Cardoso (2006) compreende que, quando se trata de contabilidade e 

competências, os estudos emaranham-se com as funções e as atividades propostas 

ao profissional contabilista. Por isso, as capacitações devem se basear em 

competências e habilidades em Ciências Contábeis que favoreçam, de fato, o 

letramento digital para a prática profissional eficiente na contemporaneidade.  

 

As fronteiras entre o mundo físico e o mundo virtual, cada vez mais dilatadas, exigem, 

no geral, inúmeras competências e habilidades ligadas à tecnologia, exigidas das 

pessoas; elas em primeiro plano. Assim sendo, para os especialistas, não é mais 

questão de adotar ou não a tecnologia. É capacitar-se para o seu uso; o fato, mais 

que obrigação, é contingência natural (Haberkorn, 2000), Ismail et al., 2015, Isaacson, 

2014; Loucks et al., 2016). Então, o desenvolvimento de competências e habilidades 

está ligado às modernas e transformadoras tecnologias do universo das TDICs. 

Merecem atenção as noções ou saberes, cada vez mais exigidos pelo mercado de 

trabalho, uma vez que se encontram incorporados à vida cotidiana.  
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Diante do impacto de tecnologias nas profissões, as competências e habilidades 

tecnológicas devem ser desenvolvidas para as inúmeras atividades antes 

desconhecidas do ambiente das empresas ou daqueles setores de atuação no 

mercado profissional. Susskind (2013), porém, assevera que o desafio dos 

profissionais é, pois, compartilhar conhecimento e identificar competências e 

habilidades que não possam, grosseiramente, ser substituídas por sistemas 

avançados, por trabalhadores menos onerosos apoiados por tecnologia ou processos-

padrão ou por leigos munidos de autoferramentas de ajuda. Os resultados 

identificados corroboram a literatura, quando faz-se necessário ao profissional contábil 

desenvolver competências, por meio do aprendizado, de habilidades de capacitação 

para lidar com as novas tecnologias alcançado um bom desempenho na profissõ. 

 

O terceiro objetivo específico tratou de identificar a propensão dos profissionais e 

futuros profissionais quanto à adoção das TDICs constatou no estudo o uso da TDIC 

com mais eficiência após realização de capacitação, pois os recursos tecnológicos 

disponíveis tornam o uso das TDICs mais proveitoso. O sistema permite lidar com 

informações tanto no ambiente interno quanto externo, havendo integração com 

Website e principalmente segurança na coleta e manipulação das informações. Além 

disso, a política de privacidade para coletar dados sobre como o usuário interage com 

o seu Website é um importante diferencial. Sem contar a relevância no uso da TDIC, 

a parceria e troca de informações com os colegas, o que é benéfico, pois se incentiva 

o uso da TDIC entre colegas de sala, colegas de trabalho, amigos e familiares.  

 

Mesmo havendo suporte tecnológico no uso de sistemas de TC, detectou-se que os 

custos com sistemas de TC são necessários à manutenção da competitividade. 

Constatou-se que o meio digital possui vários canais de comunicação (e-mail, chat, 

linha 0800) para o atendimento mais fácil e rápido. As atividades via plataforma Web 

dão mais autonomia ao cliente e ao gestor contabilista, já que ambos têm acesso a 

todas as informações sobre os negócios. O controle automatizado do modelo on-line 

ou digital evita perda de prazos e problemas com o Fisco, por meio de um calendário 

inteligente, evitando, assim, o risco de erro humano na contabilidade tradicional, 

dadas as atividades menos automatizadas. O meio digital costuma favorecer preços 

de serviços contábeis mais acessíveis, porque possuem estrutura e procedimentos 

mais enxutos que permitem evitar alguns gastos importantes com os clientes.  



198 

 

A TDIC é uma ferramenta capaz de gerar competitividade no trabalho, sendo a 

primeira opção para uso na percepção dos profissionais e futuros profissionais 

contabilistas. A propensão à adoção de TDIC - em sua relação com a sustentabilidade 

profissional vista sob o enfoque de negócios on-line no campo da contabilidade e/ou 

utilizar, potencialmente, um modelo digital de negócios - é essencial para alavancar o 

bom desempenho dos negócios e garantir a sustentabilidade da empresa. Salienta-se 

que é a partir da venda de produtos e serviços que o papel econômico da informação 

se torna insumo para o desenvolvimento de uma sociedade.  

 

De acordo com Pereira (2018), é essencial a sustentabilidade de profissionais, 

organizações, instituições e mesmo países no futuro. Inovar é gerar algo capaz de 

agregar valor e diferenciar empresas, mesmo que em dado momento, no ambiente 

competitivo, as novas tecnologias estejam em evidência no mundo. Cabe às pessoas 

aderir e compreender como elas podem ser benéficas em diversos aspectos. Assim, 

o conjunto de informações geradas a partir da compreensão, dimensão dos efeitos e 

da importância da adesão às TDICs é o foco de muitas empresas e profissionais 

visionários hoje. Com novos modelos de gestão e de negócios, bem como as 

tecnologias mais usuais e aceleradas já disponíveis, inovar é crucial e inovação 

tecnológica está no cerne desse processo com vistas ao crescimento e à 

sustentabilidade em ambiente competitivo.  

 

De Geus (1999, p. 4-9), há algumas décadas, já destacara o crescimento explosivo e 

vigoroso das empresas de software e de TI na economia mundial. O autor alerta que 

cabe a empresas e profissionais que desejem crescimento e sustentabilidade futura 

liderar com soluções inovadoras em meio a esse vórtice revolucionário social e 

tecnológico, com igual ou superior rapidez (De Geus, 1999). 
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5 Considerações Finais 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar de que forma as tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TDIC) impactam a profissão contábil desde a percepção 

de atuais e futuros profissionais da área. Compreende-se que, em função das 

experiências dos profissionais com contabilidade on-line ou digital, o uso de tecnologia 

contábil e a sua funcionalidade parecem limitar-se a questões técnico-administrativas, 

pois, para a maioria dos sujeitos, as ferramentas revelam-se mais como um 

instrumento para arquivamento de dados e/ou de comunicação do que para explorar 

esses sistemas informáticos em todas as suas potencialidades.  

 

No desenvolvimento tecnológico ou da Quarta Revolução Industrial faz-se necessário 

voltar o olhar para o envolvimento dos sujeitos inseridos nas práticas diárias da 

contabilidade on-line e/ou digital quando investigados como participantes, em 

imanente aprendizagem. Fundou-se, portanto, a análise a partir da hipótese: o 

planejamento estratégico e a prática da contabilidade on-line e digital garantem a 

perfeita execução de tarefas que envolvem inovações tecnológicas e, logo, melhor 

propensão à adoção e manuseio de tecnologias avançadas, bem como desempenho, 

atuação no mercado de trabalho e sustentabilidade profissional frente ao 

desenvolvimento tecnológico.  

 

Percebeu-se que o processo de capacitação via tecnologias para a prática contábil, 

sob a perspectiva da aprendizagem situada no vórtice digital, apresentou menor nível 

de concordância quanto a indagação propensão à adoção de tecnologia: gestão de 

investimentos em tecnologia, situação física e perspectiva de sustentabilidade para os 

profissionais em seu ambiente situacional.  

 

A partir da base teórica sedimentada, foi possível traçar o perfil dos futuros 

profissionais (ELCs) e profissionais (PECs) no qual os ELCs na maioria são do sexo 

feminino, enquanto os PECs pertencem ao sexo masculino. Com idades entre 17 e 

25 anos os ELCs se mostram bem mais jovens que os PEC que registraram faixa 

etária em sua maioria de 31 e 39 anos, esses profissionais já atuam no mercado de 

trabalho e já com formação superior completa, registrando-se também especialistas, 

mestres e/ou doutores. Os futuros profissionais registram atuar no setor privado em 
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bem como os profissionais também estão trabalhando no setor privado. Verificou-se 

também as suas percepções sobre alguns aspectos das tecnologias utilizadas nas 

práticas contábeis laborais e formativas/ educacionais/acadêmicas, inclusive em 

páginas Web (Websites), como parte de seus serviços e, logicamente, como parte da 

própria característica (arquitetura) do modelo de negócio digital. Do panorama teórico 

e sob a ágil dinâmica de desenvolvimento tecnológico em que esta pesquisa foi 

realizada, comprovou-se a incorporação de ferramentas tecnológicas da área contábil, 

sua utilização ou propensão ao uso, bem como o conhecimento contábil adquirido e 

posto em prática ao longo de uma carreira. 

 

5.1 Considerações gerenciais 

 

Do ponto de vista gerencial foi possível para a pesquisadora lançar um olhar 

investigativo sobre a percepção de uso de profissionais e de futuros profissionais dos 

referidos instrumentos e sistemas de contabilidade e de outras ferramentas ou 

instrumentos tecnológicos em suas operações, mais ou menos complexas em 

especial por consistir no principal meio de comunicação entre profissionais 

contabilistas e clientes/governo. 

 

Ademais, o estudo auxiliou nas práticas profissionais, houve uma transformação do 

escritório tradicional para o escritório digital online no qual a pesquisadora atua. E 

também a criação/execução do site institucional envolvendo mudanças de sistema 

contábeis de modo cede para o cliente o financiamento, fiscal e saída, tudo integrado 

ao sistema da organização. Outro resultado positivo a ser transformado em produto a 

partir da consecução desta pesquisa é a oferta de palestras em seminário e congresso 

explanando os resultados aqui alcançados. 

 

Pretendeu-se, a partir deste estudo, contribuir tanto para o meio acadêmico quanto 

para o mundo contábil na captação de aspectos intrínsecos à percepção de uso de 

tecnologia para profissionais e futuros profissionais contabilistas. Pois, o contador 

parte integrante da organização vem sofrendo fortes mudanças nas quais deve buscar 

alternativas para a organização e para o desempenho do seu trabalho beneficiando-

se das TDIcs como aliada na aquisição e desenvolvimento de competências. 
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5.2 Contribuições 

 

A contribuição aqui foi, ao longo do desenvolvimento deste estudo, evidenciar pontos 

de interesse das IES, dos escritórios contábeis, da empresa digitalizadora e dos 

alunos do curso contábil, com informações acadêmicas científicas, assim como 

demonstrar a prática contábil sob a ótica desses diversos sujeitos, dada a sua 

compreensão, conhecimento e experiência diante de tantas adversidades 

ocasionadas pela rapidez nas mudanças tecnológicas na sociedade. 

 

5.3 Limitações de pesquisa 

 

Entre as limitações do trabalho, podem-se destacar os limites dos conceitos e teorias 

existentes que podem ser aplicados ao problema, entender diferentes instantes da 

pesquisa como um todo e responder, de modo sistêmico, à questão proposta. Por ser 

um único estudo, não gerou possibilidade de comparação com outras IES e outra 

empresas no mercado contábil. 

 

5.4 Sugestões para estudos futuros 

 

Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento de uma 

pesquisa ampliando a amostra para outros grupos de participantes como, por 

exemplo, a inclusão de outras IES, para fazer um comparativo entre a percepção dos 

alunos. 
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Apêndices 

 

 

Apêndice A – Autorização para realização da pesquisa 

 

Senhor(es): 

 

O programa de Mestrado Profissional em Administração (MPA), da Fundação Pedro 

Leopoldo Educacional de Minas Gerais (FLP) traz, na matriz curricular, o 

desenvolvimento de trabalho científico como requisito parcial para obtenção do título 

de Mestre em Administração, a fim de promover o desenvolvimento acadêmico e 

profissional de seus integrantes. 

 

Com tal intuito, eu, Maria José Arleo Rezende Zampier, apresento, como proposta de 

trabalho, uma pesquisa sobre “Desenvolvimento Tecnológico e Profissão Contábil: um 

estudo desde a percepção de profissionais e futuros profissionais da área. 

 

Sendo assim, solicito a colaboração do(s) senhor(es) para viabilizar a investigação. 

Saliento, ainda, que as informações colhidas não serão utilizadas para outros fins que 

não o acadêmico.  

 

Coloco-me à disposição para mais esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa. 

 

Cordialmente: 

 

________________________ 

Maria José Arleo Rezende Zampier 
Professora de Ciências Contábeis e da Administração 
Coordenadora de Núcleo de Extensão de Atendimento Fiscal (NAF)  
Empresária 
Tel. 00000000 
WatsApp 
E-mail <mjosezampier@gmail.com> 
Website R&Z Contabilidade 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista semiestruturado 
(LC/EC/ED) 

 

Observação indireta (presencial e via Web)22 

Olá, 
 
Sou Maria José Zampier, empresária, docente e mestranda do curso de Pós-Graduação da 
FLP/MG.  
Peço sua valorosa participação em minha pesquisa intitulada: Desenvolvimento tecnológico e 
profissão contábil: um estudo desde a percepção de profissionais e futuros profissionais da área. 
 
O objetivo é, em função de suas experiências com contabilidade on-line ou digital, avaliar a 
sustentabilidade profissional do contabilista, detectando os efeitos das novas tecnologias na 
profissão e na gestão de negócios contábeis. 
 
Os dados coletados serão confidenciais, bem como a identidade de cada participante. 
 
Agradeço muito a colaboração. 
 

 

Questões da pesquisa 
 

1) Unidade de análise: definição; justificativa da escolha pelas unidades 
(   ) Escritório Contábil (EC) (   ) Laboratório Contábil (LC) (   ) Empresa Desenvolvedora (ED). 
 

2) Caracterização: histórico; área(s) de atuação. 
 

 

 
3) Localização: Estado/ País; website; nacionalidade. 

 

 

 
4) Classificação: porte; pública/privada. 

 

 

 
5) Propósito ou escopo de trabalho:  objetivo, público-alvo; missão/ visão; serviço(s) e produto(s). 

 

 

 
6) Organização física: descrição e número de máquinas, ferramentas tecnológicas disponíveis, 
interfaces internas e externas. 

 

 

 
7) Desenho funcional e/ou modelo de gestão: departamento(s); área(s) de staff, etc. (N/A a LC) 

 

 

 
8) Número de sujeitos de pesquisa participantes convidados à observação indireta. 

 

 

                                                 

 

 
22 Este mesmo modelo foi aplicado em pós e pré-teste acrescido da identificação da pesquisadora, 
Maria José Arleo Rezende Zampier, Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação, Mestrado – FLP 
Educacional /MG. 
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Apêndice C – Questionários Survey A e B (Escala 
Likert) 

 

 
Não leva nem 8 minutos! 

Olá, 

 
Sou Maria José Arleo Rezende Zampier, empresária, docente e mestranda do curso de Pós-
Graduação da FLP/MG. 
 
Peço a sua valorosa participação em minha pesquisa intitulada Desenvolvimento tecnológico e 
profissão contábil: um estudo desde a percepção de profissionais e graduandos da área. 
 
O objetivo é, em função de suas experiências com contabilidade on-line ou digital, analisar de que 
forma as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) impactam a profissão contábil 
desde a percepção de atuais e futuros profissionais da área. 
 
Os dados coletados são confidenciais, bem como a identidade de cada participante. 
 
Agradeço a colaboração. 
 
*Obrigatório 
 
Logo após o preenchimento deste formulário, clique em SUBMETER. Isso garantirá o envio do 
questionário respondido. 
 

 

Perfil sociodemográfico 
 
01. Gênero  
(   ) Feminino. 
(   ) Masculino. 
(   ) Não me ajusto às alternativas anteriores. 
 
02. Faixa de Idade 
(   ) Entre 17 e 25 anos. 
(   ) Entre 26 e 30 anos. 
(   ) Entre 31 e 39 anos. 
(   ) Entre 40 e 50 anos. 
(   ) Acima de 50 anos. 
 
03. Escolaridade 
(   ) Mestrado. 
(   ) Doutorado. 
(   ) Pós-doutorado. 
(   ) Especialização. 
(   ) Superior completo. 
(   ) Superior incompleto. 
(   ) Ensino médio completo. 
(   ) Ensino médio incompleto. 
(   ) Estudante de pós-graduação – pós-
doutorado, doutorado, mestrado e/ou 
especialização. 

(   ) Não me ajusto às alternativas anteriores. 
 
04. ATUAL (E PRINCIPAL) SITUAÇÃO 
PROFISSIONAL NA ÁREA CONTÁBIL  
(   ) Profissional liberal. 
(   ) Atuante em setor privado. 
(   ) Atuante em setor público. 
(   ) Titular de empresa no setor de serviços. 
(   ) Titular de empresa no setor da indústria. 
(   ) Titular de empresa no setor de comércio. 
(   ) Não me ajusto às alternativas anteriores. 
 
05. CARGA HORÁRIA MÉDIA DE USO DE 
TDIC VOLTADAS À CONTABILIDADE 
DURANTE O TRABALHO  
(   ) Não trabalho. 
(   ) Até 20 horas semanais. 
(   ) Entre 21 e 44 horas semanais. 
(   ) Acima de 44 horas semanais. 
06. CARGA HORÁRIA MÉDIA DE ESTUDO 
VIA TECNOLOGIAS PARA A PRÁTICA 
CONTÁBIL 
(   ) Não estudo. 
(   ) Até 03 horas semanais. 
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(   ) Acima de 06 horas semanais. 
(   ) Entre 04 e 06 horas semanais. 
(   ) Menos de 01 hora por semana. 
 
07. ACREDITO QUE A PROFICIÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS PARA A PRÁTICA 
CONTÁBIL REQUER: 
(   ) mais horas dedicadas ao estudo. 
(   ) mais horas dedicadas ao trabalho. 
(   ) menos horas dedicadas ao estudo. 
(   ) menos horas dedicadas ao trabalho. 
(   ) mesma quantidade de horas dedicadas ao 
estudo e/ou ao trabalho. 
(   ) Depende da tecnologia utilizada. 
 
08. ANTE A OPORTUNIDADE DE 
APRENDER MAIS SOBRE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA PARA A PRÁTICA 
CONTÁBIL, EU ESCOLHERIA: 
(   ) desconsiderar a oportunidade. 
(   ) sustentabilidade profissional. 
(   ) padronização nas formas de trabalho. 
(   ) segurança e confiabilidade na prestação 
de serviços. 
(   ) facilidade de utilização de tecnologias na 
prática contábil. 
 
09. ÁREA/GRADUAÇÃO CURSADA 
ATUALMENTE 
(   ) Não me ajusto às alternativas anteriores. 
(   ) Ciências Contábeis 
(   ) Administração 
(   ) Outra(s). Especificar: ____________ 
 
10. ÁREA/GRADUAÇÃO JÁ CONCLUÍDA  
(   ) Não me ajusto às alternativas anteriores. 
(   ) Ciências Contábeis 
(   ) Administração 
(   ) Outra(s). Especificar: ____________ 
 
11. CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA 
(   ) Fraco. 
(   ) Normal. 
(   ) Avançado. 
(   ) Intermediário. 
(   ) Não me ajusto às alternativas anteriores. 
 
12. CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS 
VOLTADAS AO USO EM CONTABILIDADE 
(   ) Fraco. 
(   ) Normal. 
(   ) Avançado. 
(   ) Intermediário. 
(   ) Não me ajusto às alternativas anteriores. 
13. CASO TENHA SE APERFEIÇOADO EM 
ALGUMA TECNOLOGIA PARA A PRÁTICA 
CONTÁBIL, POR FAVOR, INDIQUE QUAL(IS) 
e/ou COMO (autodidatismo, prática 
profissional, capacitação em empresa, curso 
livre, etc.). 

 

 
14. OPINIÃO SOBRE INSTRUMENTOS 
TECNOLÓGICOS NO COTIDIANO DA 
CONTABILIDADE 
(   ) Não tenho opinião formada. 
(   ) São ferramentas de fácil uso. 
(   ) Exigem muito dos estudantes. 
(   ) Exigem muito dos profissionais 
contabilistas.  
(   ) Não acredito no uso de tecnologia em 
contabilidade. 
(   ) Têm muito potencial, mas ainda são pouco 
explorados. 
(   ) São as ferramentas mais apropriadas para 
estudar e aprender a prática contábil. 
(   ) São as ferramentas mais apropriadas para 
uso no cotidiano da atividade profissional 
contabilista. 
(   ) Não há diferença entre usá-los ou não. 
Toda tarefa contábil pode ser feita com os 
meios de que se disponha. 
(   ) Outra(s). Especificar: ________________ 
 
15. ASSINALE ATÉ 03 VANTAGENS 
ACERCA DO USO DA TECNOLOGIA NA 
CONTABILIDADE. 
(   ) Não vejo vantagens. 
(   ) Otimização de tempo e espaço. 
(   ) Construção do conhecimento coletivo. 
(   ) Atendimento personalizado aos clientes. 
(   ) Compartilhamento de conhecimento 
prévio. 
(   ) Facilidade para exposição de ideias e 
dúvidas. 
(   ) Facilitação à experiência de consultoria 
virtual. 
(   ) Capacitação para o dia a dia da 
contabilidade nas empresas. 
(   ) Redução de custo operacional e melhoria 
na automatização de processos. 
(   ) Desenvolvimento de habilidades de 
investigação, “navegação” e colaboração. 
(   ) Oferta digital de serviços contábeis aos 
clientes gratuitamente ou a baixo custo. 
(   ) Melhor aprendizagem dos recursos 
tecnológicos em uso na prática contábil 
eficiente. 
(   ) Aplicação prática da contabilidade, 
ampliando conceitos e técnicas contábeis 
aprendidas. 
(   ) Personalização da gestão contábil via 
ferramentas digitais a partir das necessidades 
dos clientes. 
(   ) Prestação de serviços contábeis aos 
clientes, com segurança e praticidade, via 
ferramentas digitais. 
(   ) Aconselhamento e orientação contábeis 
personalizados com maior eficiência, 
qualidade e colaboração. 
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(   ) Estratégias/ métodos alternativos de 
trabalho, diferentes e criativos, com menor 
custo e maior agilidade. 
(   ) Outra(s). Especificar: ________________ 
 
16. ASSINALE ATÉ 03 DESVANTAGENS 
ACERCA DO USO DE TECNOLOGIA NA 
CONTABILIDADE. 
(   ) Não vejo desvantagens. 
(   ) Ausência de contato pessoal. 
(   ) Dificuldades com o ambiente virtual. 
(   ) Carga de estudo e trabalho ampliada. 
(   ) Dificuldade de realizar discussões e de 
trabalhar em equipe. 
(   ) Ausência de contato direto em 
atendimentos via e-mail, Chat, HiBot, Chatbot 
etc. 
(   ) Necessidade de meios e/ou instrumentos 
de garantia à salvaguarda de informações 
contábeis. 
(   ) Desqualificação do profissional contabilista 
para operar, eficazmente, sistemas contábeis 
informatizados. 
(   ) Alto custo para o investimento em 
tecnologia e a capacitação dos profissionais 
contabilistas das empresas. 
(   ) Substituição por máquinas, no futuro 
próximo, daqueles profissionais que não se 
adaptarem às tecnologias. 
(   ) Necessidade de contratação de 
profissionais contabilistas capacitados, e mais 
custosos, dada a gestão de inovação nas 
empresas. 
(   ) Apropriação indébita de informações por 
parte de usuários (hackers) dada a 
vulnerabilidade de sistemas contábeis 
informatizados. 
(   ) Aumento de custos de desenvolvimento e 
de manutenção de sistemas contábeis 

informatizados dado o número crescente de 
informações e de pessoas usuárias da 
comunicação via rede de computadores. 
(   ) Outra(s). Especificar:________________ 
 
17. ASSINALE ATÉ 03 ASPECTOS MELHOR 
RELACIONADOS AO USO DE TECNOLOGIA 
NA PRÁTICA CONTÁBIL. 
(   ) Custo. 
(   ) Lucro. 
(   ) Controle. 
(   ) Agilidade. 
(   ) Segurança. 
(   ) Disciplina. 
(   ) Integração. 
(   ) Organização. 
(   ) Autodidatismo. 
(   ) Competitividade. 
(   ) Facilidade de uso. 
(   ) Sustentabilidade profissional. 
(   ) Personalização de atendimento. 
(   ) Disponibilidade de informações. 
(   ) Substituição de profissionais por 
Inteligência Artificial (IA). 
(   ) Outro(s). Especificar: ________________ . 
 
18. AO USAR TECNOLOGIA NA PRÁTICA 
CONTÁBIL, NORMALMENTE 
(   ) não uso. 
(   ) questiono procedimentos. 
(   ) tenho muitas dúvidas técnicas. 
(   ) tenho muitas dúvidas de conteúdo. 
(   ) prorrogo atividades em razão de dúvidas 
técnicas. 
(   ) desconheço a funcionalidade da maioria 
dos aplicativos e programas. 
(   ) Outro(s). Especificar: ________________ 
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Questionários Survey A e B (Escala de Likert) 
 
É necessário responder todas as questões com uma única resposta. 
 
GENTILEZA ASSINALAR, DE ACORDO COM A ESCALA INFORMADA, O SEU GRAU DE 
CONCORDÂNCIA COM AS AFIRMATIVAS SEGUINTES. 
 
Sua escolha deve se basear na PRIMEIRA impressão. Logo, consultas adicionais são 
desnecessárias. 

 
 

1 
Discordo 

plenamente 

2 
Discordo 

parcialmente 

3 
Nem Concordo 
Nem Discordo 

4 
Concordo 

parcialmente 

5 
Concordo 

plenamente 

 

Indicadores (construtos 

Visão geral (VG) 
Letramento Digital 

(LD) 
Modus Operandi Visão 

(MOV) 
Modus Operandi 
Restrição (MOR) 

 
Escolha o número que melhor retrata sua opinião, sendo 1 o que menos se aproxima e 5 o que mais 
se aproxima. 
 

Indicador Variáveis 
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Visão Geral Identificação do Participante      

VG.01 Gênero.      

VG.02 Faixa Etária.      

VG.03 Nível de escolaridade atual ou cumprimento de ciclo de 
estudos. 

     

VG.04 Cargo ou perfil funcional.      

 Cultura Digital – Tecno / Cibercultura      

VG.05 (Des)vantagens no uso de TDIC.      

VG.06 Proficiência.      

VG.07 Modelo de negócio.      

VG.08 Modelo de estudo/trabalho.      

Letramento 
Digital 

Sustentabilidade Profissional      

 
LD.01 

Sou capaz de atuar profissionalmente ante mudanças 
tecnológicas na profissão contábil, pois realizo capacitação 
continuamente. 

     

 
LD.02 

Sinto-me inábil para atuar com contabilidade on-line ou 
digital no futuro, apesar de trabalhar com TDIC – e-mails, 
intranet, planilhas, websites, BI, IA, sistemas contábeis etc. 

     

LD.03 Vejo-me usando as TDIC em contabilidade, com mais 
eficiência, após cada capacitação. 

     

Continua 
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Conclusão 

 Vantagem Competitiva      

 
LD.04 

Sigo as tendências tecnológicas na profissão ao usar 
websites, sistemas contábeis, BI, IA, softwares 
colaborativos (groupware: e-mail, agenda eletrônica, Chat, 
Workflow, etc.) e mídias digitais, tais como WhatsApp, 
Facebook e Instagran para atuar com contabilidade. 

     

 
LD.05 

A capacitação tecnológica ofertada em eventos, oficinas 
etc. é vital à sustentabilidade do profissional contabilista. 

     

 
LD.06 

A estrutura técnico-operacional à minha disposição 
favorece a melhora do meu desempenho no ambiente 
virtual. 

     

 
LD.07 

Ganho, a cada dia, mais familiaridade com TDIC em minha 
prática contábil: melhor coleto, analiso e compartilho 
dados, fazendo uso apropriado delas. 

     

 
LD.08 

Domino os sistemas informatizados ao executar minhas 
tarefas contábeis: gráficos, aplicativos de cálculos, de 
textos, de banco de dados etc. 

     

Modus Operandi 
Visão 

Estratégia Competitiva/Facilidade      

MOV.01 Uso as TDICs com base na mudança do cenário de 
tecnologias para divulgar dados capazes de manter minha 
competitividade dentro do setor contábil, atrair e engajar 
clientes e parceiros.. 

     

MOV.02 Entre outras formas de executar as rotinas contábeis, as 
TDICs sempre serão minha primeira opção por seus 
recursos fartos, claros e fáceis de usar. 

     

 Impactos do Uso das TDICs/Facilidade      

MOV.03 Gosto de trabalhar com TDIC na contabilidade porque 
produz os efeitos desejados: ambiente colaborativo, mais 
tempo livre, menos riscos de erro, novos modos de ver e 
de fazer o trabalho em contabilidade, seu uso é agradável 
e elas facilitam o meu trabalho. 

     

MOV.04 Sou capaz de substituir outro profissional contabilista em 
sua ausência, evitando-se impactos emprocessos de 
trabalho. 

     

MOV.05 A tecnologia mudou o fazer contábil, trouxe a necessidade 
de contratações e amplia oportunidades para o profissional 
qualificado. 

     

 Pensamento Estratégico/Facilidade      

MOV.06 O meio digital sempre permitirá oferecer preços mais 
acessíveis de serviços contábeis por evitar alguns gastos 
junto aos clientes. 

     

MOV.07 Escolho e priorizo novas ideias para usar TDIC em 
contabilidade porque elas são essenciais à minha 
sobrevivência na profissão. 

     

MOV.08 Meu foco competitivo é estar à frente das mudanças 
tecnológicas  em contabilidade, alocando recursos para 
superar rivais com o uso organizado e eficiente de TDIC. 

     

Modus Operandi 
Restrição 

Pensamento Estratégico/Facilidade      

MOR.01 Em minha prática contábil, o foco é criar valor, 
exclusivamente, por meio de meus serviços. 

     

MOR.02 Sei que a contabilidade on-line ou digital traz autonomia, 
mas prefiro prestar serviço da forma tradicional via os 
canais usuais: contato pessoal, e-mail e telefone. 

     

 
 



222 

 

 
 Impactos do Uso das TDIC/sFacilidade      

MOR.03 Usaria TDIC mais frequentemente caso fosse fácil usá-las 
sem depender de outras pessoas para solucionar 
problemas de operação.  

     

MOR.04 Em minha prática profissional, a contabilidade on-line ou 
digital não é algo que considero consistente ou 
espontâneo.. 

     

MOR.05 As TDICs, infelizmente, aumentaram muito as despesas 
com sistemas, equipamentos etc. para a prática contábil 
em meu trabalho. 

     

 Pensamento Estratégico/Facilidade      

MOR.06 Primeiro mudar antigos hábitos de trabalho e, depois, 
buscar diferencial na gestão de dados contábeis mais úteis 
com novas aquisições de tecnologia. 

     

MOR.07 Desconfio de um contabilista que não preste serviço 
pessoalmente porque a contabilidade virtual é ilegal e a 
qualidade de seus serviços é inferior. 

     

MOR.08 Adio projetos de inovação e/ou capacitação tecnológica 
por falta de interesse, prazos e/ou verbas. 
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Apêndice D – Profissional contabilista 

 

 
Olá, 
Sou Maria José Arleo Rezende Zampier, empresária, docente e mestranda do curso de Pós-
Graduação da FLP/MG. 
 
Peço a sua valorosa participação em minha pesquisa intitulada Desenvolvimento tecnológico e 
profissão contábil: um estudo desde a percepção de profissionais e graduandos da área. 
 
O objetivo é, em função de suas experiências com contabilidade on-line ou digital, analisar de que 
forma as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) impactam a profissão contábil 
desde a percepção de atuais e futuros profissionais da área. 
 
Os dados coletados são confidenciais, bem como a identidade de cada participante. 
 
Agradeço a colaboração. 
 
Para tanto, basta preencher, brevemente, o formulário abaixo. 
 
*Obrigatório 
 
Logo após o preenchimento deste formulário, clique em SUBMETER.  
Isso garantirá o envio do questionário respondido. 
 

 

Perfil contador 
 
1. Seu perfil funcional dentro da empresa. 
(   ) Operacional básico (técnico; auxiliar; assistente, etc.)  
(   ) Operacional avançado (especialista, analista, etc.) 
(   ) Liderança (direção geral, coordenação, etc.) 
(   ) Não se aplica. 
(   ) Outro. Especificar: 
 
2. Caso tenha informado acima que seu perfil funcional refere-se ao campo operacional básico, 
identifique o que mais se aproxima de suas funções. * 
(   ) Analista Pleno 
(   ) Analista Júnior 
(   ) Técnico Contábil 
(   ) Auxiliar Contábil 
(   ) Assistente Fiscal ou Contábil 
(   ) Assistente de recursos humanos 
(   ) Não se aplica. 
(   ) Outro. Especificar: 
 
3. Caso tenha informado acima que seu perfil funcional refere-se ao campo operacional avançado, 
identifique o que mais se aproxima de suas funções.* 
(   ) Especialista 
(   ) Analista Sênior 
(   ) Consultoria (Assessoria) 
(   ) Não se aplica. 
(   ) Outro. Especificar: 
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4. Caso tenha informado acima que seu perfil funcional refere-se ao escopo liderança, identifique o 
que mais se aproxima de suas funções.* 
(   ) Gerência 
(   ) Supervisão 
(   ) Coordenação 
(   ) Direção Geral 
(   ) Não se aplica. 
(   ) Outro. Especificar: 
 
5. Minha percepção do mercado ou da profissão contábil, hoje, é a seguinte: 
 

 
 

 
6.) Acredito que as facilidades e as dificuldades no exercício da profissão contábil, hoje, são as 
seguintes: 
 

 
 

 
 
7. Em minha opinião, a(s) principal(is) mudança(s)/ ferramenta(s) tecnológica(s) que impacta(m) o 
trabalho na área contábil, hoje, é(são) a(s) seguinte(s): 
 

 
 

 
8. Complete: Para mim, a necessidade de uso da(s) principal(is) ferramenta(s) tecnológica(s) que 
impacta(m) o trabalho na área contábil surgiu quando... 
 

 
 

 
9. Em função das TDICs, penso que a(s) seguinte(s) competência(s) e/ou habilidade(s) tecnológica(s) 
deverá(ão) ser desenvolvida(s) e/ou modificada(s), a saber: 
 

 
 

 
10. Acredito que, para acompanhar a(s) principal(is) mudança(s) tecnológica(s) que impacta(m) o 
trabalho na área contábil, é (foi) preciso: 
 

 
 

 
11. Minha opinião sobre a adoção das TDICs nos processos de capacitação para a atuação na área 
contábil é a seguinte: 
12. Creio que a perspectiva futura para a profissão contábil, em função das TDIC, é a seguinte: 
 

 
 

 
13."As TDICs alavancam a sustentabilidade da profissão contábil". Minha opinião sobre essa 
afirmativa é a seguinte: 
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Tabela 35 
Visão geral (VG) 

VG Visão Geral 

Definição do construto Perfil socioprofissional e cultural. 

Variáveis VG                                IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE  

Descrição da variável Papel social 

VG.01 – Gênero 
1. Feminino. 
2. Masculino. 
3. Não me ajusto às alternativas anteriores. 

VG.02 – Faixa Etária 
 
 
 
 

1. Abaixo de 20 anos. 
2. Entre 20 e 29 anos. 
3. Entre 30 e 39 anos. 
4. Entre 40 e 49 anos. 
5. Acima de 50 anos. 

VG.03 – Escolaridade 
Nível de escolaridade atual  
ou cumprimento de ciclo de 

estudos 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mestrado. 
2. Doutorado. 
3. Pós-doutorado. 
4. Especialização. 
5. Superior completo. 
6. Superior incompleto. 
7. Ensino médio completo. 
8. Ensino médio incompleto. 
9. Estudante de pós-graduação – pós-doutorado, doutorado, 
mestrado e/ou especialização. 
10. Não me ajusto às alternativas anteriores. 

Área/Graduação cursada 
atualmente 

 
 

1.Administração 
2.Ciências Contábeis 
3.Outra(s). Especificar_______________________________ 
4. Não me ajusto às alternativas anteriores. 

Descrição da variável Cultura Digital 

Área/Graduação já 
concluída. 

 
 
 

Administração 
2.Ciências Contábeis 
3.Outra(s). Especificar_______________________________ 
4. Não me ajusto às alternativas anteriores 

VG.04 – Cargo ou perfil 
funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Atual (e principal) situação profissional na área contábil. 
2. Posicionamento: contabilista (PEC); empresário contabilista 
(PEC/LED); futuro profissional ou profissional-estudante (ELC) 
3. Área de atuação; serviço ou produto que envolve material 
instrucional ou inovação para aplicação em contabilidade; Tempo de 
experiência laboral) 
4. Profissional liberal. 
5. Atuante em setor privado. 
6. Atuante em setor público. 
7. Titular de empresa no setor de serviços. 
8. Titular de empresa no setor da indústria. 
9. Titular de empresa no setor de comércio. 
10. Não me ajusto às alternativas anteriores. 
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Continua 

Tabela 33  
Visão geral (VG) 

VG Visão Geral 

Definição do construto Perfil socioprofissional e cultural. 

Variáveis VG                                IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE  

Descrição da variável Cultura Digital 

 

Ante a oportunidade de aprender mais sobre inovação tecnológica para a prática contábil 
eu escolheria 

1. desconsiderar a oportunidade. 
2. sustentabilidade profissional na área. 
3. padronização nas formas de trabalho. 
4. segurança e confiabilidade na prestação de serviços. 
5. facilidade de utilização de tecnologias na prática contábil. 

Caso tenha se aperfeiçoado em alguma tecnologia para a sua prática em contabilidade, 
por favor, indique qual(is) e/ou como se aperfeiçoou - autodidatismo, prática profissional, 
capacitação em empresa, curso livre, etc. 

Opinião sobre instrumentos tecnológicos no cotidiano da contabilidade 

1. Não tenho opinião formada. 
2. São ferramentas de fácil uso. 
3. Não acredito no uso de tecnologia em contabilidade. 
4. Têm muito potencial, mas ainda são pouco explorados. 
5. Exigem muito dos profissionais e futuros profissionais. 
6. São as ferramentas mais apropriadas para a aprendizagem.  
7. Prática contábil. 
8. São as ferramentas mais apropriadas para o uso no cotidiano da atividade profissional 
contabilista. 
9. Não há diferença entre usá-los ou não. Toda tarefa contábil pode ser feita com os 
meios de que se disponha. 

 

Assinale até 03 vantagens acerca do uso da tecnologia na contabilidade 

1. Não vejo vantagens. 
2. Otimização de tempo e espaço. 
3. Construção do conhecimento coletivo. 
4. Atendimento personalizado aos clientes. 
5. Compartilhamento de conhecimento prévio. 
6. Facilidade para exposição de ideias e dúvidas. 
7. Facilitação à experiência de consultoria virtual. 
8. Capacitação para o dia a dia da contabilidade nas empresas. 
9. Auxílio à aplicação de procedimentos, técnicas e tecnologias contábeis. 
10. Redução de custo operacional e melhoria na automatização de processos. 
11. Desenvolvimento de habilidades de investigação, "navegação" e colaboração. 
12. Oferta digital de serviços contábeis aos clientes gratuitamente ou a baixo custo. 
13. Melhor aprendizagem dos recursos tecnológicos em uso na prática contábil eficiente. 
14. Aplicação prática da contabilidade, ampliando conceitos e técnicas contábeis 
aprendidas. 
15. Personalização da gestão contábil via ferramentas digitais a partir das necessidades 
dos clientes. 
16. Prestação de serviços contábeis aos clientes, com segurança e praticidade, via 
ferramentas digitais. 
17. Aconselhamento e orientação contábeis personalizados com mais eficiência, 
qualidade e colaboração. 
18. Estratégias/ métodos alternativos de trabalho, diferentes e criativos, com menor custo 
e mais agilidade. 
19. Outra(s). Especificar:_________________________ 
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Continua 

Tabela 33  
Visão geral (VG) 

VG Visão Geral 

Definição do construto Perfil socioprofissional e cultural. 

Variáveis VG                                IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE  

Descrição da variável Cultura Digital 

 

Assinale até 03 desvantagens acerca do uso da tecnologia na contabilidade 

1. Não vejo desvantagens. 
2.Ausência de contato pessoal. 
3.Dificuldades com o ambiente virtual. 
4.Carga de estudo e trabalho ampliada. 
5.Dificuldade de realizar discussões e de trabalhar em equipe. 
6.Ausência de contato direto em atendimentos via e-mail, Chat  
7.HiBot, Chatbot, etc. 

Descrição da 
variável 

Papel social 
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8.Necessidade de meios e/ou instrumentos de garantia à salvaguarda de 
informações contábeis. 
9.Desqualificação do profissional contabilista para operar, eficazmente, sistemas 
contábeis informatizados. 
10.Alto custo para o investimento em tecnologia e a capacitação dos profissionais 
contabilistas das empresas. 
11.Substituição por máquinas, no futuro próximo, daqueles profissionais que não 
se adaptarem às tecnologias. 
12.Necessidade de contratação de profissionais contabilistas capacitados, e mais 
custosos, dada a gestão de inovação nas empresas. 
13.Apropriação indébita de informações por parte de usuários (hackers) dada a 
vulnerabilidade de sistemas contábeis informatizados. 
14.Aumento de custos de desenvolvimento e de manutenção de sistemas 
contábeis informatizados dado o número crescente de informações e de pessoas 
usuárias da comunicação via rede de computadores. 
15.Outra(s). Especificar: 

Assinale até 03 aspectos melhor relacionados ao uso de tecnologia na prática 
contábil 

1.Custo. 
2.Lucro. 
3.Controle. 
4.Agilidade. 
5.Segurança. 
6.Disciplina. 
7.Integração. 
8.Organização. 
9.Autodidatismo. 
10.Competitividade. 
11.Facilidade de uso. 
12.Sustentabilidade profissional. 
13.Personalização de atendimento. 
14.Disponibilidade de informações. 
15.Substituição de profissionais por Inteligência Artificial (IA). 

Descrição da variável Cultura Digital 
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Descrição da variável – Letramento digital: grau; LC; terminologia; curso(s) de 
informática etc. 

Conhecimento de informática 

1.Fraco. 
2.Normal. 
3.Avançado. 
4.Intermediário. 
5.Não me ajusto às alternativas anteriores. 
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Descrição da variável Papel social 

 

Conhecimento de tecnologias voltadas para o uso em contabilidade 
1.Fraco. 
2.Normal. 
3.Avançado. 
4.Intermediário. 
5.Não me ajusto às alternativas anteriores. 

Acredito que a proficiência em tecnologias para a prática contábil requer 
1.mais horas dedicadas ao estudo. 
2.mais horas dedicadas ao trabalho. 
3.menos horas dedicadas ao estudo. 
4.menos horas dedicadas ao trabalho. 
5.mesma quantidade de horas dedicadas ao estudo e/ou ao trabalho. 
6.Depende da tecnologia utilizada. 
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Sei do que se trata quando se fala de BI, IA, SI, Web, ERPs, Web Based, etc. 

(Des)vantagens no uso de tecnologias para a contabilidade (novas oportunidades). 
Fatores relevantes no uso da Web na empresa. 

Enfrento minha resistência em relação às tecnologias quando estou fora de minha zona 
de conforto para adquirir know-how pelo seu possível impacto em minha posição 
profissional algum dia 

0. Não se aplica. 
1. Discordo plenamente. 
2. Discordo parcialmente. 
3. Nem concordo nem discordo. 
4. Concordo parcialmente. 
5. Concordo plenamente. 
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Preferências, intenção e atuação em função de experiências com tecnologia contábil. 
Média de horas aplicadas em atividades de trabalho e/ou estudo via TDIC. 

Ao usar tecnologia na prática contábil, normalmente 

1. Não uso. 
2. questiono procedimentos. 
3. tenho muitas dúvidas técnicas. 
4. tenho muitas dúvidas de conteúdo. 
5. prorrogo atividades em razão de dúvidas técnicas. 
6. desconheço a funcionalidade da maioria dos aplicativos e programas. 
7. Outra(s). Especificar: ________________________________ 

Carga horária média de uso de TDIC voltadas para a contabilidade durante o trabalho 

1. Não trabalho. 
2. Até 20 horas semanais. 
3. Entre 21 e 44 horas semanais. 
4. Acima de 44 horas semanais. 

Carga horária média de estudo via tecnologias para a prática contábil 

1. Não estudo. 
2. Até 03 horas semanais. 
3. Acima de 06 horas semanais. 
4. Entre 04 e 06 horas semanais. 
5. Menos de 01 hora por semana. 

Meus parceiros de vida e trabalho – amigos e familiares, colegas, clientes, mentores, 
incentivam-me e/ou auxiliam-me a usar TDIC 

0. Não se aplica.                                             3. Nem concordo nem discordo. 
1. Discordo plenamente.                                 4. Concordo parcialmente. 
2. Discordo parcialmente.                               5. Concordo plenamente. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Assim sendo, a Tabela 35 mostra o construto VG/Visão Geral (perfil socioprofissional 

e cultura digital) com sua definição e as questões (variáveis) utilizáveis, de forma 

afirmativa, nos questionários aplicados nesta pesquisa. 


