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Desafios dos Profissionais de Contabilidade e 
Finanças na Era Digital

Compreende desde a otimização de serviços contábeis por 
meio de softwares até a incorporar tecnologias como 
inteligência artificial, computação em nuvem e Analytics;

• Agregar inovações que podem ser incrementais como 
também as disruptivas aos negócios contábeis;

• Ao fazer isto podemos dizer que estamos conduzindo a 
profissão do contador e de finanças para um outro 
patamar;

• É trazer a cultura da startup, não só por serem soluções 
inovadoras como também na velocidade da tomada de 
decisão ágil e na digitalização.



Como transformar os profissionais que irão para o 
mercado e aqueles que já estão no mercado na 

era digital?

O profissional da contabilidade deverá se preocupar com a 
gestão do compliance, a partir de uma boa gestão dos dados.

Um bom exemplo na área do compliance é a Lei Geral de 
Proteção aos Dados, a qual discorre sobre como os dados dos 
brasileiros devem ser coletados, tratados, armazenados e 
protegidos, prevendo punições para descumprimento (*) em 
casos de vazamentos, ou outras irregularidades.

A prevenção de riscos e fraudes pode ser realizada por meio de 
Analytics. Ou seja, pode-se medir, analisar e prever riscos.

Obs: As multas por não conformidade podem chegar a 2% do faturamento, 
limitadas a R$ 50 milhões.



Como transformar os profissionais que irão para o 
mercado?

Cada vez mais a tecnologia é integrada ao dia a dia do contador, 

faz-se necessário conhecer minimamente recursos tecnológicos 

nesta área:     

A certificação digital;                                                          

Um pequeno investimento de tempo e estudo das 

possibilidades tecnológicas já existentes. Exemplo prático:

• eSocial, módulo do Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED) . Tendência que evolua ao longo do tempo com o uso da 

inteligência artificial e blockchain, incorporando novas 

funcionalidades.

• Conhecimento profundo em Sistemas ERP e específicos para 

que todas as informações estejam disponíveis e organizadas e 

para que os dados contábeis e financeiros representem de forma 

fiel a situação financeira da empresa. 



Como transformar os profissionais que irão para o 
mercado?

Na área de finanças predições podem ser 

feitas baseadas nos dados obtidos a respeito 

de cliente, de qual melhor investimento 

baseado em cenários, ou ainda, seguradoras 

que utilizam Big Data e  Analytics para 

análise de expectativa de vida.

Ou seja, o profissional deverá se preparar 

com conhecimentos em estatística, e buscar 

saber o mínimo em tecnologias como 

blockchain e inteligência artificial por meio 

do machine learning.



Como transformar os profissionais que já estão 
no mercado na era digital?

O profissional deverá contribuir para a inteligência de
negócios (BI) da área ou por meio do analytics, ou
seja, o profissional de contábeis e finanças precisará
se voltar para o pensar estratégico da organização.

Este profissional, mais habilitado digitalmente, deverá
se preocupar com a integração e o compartilhamento
dos dados, provavelmente será o responsável pelos
dados sigilosos.

Um dos pontos-chave é o uso de sistemas para o
armazenamento de dados por meio do cloud
computing com dados estruturados e não
estruturados que devem ser cruzados;

Utilização de ferramentas como as de
visualização dos dados para tomada de decisões
(Analytics)



Como transformar os profissionais que já estão 
no mercado na era digital?

Inteligência
Artificial

Questões 
Regulatórias

IA transforma radicalmente as operações front e back office e traz novas 
questões regulatórias nos mercados financeiros, possibilitando a criação de 
soluções colaborativas e impulsionando a eficiência operacional, com 
informações mais precisas e prazos reduzidos.

Gestão de 
Dados e 
Analytics

Soluções
Colaborativa
s

Soluções colaborativas com base de dados compartilhados aumentam a 
performance em operações não competitivas e elevam a segurança do sistema 
contábil financeiro.

Blockchain Sistemas de 
registros de 
transações 

O potencial uso do blockchain mudará radicalmente desde cartórios a sistemas 
de registros de transações comerciais, contábeis e financeiras

Cadastro e
Compliance

O blockchain servirá para unificar os dados de clientes em uma atividade que 
apresenta pouco valor agregado e diferencial. Estima-se que o uso do blockchain
reduziria os custos de compliance de 30 a 50%.

Crédito O blockchain poderá ser usado em sistemas completos e seguros de scoring, 
pontuação que indica o risco de cada cliente.
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Contabilidade Tradicional Data Analytics

Descritiva
Registro

Diagnóstico
Análise

Preditiva
Previsão

Prescritiva
Análise, Previsão e decisão

Abordagem Retrospectiva Abordagem Prospectiva

Adaptado de: Chartered Global Management Accountant (CGMA)
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Achatamento dos preços de serviços voltados a escrituração e 
cumprimento de obrigações acessórias 

Desafio de criar e oferecer serviços 
com valor agregados aos clientes
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)



Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

• Tratamento de dados pessoais (coleta, armazenamento e 
utilização)

• Proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade

• Tratamento permitido em algumas hipóteses: (i) 
consentimento; (ii) cumprimento de obrigação legal; (iii) 
políticas públicas; (iv) órgãos de pesquisa; (v) proteção da 
vida. 

• Infrações, Penalidades (até 2% do faturamento, limitado a 
R$ 50 milhões) e Responsabilização de quem infringe as 
normas

• Início da Vigência: Agosto de 2020, no entanto, foi adiado 
para Maio de 2021



Um Balanço dos 10 Anos da 
Adoção das Normas 

Contábeis Internacionais 
(IFRS) no Brasil



Adoção das IFRS no Brasil e consequências para 
o Ensino Contábil

• Uniformização do “Código” Contábil;

• Multinacionais;

• Globalização dos Mercados e Comparabilidade das 

Informações;

• Criação de Grupo sobre Convergência Contábil na década 

de 60;

• Criação do IASC/IASB na década de 70 (com emissão de 

IAS/IFRS);

• Escândalos Contábeis nos EUA (Enron, World.Com)

Uniformização 
da 

Contabilidade



Adoção das IFRS no Brasil e consequências para 
o Ensino Contábil

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)

Órgão criado pela Resolução CFC n. 1.055/05 e constituído por representantes de 

diversas entidades profissionais da área:

Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

IBRACON;

FIPECAFI;

ABRASCA;

APIMEC; e

BM&F BOVESPA (B3).



Adoção das IFRS no Brasil e consequências para 
o Ensino Contábil

• Adoção Inicial das IFRS no Brasil em 2010;

• Necessidade de treinamento e atualização dos 
profissionais contábeis;

• Criação do MBA IFRS da FIPECAFI em 2010.

• Mais de 200 alunos já fizeram o curso MBA IFRS da 
FIPECAFI presencial e 400 na modalidade à distância

• Mudança do público-alvo: de profissionais experientes 
aos profissionais recém formados;

• Mudança do público alvo: dos contadores aos 
advogados/administradores



Adoção das IFRS no Brasil e consequências para 
o Ensino Contábil

• A edição de novas normas contábeis ou de 

atualização de antigas normas implica ainda mais a 

necessidade de atualização do profissional da 

contabilidade e finanças;

• Nos últimos anos, diversas normas relevantes foram 

editadas (IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 16)



Ascenção dos Ativos Intangíveis 
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Ascenção dos Ativos Intangíveis 

Book ValueMarket Value

$1 trillion

$632 billion

$1.36 trillion

$1.23 trillion

$201.411 m

$128.249 m

$ 71.997 m

$ 59,194 m



Ascenção dos Ativos Intangíveis 

Pontos a serem destacados

• Importância dos ativos intangíveis para as empresas

• Mudança para uma economia digital

Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy 

• Uma nova economia exige uma nova forma de fazer contabilidade



Ascenção dos Ativos Intangíveis 

Pontos a serem destacados

• Aspectos regulatórios
• CPC 04 (R1) – Ativo Intangível

• CPC 15 (R1) Combinação de Negócios

• Definição e reconhecimento do ativo intangível
• Mensuração inicial e subsequente 



Ascenção dos Ativos Intangíveis 

Os ativos Intangíveis na era do big data



Ascenção dos Ativos Intangíveis 

Desafios da contabilidade em relação aos 
ativos intangíveis



Educação Profissional na Era Digital 



Educação Profissional na era Digital

Conhecimentos 
Básicos

• Tratamento de 
dados

• Comunicação 
Digital

• Solução de 
Problemas

• Segurança 
Digital

Conhecimentos 
Tecnológicos 

• Computação em 
nuvem

• Governança de 
TI

• Análise de 
Dados

• Modelos de 
Negócios

Aspectos 
Comportamentais

• Lidar com 
complexidade

• Agilidade

• Criatividade

• Aprender, 
desaprender e 
reaprender 

Competências Digitais na Era Digital

Adaptado de: Chartered Global Management Accountant (CGMA)



Educação Profissional na era Digital

Conhecimentos 
Técnicos

Conhecimentos em 
Negócios

Capacidade de 
Liderança

Habilidades Pessoais

Habilidades 
Digitais
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Adaptado de: Chartered Global Management Accountant (CGMA)



Educação Profissional na era Digital

Desafios da formação profissional frente as novas tecnologias 

Formação 
multidisciplinar

Formação 
Técnica

• Foco na resolução de problemas
• Desenvolvimento da autonomia e 

criticidade 

• Foco em “como fazer”



Educação Profissional na era Digital

Desafios da formação profissional frente as novas tecnologias 

Evolução do Ensino à Distância

Atualização continua – aprender, desaprender e reaprender

Atualização dos cursos e programas disponíveis
• Introdução de processos voltados ao desenvolvimento de 

habilidades digitais



Novos Dilemas Éticos na Era Digital

Comunidades globais têm um interesse comum
de mitigar riscos advindos do desenvolvimento
tecnológico.

Ao inserir IA nos processos empresariais, é
essencial uma análise coletiva dos princípios e
técnicas de supervisão de regulamentações
para endereçar possíveis questões éticas
nebulosas.

Concluindo, o profissional de contabilidade e
finanças precisa estar preparado para a
transformação digital tendo como base a LGPD
no que tange à administração e gestão de
dados.
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