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Aspectos do ambiente atual



Retratos do ambiente

➔Uma piada de que parece história.

➔ Uma história que parece piada.



Realidade

• Automóveis que dirigem sozinhos.

• Atendimento médico via telemedicina.

• Produção com base em moldes virtuais (impressoras 3G).

• Informação que cumpre o seu ciclo completo em 45 dias.

• Internet das coisas.

• Big data.

➔A tecnologia disponível está alterando a forma como se faz 

negócios e, por tabela, alterando as profissiões.



Um reflexo do ambiente atual (Revista Exame)

Profissões que irão acabar até 2030 (conforme especialistas):

• Piloto de avião (entre 2025 e 2030).

• Anestesista (2025).

• Analista de investimentos (2023).

• Engenheiro de software (2027).

• Headhunter e recrutador RH (2023).

• Assistente jurídico (a partir de 2020).

• Repórteres e jornalistas (entre 2022 e 2025).

• Analista financeiro (2027).

• Corretores de seguros e analistas de risco (entre 2020 e 2025).



Contadores e auditores

Quando a profissão será automatizada: 2030

Justificativa dos especialistas: “dois movimentos complementares devem 

impactar estas profissões: digitalização dos processos e aumento no uso 

de Blockchain. Contadores ainda estão envolvidos com tarefas que podem 

ser automatizadas em grande escala sendo a brasileira Contabilizei um 

exemplo de disrupção nesta área (a startup é considerada a empresa 

contábil mais inovadora do mundo segundo a Fast Company). Além disso, 

com as criptomoedas e registro de operações em Blockchain, o conceito de 

contabilidade desaparece, visto que todas as transações são públicas e 

tecnicamente impossíveis de serem fraudadas. O mesmo vale para 

auditores”.

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/blockchain/
https://www.fastcompany.com/company/contabilizei


Do ponto de vista profissional, a ideia é que tudo aquilo o que 

é realizado de forma repetitiva, será automatizado, o que 

conduzirá à perda de utilidade dos profissionais e, portanto, ao 

desaparecimento da profissão.



Algumas considerações a respeito 

da Contabilidade



Afinal, qual a utilidade da Contabilidade

e [importante]

como a utilidade vem sendo cumprida ao longo do 

tempo?



Tabua de argila com um texto administrativo da 

cidade de Uruk. c. 3400 – 3000 a.C. A tábua 

aparentemente registra um total de 29.086 medidas 

de cevada recebido por Kushim ao longo de 37 

meses. “Kushin” pode ser o título genérico de um 

funcionário público ou o nome de um indivíduo em 

particular. Se Kushim for mesmo uma pessoa, talvez 

seja o primeiro indivíduo na história cujo nome 

conhecemos.

Todos os nomes usados nos estágios 

antigos da história humana – os 

neandertais, os natufianos, a caverna de 

Chauvet, Göbekli Tepe – são invenções 

modernas. Não temos ideia de como os 

construtores do Göbekli Tepe

batizaram o lugar. Com o surgimento 

da escrita, começamos a ouvir a 

história da boca de seus protagonistas. 

Ao designá-lo, os vizinhos de Kushim

podem ter na verdade gritado 

“Kushim”. É revelador que o primeiro 

nome registrado na história pertença a 

um contador, e não a um profeta, 

poeta ou grande conquistador.

Fonte: Uma breve história da 

humanidade. p.131



Esta máquina já se constituiu em um 

avanço tecnológico no jeito como 

se “fazia” contabilidade.

O avanço tecnológico desta máquina 

ameaçou empregos existentes no 

mercado.



A inovação é própria da natureza humana.

Tradução: nada é para sempre.  Adaptação é requisito de sobrevivência.



Informação compartilhada e 

disponível a qualquer momento.

Integrar-se (ou não) à tecnologia 

4.0 não é opção. Todos estarão 

obrigatoriamente lá.



Blockchain (conceito)

os blockchains (cadeia de blocos) são um sistema de contabilidade. São uma 

maneira de esclarecer e validar um registro, uma transação. Porém, ao 

contrário de outros sistemas, o registro gerado pelo blockchain é distribuído; 

está presente em todas as partes onde o software é rodado. (não há 

destaque no original)

Fonte: endeavor.org.br



Reflexão:

A utilidade da Contabilidade permanece a mesma desde o 

início dos tempos, o jeito de satisfazê-la [como fazer 

contabilidade] é que tem sido alterado ao longo do 

tempo, especialmente pela forma como a riqueza é 

gerada e pelo desenvolvimento da tecnologia.



Quais competências serão exigidas dos 

Contadores em um ambiente 4.0?



Explicação inicial (por que 4.0?)

Revoluções na indústria

1.0 – Máquinas a vapor e linhas férreas (1760 – 1840).

2.0 – Energia elétrica e produção em série (Fim do Século XIX, início do 

Século XX).

3.0 – Computadores – mainframes – pc - internet (1960 – 1990).

4.0 – Revolução da informação (Início do Século XXI).



Uma certeza:

• A tecnologia disponível no ambiente 4.0 altera substancialmente a 

forma de fazer negócios.

Duas constatações:

• As decisões a respeito dos negócios continuarão a ser orientadas por 

rentabilidade e liquidez.

• A informação continuará a se constituir em matéria-prima da decisão.

Três desafios para o profissional da contabilidade:

• Definir qual a informação que terá utilidade.

• Usar a tecnologia que estará disponível.

• Gerar a informação necessária de forma tempestiva.



A indústria 4.0 (algumas características)

• Mix real / virtual.

• Robôs automatizados.

• Manufatura aditiva.

• Sistemas integrados vertical e horizontalmente.

• Internet das coisas.

• Big data.

• Armazenamento na Nuvem.

➔A indústria 4.0 é decorrência do avanço tecnológico 

em informação e comunicação.



Indústria 4.0 (smart facroty).

• Conexão máquinas / sistemas.

• Manutenções pré-agendadas.

• Prevenção de falhas.

• Resposta imediata a mudanças inesperadas.

• Processos de produção autônomos.

➔A automação deve permitir a eliminação ou a solução 

imediata de problemas.



Indústria 4.0 (alguns objetivos).

• Redução de custos.

• Economia de energia.

• Fim dos desperdícios.

• Conservação ambiental.

• Transparência nos negócios.

➔Quase todos os objetivos enunciados como próprios 

da indústria 4.0 têm a ver com informação contábil.



Indústria 4.0 (Competências necessárias aos Contadores).

• Compreender os processos inerentes aos negócios.

• Avaliar a formação dos elementos do resultado.

• Definir critérios de mensuração dos elementos patrimoniais.

• Produzir informações diferenciadas, para usuários distintos.

• Automatizar a escrituração.

➔A automação da escrituração contábil funcionará a partir de 

parâmetros os quais devem ser definidos pelos Contadores.



Duas notícias, uma boa e a 

outra ruim!



A notícia boa: A Contabilidade 

não vai acabar e, não acabando a 

Contabilidade, a profissão, da 

mesma forma, não irá 

desaparecer.



A notícia ruim: o mercado de 

trabalho será mais restrito e, em 

uma dimensão bem maior que a 

atual, não haverá lugar para 

todos os profissionais.



Agora, uma sugestão:

A sobrevivência profissional dependerá de um processo de 

capacitação contínuo. Tente compreender as demandas 

existentes no ambiente no qual atua e adquira as 

competências para supri-las. Caso você não faça isto, 

provavelmente alguma máquina irá fazer o seu trabalho.



Muito obrigado pela atenção.

Prof. Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante

prncavalcante0907@gmail.com

(83)9-9984-0450

mailto:prncavalcante0907@gmail.com

