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APRESENTAÇÃO
 
Esta cartilha foi elaborada pelo professor Me. Ademir Círico
Junior do Programa de Pós-Graduação em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação
(PROFNIT), Ponto Focal da Universidade Estadual do
Centro-Oeste (UNICENTRO), sob orientação do professor
Dr. Marcos Roberto Kühl, visando contribuir para a evolução
das Ciências Contábeis, bem como, para o desenvolvimento
da atuação dos profissionais da área contábil, por meio da
disseminação de informações importantes em matéria de
Inovações Tecnológicas aplicáveis direta e indiretamente a
contabilidade.
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O PROFNIT é um programa de pós-
graduação profissional e presencial,
em rede nacional, com atuação em
Pontos Focais.
 
Oferecido como contribuição social
pelo Fórum Nacional de Gestores de
Inovação e Transferência de
Tecnologia (FORTEC).
 

A UNICENTRO é uma Instituição de
Ensino Superior pública, criada em 13
de junho de 1990 através da fusão da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Guarapuava (FAFIG) com a
Faculdade de Educação, Ciências e
Letras de Irati (FECLI). A IES está
localizada da região central do Estado
do Paraná, contribuindo para a
formação superior com cursos de
graduação e pós-graduação,
estimulando o desenvolvimento social
e econômico regional.

2



Referente ao produto tecnológico desenvolvido, devido aos
avanços tecnológicos que estão surgindo no mercado e os
novos nichos de atuação das empresas associados às
práticas inovadoras e tecnológicas, os futuros e os já
profissionais da área contábil necessitam obter informações
atualizadas, frente as mudanças do mercado. 

Assim, esperamos que você aprecie
esta cartilha, possibilitando-o obter
uma melhor compreensão sobre as
inovações tecnológicas que estão
presentes na área contábil, seja
direta ou indiretamente, bem como,
as tendências futuras para a atuação
profissional na contabilidade.

Excelente leitura!
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1. CONTEXTUALIZANDO
 
Você sabia que nas últimas décadas, a contabilidade passou
por constantes transformações por meio dos avanços
tecnológicos aplicáveis no mercado? Isso mesmo!
 
Assim, podemos observar que, as inovações tecnológicas
que estão sendo aplicadas na área contábil, por exemplo,
permitem maior interação entre os profissionais de
contabilidade e seus clientes através da utilização de
ferramentas tecnológicas como meio de fortalecer o
relacionamento entre prestadores e tomadores de serviços
contábeis. 
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Para que os profissionais da
contabilidade possam usufruir das
inovações tecnológicas existentes
no meio empresarial, é necessário,
que busquem potencializar o
conhecimento na prática.
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Atualmente no Brasil há mais de 519 mil profissionais de
contabilidade ativos nos Conselhos Regionais de
Contabilidade (CRC), sendo que destes, 57% pertencem ao
gênero masculino, e 43% ao gênero feminino, e do montante
apresentado, 67% pertencem à categoria “contador”, que
compreende aos profissionais que possuem formação em
curso superior, e 33% a categoria de “Técnico em
Contabilidade”.

A Região que possui a maior concentração de profissionais
de contabilidade com seus registros ativos no CRC é a
Região Sudeste do Brasil, com aproximadamente 51% do
universo amostral.

Quer saber mais? Clique aqui
https://cfc.org.br/registro/quantos-somos-2/
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Diante desse cenário, é necessário destacar as mudanças
que estão ocorrendo em modelos de negócios, referentes a
empresas de contabilidade, bem como a ampliação dos
nichos de atuação do profissional da contabilidade,
enquanto empreendedor, frente às demandas que estão
surgindo no mercado. 

Paraná

Ademais, o Estado do Paraná está entre
os Estados do Brasil que mais possuem
empresas de contabilidade, com
aproximadamente 5.250 organizações
contábeis, bem como cerca de 33.200
profissionais da contabilidade no Paraná
com seus registros ativos no Conselho
Regional de Contabilidade do Paraná
(CRC-PR).
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A tecnologia está avançando com o foco em otimizar tempo,
minimizar recursos e desburocratizar os processos
informatizados por meio de procedimentos automáticos,
reduzindo a intervenção humana. Nesse contexto, o
profissional de contabilidade necessita ir além, buscando
sempre estar alinhado com as tecnologias presentes no
mercado, com a constante busca por informações sobre as
tendências tecnológicas que estão sendo inseridas no
mercado, visando melhor atender e suprir as necessidades
dos clientes, através da utilização de tecnologias para a
prestação de serviços contábeis.
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O conhecimento atualizado para os profissionais da
contabilidade pode ser obtido por meio de cursos
profissionalizantes sobre tecnologias aplicadas na área
contábil, participação de eventos sobre tecnologias e
inovações que contribuem para a expansão dos
conhecimentos, habilidades intelectuais e das competências
técnicas dos profissionais da contabilidade, para que
possam aplicar o conhecimento adquirido em seus
empreendimentos, de modo a inovar e agregar valor para as
organizações. 
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2. O QUE É INOVAÇÃO?
 
O conceito de Inovação depende da sua aplicação e do
contexto onde a inovação está inserida. Contudo, de maneira
sucinta, pode-se dizer que a Inovação está associada à
atribuição de novas capacidades aos recursos relacionados
a pessoas e processos presentes no ambiente empresarial
visando à geração de riqueza para as empresas.
 
A inovação é movida pelo estabelecimento de conexões,
relações, e por detectar e aproveitar oportunidades. A
inovação consiste na abertura de novos mercados com a
introdução de algo novo ou significativamente melhorado,
significando, também, a possibilidade de propor novas
formas aos mercados maduros já existentes. 

INOVAÇÃO E 
CONTABILIDADE?
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2.1.1 Invenção x Inovação x
Difusão
 
A invenção refere-se a criação
de algo totalmente novo. Já a
inovação refere-se a aplicação
prática de uma invenção ou de
alguma melhoria em algo já
existente, com vista a algum
retorno econômico, social ou
ambiental. A difusão é o
processo de comunicação,
disseminação da inovação, por
meio de canais de interação e
comunicação social para todo o
mercado potencial.

2.1 Inovação Tecnológica
 
A Inovação Tecnológica é um dos componentes da trilogia
sobre invenção, inovação e difusão, exercendo um efeito
maior sobre as outras como elemento chave de contribuição
para o desenvolvimento econômico, tendo em vista que a
inovação tecnológica possui uma série de efeitos
transformadores que ultrapassam limites tecnológicos.
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2.2 Inovação Radical
 
A Inovação Radical é aquela que muda e transforma
totalmente o modelo de negócio de uma empresa, no que
tange a estrutura e a entrega da proposta de valor aos
clientes, tais como: novos produtos ou novos serviços, como
exemplos de inovações radicais.
 

 
Exemplos de inovações
radicais são: Airbnb como
inovação radical na área
de hospedagem, visto que,
antes dessa inovação,
havia duas opções de
hospedagem: Hotel ou
Hostel, contudo, o Airbnb
surgiu para criar uma nova
unidade de negócio no
ramo hoteleiro, com a
disseminação da rede de
hospedagem a nível
global.
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2.3 Inovação Incremental
 
As Inovações Incrementais referem-se a ações de melhorias
significativas em processos, com a melhoria de novos
conjuntos, funcionalidades e componentes. 
 
Exemplos de inovações incrementais são: Smartphones
com novas funcionalidades, melhorias na câmera, na tela, na
qualidade da imagem, entre outros avanços.
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2.4 Tipos de Inovação
 
Hoje temos quatro formas de inovação, sendo: Inovação de
Produto; Inovação de Processo, Inovação de Marketing e
Inovação Organizacional.
 
2.4.1 Inovação de Produto
 
Refere-se à introdução de um produto ou serviço novo ou a
incorporação de melhoria significativa, visando proporcionar
valor ao cliente por meio de um produto ou serviço de
qualidade e com diferenciais.
 
2.4.2 Inovação de Processo
 
Refere-se a métodos inovadores no contexto dos processos
operacionais, para a criação de valor a ser agregado aos
clientes, como exemplo: melhorias no processo de produção. 
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2.4.3 Inovação de Marketing
 
São as novas abordagens e processos em Marketing que
modificam a maneira de como as empresas desenvolvem
suas soluções, com relação à segmentação dos seus
clientes, critérios de precificação de produtos e serviços,
meios de comunicação interna e externa, posicionamento ao
mercado, diferenciando-se na oferta e na proposta de valor,
sobre o que será entregue aos clientes.
 
Exemplo: Ferramentas para a prospecção de leads;
Marketing contábil; E-mail Marketing com a utilização de e-
books.
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2.4.4 Inovação Organizacional
 
Refere-se à inovação aos aspectos internos da empresa,
referente às novas formas de organizar as pessoas (Gestão
de Pessoas), inerente aos novos métodos de recrutamento,
seleção, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e
na maneira de se fazer negócios, com foco central na
proposta de valor com a inovação direcionada na
segmentação de clientes e na oferta do modelo de negócio
em si.

A Inovação Organizacional centrada
no Modelo de Negócio, geralmente
inclui um mix de dois ou mais tipos de
inovação, simultaneamente, seja por
meio de inovações em produto,
serviços, processos, marketing e nos
aspectos internos organizacionais.

Exemplos: Contabilidade Consultiva com a utilização de
ferramentas tecnológicas de Inteligência Artificial,
Contabilidade Online onde há a prestação de serviços
virtuais.
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3. CONTABILIDADE E INOVAÇÃO
 
As inovações aplicáveis a área contábil são
necessárias para o fortalecimento e a
abertura de novos mercados, visando
contribuir para a entrega de serviços
inovadores que resultem no desenvolvimento
das organizações contábeis.
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Frente ao cenário atual, percebe-se que os profissionais da
contabilidade precisam desenvolver diversas habilidades
para manterem competitivos no mercado, atuando com a
prestação de serviços às empresas. Estas habilidades
precisam ir além dos conhecimentos básicos a respeito das
rotinas diárias dos profissionais da contabilidade, tais como:
escrituração contábil, fiscal, tributário, patrimonial e
Recursos Humanos. 

Assim, observa-se que os
profissionais da contabilidade na
atualidade precisam ter
habilidades intelectuais em
matéria de Tecnologia da
Informação (TI), Tecnologia da
Informação e da Comunicação
(TIC), Inteligência Artificial (IA) e
demais tendências aplicáveis a
área contábil.
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3.1 Contabilidade Digital
 
A Contabilidade Digital é uma inovação presente na área
contábil e está relacionada às práticas de inovações
governamentais como ferramenta de melhoraria aos
processos informacionais referente a modernização
tecnológica quanto às transmissões de informações fiscais e
contábeis das empresas para o governo do Brasil, como por
exemplo, através da utilização do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), que em suma, são utilizados por
profissionais da área contábil e fiscal.

A Contabilidade Digital refere-
se, ademais, ao Sistema Wiki
de Contabilidade que constitui-
se no conjunto de saberes e
habilidades que os profissionais
de contabilidade precisam
deter, e estão relacionados aos
processos informacionais e
tecnológicos, para então,
estarem inseridos no mercado,
tanto no presente, quanto com
atuação profissional no futuro.
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3.1.1 Sistema Público de Escrituração Digital
 
O tópico central que está associado à Contabilidade Digital,
como inovação governamental para as empresas e para os
profissionais da contabilidade é o SPED, que foi criado com
a finalidade de uniformizar os processos de transmissão das
obrigações acessórias das empresas, integrando, contudo,
as administrações tributárias da esfera federal, estadual e
municipal, esferas governamentais no país.
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O SPED,  está dividido em 12 módulos, a saber:
 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
Escrituração Contábil Digital (ECD)
Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Escrituração Fiscal Digital Contribuições (EFD)
Escrituração Fiscal Digital Contribuições (EFD ICMS/IPI)
Escrituração Fiscal Digital Reinf
eSocial
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)
Simplificação



3.2 CONTABILIDADE ONLINE
 
A Contabilidade Online refere-se à Inovação Organizacional,
implicando na transformação no Modelo de Negócio com
diferenciais inseridos na forma de prestar serviços contábeis
por meio da utilização de ferramentas tecnológicas para
melhor atender os clientes, praticamente sem limitações
territoriais.
 
Possibilita que os profissionais da contabilidade possam
atender mais e melhor, com menos estrutura física, visto
que, o atendimento e a gestão das documentações
empresariais são executadas de maneira digital.
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Outro Modelo de Negócio existente na área contábil é a
Contabilidade Tradicional, que refere-se aos escritórios de
contabilidade com estabelecimento físico, espaço comercial,
onde os atendimentos aos clientes são prestados
presencialmente. Neste Modelo de Negócio, parte das
documentações empresariais são impressas e arquivadas
fisicamente. 
 
Entretanto, a Contabilidade Online surgiu para transformar
os processos físicos e manuais em processos digitais, com o
uso de ferramentas tecnológicas de modo a reduzir a
intervenção humana por meio de processos automatizados,
através de atendimentos com a utilização da Inteligência
Artificial, Chatbot, mídias sociais, plataformas virtuais para
atendimento, emissão, recepção e armazenamento de
documentos empresariais, com a utilização de instrumentos
tecnológicos.
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4. AFINAL, COMO INOVAR NA CONTABILIDADE?

21

Procure automatizar os processos que atualmente são realizados
de forma manual com o auxílio de ferramentas tecnológicas.

Exemplo: WhatsApp Business, Chatbot, Inteligência Artificial para Contabilidade
Consultiva.

Dê espaço para a Contabilidade Online.
Exemplo: Atendimento aos clientes por meio de plataformas virtuais, Armazenamento
de documentos empresariais em nuvem.

Utilize as mídias sociais, tanto para a divulgação dos seus
serviços, quanto para a identidade digital do seu empreendimento. 
Exemplo: Página do empreendimento no Facebook, vídeos informativos para o canal
do empreendimento no Youtube.
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Substitua Papéis por Arquivamento Digital
Exemplo: Cloud Computing.



5. GLOSSÁRIO TECNOLÓGICO APLICÁVEL A ÁREA
CONTÁBIL
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Aplicativos (Apps) contábeis: São
soluções digitais aplicáveis a área
contábil, onde, tanto profissionais da
contabilidade, quanto clientes, podem
fazer uso dessas ferramentas inovadoras
através do celular ou do Tablet, de
maneira prática, rápida e segura.
 
 
Big data: É uma área do
conhecimento que possui a
finalidade de estudar como
coletar, analisar e tratar as
informações de organizações
que possuem grande volume
de dados. Portanto, o termo
“Big data” é utilizado para
descrever um grande volume
de dados, podendo ser dados
estruturados e não estruturados
presentes nas empresas
estudadas.
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Blockchain: Refere-se a uma tecnologia
de registro, desenvolvido como medida de
segurança. É uma rede que funciona em
blocos que são encadeados e seguros
que carregam um conjunto de conteúdos
concomitante a uma impressão digital de
modo a maximizar a segurança das
informações armazenadas.
 
 
Carteira de Identificação Profissional
(CRC Digital):  É o documento de
Identificação do Profissional da
Contabilidade, em formato Digital. Para os
profissionais que obtiveram o documento,
em 2007 no modelo com chip e desejam
ter a opção digital, o processo é simples,
basta realizar o  donwload  do app
CRCDigital, disponível nas plataformas
digitais (App Store e Play Store), digitar o
CPF e utilizar a senha do seu CRC ou do
Sistema on-line do CFC.
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Certificado Digital: É um arquivo eletrônico disponível
desde 2001 no Brasil e que possui a finalidade de servir
como identidade virtual aos usuários sejam Pessoas Físicas
ou Pessoas Jurídicas, possibilitando, contudo, a fazer
transações de maneira online, assinatura digital, com a
garantia da autenticidade das operações realizadas. 
 
Há dois tipos de certificados digitais, a saber: o certificado e-
CPF para Pessoas Físicas, portadoras do Cadastro da
Pessoa Física (CPF) e o e-CNPJ para Pessoas Jurídicas, ou
seja, para as empresas, portadoras do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), e os tipos mais comuns são: A1
válido para até 12 meses e A3 válido para até 36 meses.
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Chatbot: Refere-se a um programa
de computador que consiste em
simular a conversa de um ser
humano e é aplicado na
conversação com as pessoas. 
 
Cloud computing: É a computação
em nuvem, que possui a finalidade
de armazenar dados na nuvem,
maximizando a segurança das
informações armazenadas.
 
Criptoativos: São os ativos virtuais
que são protegidos por criptografias,
que estão presentes em registros
virtuais. 
 
Criptomoedas: São as moedas
digitais, virtuais, utilizada como
meios de troca. As criptomoedas
não possuem um sistema de
centralização do controle no que
tange as trocas comerciais, como
exemplo: o Banco Central no Brasil.
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Conhecimento de Transporte
Eletrônico (CT-e): Documento
digital emitido e armazenamento
de maneira eletrônica, com a
finalidade de documentar as
prestações de serviços realizadas
de transportes de cargas em
todas as suas formas.
 
Contabilidade Online: Refere-se
à Inovação no Modelo de Negócio
dentro do empreendedorismo
contábil, por meio da prestação
de serviços contábeis através de
ferramentas tecnológicas digitais.

Contabilidade Digital: Estudos desenvolvidos
em matéria de Contabilidade Digital trazem a
definição dessa expressão como sendo a
inovação governamental associada ao SPED,
como meio de transmissão das informações
fiscais e contábeis das empresas para o Fisco,
por meio da transmissão eletrônica dos dados
empresariais.
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Deep Learning: É uma das bases da
Inteligência Artificial, que é utilizado para
identificar e classificar imagens, para o
reconhecimento da fala, descrever
conteúdos e objetos.
 
Escrituração Contábil Digital (ECD): É
uma das partes que integra o SPED, e
tem por finalidade a substituição da
escrituração contábil executada no
papel, impressa, através da possibilidade
da transmissão das informações
inerentes a escrituração contábil das
empresas de maneira eletrônica.
 
Escrituração Contábil Fiscal (ECF):
Também é parte integrante do SPED, e
representa a movimentação fiscal das
empresas tributadas pelo lucro real, lucro
arbitrado e lucro presumido, com
exceção as empresas tributadas pelo
Simples Nacional, os órgãos públicos,
autarquias e fundações públicas e as
empresas inativas.
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Escrituração Fiscal Digital Contribuições
(EFD-Contribuições): Refere-se a um
arquivo digital que foi desenvolvido pelo
SPED, e é utilizado pelas empresas de
direito privado para fins de escrituração da
contribuição do PIS/Pasep e também da
Cofins, tanto no regime cumulativo quanto
no não-cumulativo.
 
Escrituração Fiscal Digital Contribuições
(EFD ICMS/IPI): É um arquivo digital
referente à escrituração dos documentos
fiscais no que tange as operações que foram
prestadas e praticadas pelas empresas
contribuintes do EFD ICMS/IPI. Este arquivo
também é parte integrante do SPED.
 
Escrituração Fiscal Digital Reinf: Refere-
se à Escrituração Fiscal Digital das
Retenções e de Outras Informações no que
tange aos rendimentos pagos e as retenções
de impostos de renda da Pessoa Física.
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eSocial: É o Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas, onde através do sistema, os
empregadores com o auxílio do profissional
da contabilidade, precisam comunicar ao
Governo, todas as informações relativas aos
colaboradores, referentes aos vínculos
empregatícios, folha de pagamento, aviso
prévio, informação sobre o FGTS e demais
eventos.

Inteligência Artificial (IA): Refere-se
à inteligência exibida por mecanismos
e softwares, similar a inteligência
humana.
 
Internet: Sistema de redes de
computadores, de alcance a nível
global, com a utilização de um
conjunto próprio, independente, de
protocolos com a finalidade de servir
usuários do mundo inteiro.
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Machine learning: A expressão inglesa, no
português significa “aprendizado de máquina”, e
refere-se a um ramo da Inteligência Artificial, ao
qual consiste no método de análise de dados,
com a finalidade de construir modelos
analíticos, onde, baseia-se na idéia central de
que, os sistemas podem aprender com os
dados, bem como, tomar decisões, reduzindo a
intervenção humana, isto é, os processos
manuais.
 
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
(MDF-e): É um documento eletrônico que deve
ser sempre emitido por empresas que prestam
serviços com mais de um conhecimento de
transporte, ou para empresas que a prestação
de transportes seja prestada com mais de uma
nota fiscal.
 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-
e): Documento digital, emitido com o objetivo de
documentar as operações comerciais realizadas
pelas empresas que possuem vendas de
mercadorias para consumidor final (seja para
pessoa física ou pessoa jurídica). 
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Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): É um
documento digital, emitido e
armazenado de maneira eletrônica, e
refere-se à formalização de uma
operação comercial entre a parte que
vende e a parte que adquire o produto.
 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
(NFS-e): Documento digital que refere-
se a prestação de serviço efetuada por
empresas prestadoras de serviços. 
 

Plataformas Virtuais na área contábil: São plataformas
digitais, onde os clientes recebem as credenciais de acesso
(usuário e senha) para enviar as documentações das
empresas. 
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Robotic Process Automation (RPA): Trata-se de uma
inovação tecnológica com a finalidade de transformar
processos manuais em processos automatizados, reduzindo
a intervenção humana, contribuindo para o aumento da
produtividade, reduzindo atividades manuais repetitivas, com
a maximização da qualidade dos serviços prestados.
 
Sistemas Enterprise Resource Planning (ERP): Refere-se
a um sistema de Gestão Empresarial. Na área contábil, os
profissionais da contabilidade frequentemente utilizam os
Softwares de Gestão Contábil para prestar serviços para as
empresas, clientes. O profissional da contabilidade opera
nos sistemas, inserindo informações sobre as rotinas das
empresas, e em grande parte, através dos processos
automatizados, diversas rotinas são processadas
automaticamente, o que gera um ganho de tempo associado
a um aumento de produtividade por parte dos profissionais
da contabilidade. 

Em geral, os sistemas integrados
de contabilidade possuem entre
quatro a sete módulos, a saber:
Contabilidade; Fiscal; Recursos
Humanos; Patrimonial; Protocolo
e Honorários.
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Sistema Público de Escrituração Digital (SPED): O SPED
é uma inovação governamental, que foi Instituído pelo
Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, tornando mais
próxima e transparente a relação entre o Fisco e os
contribuintes, tendo em vista que as informações fiscais e
contábeis das empresas obrigadas ao SPED são
transmitidas eletronicamente.
 
Website: Trata-se de uma página eletrônica que está
presente na internet. Na área contábil, diversos escritórios
de contabilidade como ferramenta de visibilidade e
transparência através do Marketing Contábil, estão
desenvolvendo os seus Website, onde todos os serviços
executados são apresentados a sociedade, tornando a
atuação dos profissionais da contabilidade, mais visíveis e
transparentes no mercado. 
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6. SAIBA MAIS
 
Trimestralmente o CFC publica uma nova edição do Jornal
do CFC, uma fonte de diversas informações sobre o
mercado, bem como, sobre a profissão contábil, com dados
atualizados a respeito de assuntos sobre tecnologias,
inovações e tendências para a atuação do profissional da
contabilidade. 
Para saber mais, acesse: https://cfc.org.br/jornal-do-cfc/
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Acesse também o site do Conselho Regional de Contabilidade (CRC)
do seu estado: https://cfc.org.br/conselhos/
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