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serão organizados em prováveis quatro 
categorias principais: sistemas de comércio 
eletrônico, computação em nuvem, sistemas 
de planejamento de recursos empresariais 
(ERP) e avanços na tecnologia digital.

Continue conosco e descubra como tudo isso 
pode impactar e impulsionar o seu negócio!

Mesmo passando por diversas mudanças ao 
longo das últimas décadas, a contabilidade 
desempenha cada vez mais um papel 
importante para garantir a saúde e o 
crescimento das empresas e instituições. 

À medida que as soluções tecnológicas 
aumentam, também aumenta a capacidade 
do contador de analisar valores estatísticos e 
garantir resultados mais precisos. 

Os avanços tecnológicos aprimoraram a 
interpretação dos dados de maneira eficiente e 
eficaz. Tudo isso tem oferecido tanta facilidade 
que o contador se tornou o consultor de 
negócios mais preparado para oferecer suporte 
nas finanças de qualquer empreendimento.

Novas tecnologias vêm ganhando cada vez 
mais espaço no mundo contábil e afetam 
diretamente o futuro dos contadores e 
profissionais financeiros. 

A Contabilidade Digital, por exemplo, refere-
se à formação, representação e transmissão 
de dados financeiros em formato eletrônico. 
Computadores e softwares de contabilidade 
transformaram o setor financeiro. Muitas 
pessoas já sabem, contudo, os maiores 
diferenciais da era digital para o desempenho, 

A contabilidade é a
linguagem dos negócios
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A contabilidade teve início nos povos 
mesopotâmicos, onde os registros simples 
eram mantidos em livros. Gradualmente, à 
medida que o sistema de trocas foi sendo 
desenvolvido, as pessoas começaram a 
entender a importância de organizar e registrar 
as contas, principalmente porque eram 
consideradas provas válidas nos tribunais de 
magistrados da época. 

Por volta do século XV, Luca Pacioli, 
monge italiano, hoje considerado o pai da 
contabilidade, elaborou um sistema de 
contabilidade de dupla entrada e, a partir de 
então, a contabilidade cresceu e tomou forma. 
Todavia, com o surgimento da tecnologia e 
dos avanços digitais, a contabilidade passou 
por mudanças revolucionárias.

O cenário histórico da contabilidade 
avançou para o futuro em 1955, quando 
uma organização comprou um PC somente 
para contabilidade. Em 1978, a cena da 
contabilidade viu a introdução do Visicalc. 
Esta tornou-se a principal programação 
de planilhas que capacitou a exibição 
orçamentária no PC. Neste ano, a Peachtree 
Programming apresentou um pacote de 
programação de contabilidade para o PC inicial. 
Posteriormente, as organizações começaram 
a automatizar sua contabilidade com uma 

pequena quantia de despesa destinada a 
comprar um computador centralizado. Em 
1998, o Quickbooks foi lançado. Em pouco 
tempo, a empresa comandava o mercado para 
a contabilidade cotidiana.

Outra mudança no cenário histórico da 
contabilidade ocorreu por volta do ano 
2000. O mundo conheceu as inovações de 
última geração da captura de informações: 
reconhecimento óptico de caracteres (OCR) 
e do Insightful Information Catch (IDC), que 
permitem a robotização do procedimento de 
registros a pagar. 

Ao invés de digitar manualmente os dados, os 
bits principais de informação – por exemplo, 
o número do pedido, a soma ou a data – 
são capturados e preenchidos em  diversos 
campos de arquivos, onde diretrizes de 
negócios modificadas podem ser conectadas 
para adicionar a robotização ao procedimento 
completamente.

Breve histórico
da contabilidade
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Hoje, os profissionais contábeis estão 
expandindo sua proficiência com referências 
baseadas em inovações que distinguem e 
rastreiam fatores mais amplos e complexos, o 
que influencia todo o processo de trabalho. 

As soluções de investigação podem rastrear 
os indicadores-chave de execução (KPIs) 
sem pensar nos níveis de mecanização em 
relação aos valores de referência certificáveis, 
influenciar os processos de trabalho das 
melhores práticas e aconselhar especialistas 
para aprimoramentos contínuos. 

Contabilidade digital
nos dias de hoje
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Essa nova categoria de serviços contábeis 
surgiu no Brasil, em 2015. Foi desenvolvida 
para que a atual e as próximas gerações 
voltadas para os serviços contábeis se 
diferenciem dos modelos antigos (escritórios 
contábeis tradicionais).

A contabilidade digital é mais vantagem para 
quem contrata e para quem trabalha na área.
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Serviços remotos

Cálculos de valores ao 
intangível

Cobertura completa de 
regimes tributários 

Personalização do
cliente 

Resultados mais
completos e de alta
qualidade em tempo ágil

Honorários equiparados 
aos praticados pela
contabilidade tradicional

Prioridade na eficiência e 
lucratividade do cliente
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Empresas que
implementam:
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No próximo capítulo, vamos descrever algumas 
novas práticas do mercado e a participação da 
contabilidade em cada uma delas.

Maior escalabilidade06

Redução de riscos nos 
resultados 05

Custos operacionais
reduzidos 04

Resultados mais 
precisos03

Competitividade maior 
no mercado02

Manutenção de sua base 
de clientes 01

Profissionais 
contábeis:
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Acesso facilitado a 
financiamentos e empréstimos 
com juros mais atrativos

Compra de produtos no 
atacado ou de forma 
mais rentável, direto com 
fornecedores

Emissão de notas fiscais

Os formulários de negócios eletrônicos 
facilitam os exercícios de administração e 
juntam os dados do cliente às informações 
de um especialista. A utilização desse modelo 
de inovação divulga dados por meio de um 
único objetivo de acesso, por exemplo, uma 
interface da internet que utiliza a quantidade 
mais elevada de referências de segurança de 
criptografia acessíveis.

Qualquer negócio online funciona semelhante 
a uma empresa offline. Isso inclui todas 
as obrigações legais e fiscais. Ele deve
ser totalmente formalizado e seguir
todas as etapas para ser reconhecido  
profissionalmente. 

Nesses casos, a contabilidade já começa no 
momento de abertura de CNPJ (Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica) na Junta 
Comercial e na prefeitura de seu município. 
Mesmo que para realizar vendas online e com 
um CPF, ter um CNPJ apresenta diversos 
benefícios para o negócio. Além de aumentar 
a credibilidade e o profissionalismo, acondição 
ainda oferece:

1. Comércio eletrônico

Novas práticas do
mercado e a contabilidade

04

Outros dois grandes pontos que a contabilidade 
aponta como solução ideal é em relação 
a taxas e crescimento, uma vez que cada 
localidade apresenta impostos diferenciados. 
Acompanhar e entender a movimentação 
financeira, saber detalhadamente como o 
dinheiro está sendo gasto e qual será sua 
rentabilidade é fundamental para o sucesso. 
Averiguar o nível de lucratividade é uma etapa 
importante da contabilidade para e-commerce.
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A ideia de estruturas avançadas de 
contabilidade é retratar por informações 
efetivamente abertas e recuperáveis com o 
auxílio do uso de estruturas incorporadas, 
detalhamento constante e aprimoramento 
progressivo.

Novos avanços na contabilidade 
computadorizada destinam-se a gerar um 
número impressionante de “informações”. 
Telefones celulares, aplicativos e vida online 
são os condutores essenciais para este 
procedimento.

3. Progressões informatizadas da inovação

O ERP aprimora a execução dos negócios, 
permitindo que a administração obtenha uma 
perspectiva inteira de 360º sobre o desempenho 
contínuo de uma empresa. Esse é um ponto 
de vista preferido imenso na capacidade de 
escolher opções comerciais significativas com 
precisão expandida, qualidade e velocidade 
inabaláveis.

A sigla ERP vem do inglês, que significa 
Enterprise Resource Planning, em português é 
semelhante a Planejamento dos Recursos da 
Empresa. Esse é um modelo de gestão que tem 
como objetivo otimizar os processos internos 
das organizações. A solução é constituída por 
um software que unifica as informações e 
simplifica o fluxo de trabalho entre os setores. 
Antigamente, era necessário um sistema 
específico para cada setor. Hoje, já não é mais 
preciso, porque o ERP concentra todas as 
informações, permitindo mais agilidade e alta 
performance para as equipes.

As estruturas de ERP tornam os dados 
acessíveis a partir de várias reuniões e reforçam 
os exercícios de várias áreas. As informações 
são obtidas através de um banco de dados local 
e compartilhadas de várias capacidades, por 
exemplo, contabilidade, fundos, publicidade, 
RH e montagem.

2. Organização de ativos (ERP)

Progressões constantes permitem que 
especialistas obtenham melhores resultados 
em ajudar os clientes com metodologias mais 
funcionais e na  produção de relatórios mais 
completos.

Com a análise de dados, o atendimento é mais 
eficaz e os direcionamentos mais assertivos. 
Planejamentos e iniciativas de um negócio 
devem ser fundamentadas em números, não 
só em teorias abstratas. Esse indicativo não
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Com os processos de negócios totalmente 
eletrônicos, é possível que os membros da 
equipe controlem atividades em conjunto 
para o gerenciamento completo interno 
e combinem ainda as informações do 
cliente com os dados de um profissional 
financeiro por meio do uso de redes digitais. 
Os aplicativos corporativos podem ser 
compartilhados através de redes internas e 
externas chamadas intranets e extranets.

O uso dessas tecnologias distribui informações 
através de um único ponto de acesso, como 
uma interface da Web, usando o mais alto 
nível de padrões de segurança de criptografia 
disponíveis.

Falando nisso, aqui estão alguns aplicativos 
que podem facilitar a gestão da contabilidade 
das empresas e do seu escritório.

4. E-business

só ajuda na tomada de decisão, mas também
auxilia na visualização e no entendimento do 
cliente.

O contador do futuro deve analisar de 
forma aflorada todas as informações dos 
clientes, desde movimentações financeiras, 
contas a pagar, fluxo de caixa, empréstimos 
e investimentos, até folha de pagamento, 
gestão das notas fiscais que entram e saem 
da empresa, cálculos e emissão das guias 
de impostos a pagar como ICMS, IPI, PIS e 
COFINS, entre outros.

Lembrando sempre que cada cliente é 
totalmente único e cada estratégia também. 
Com a análise ampla dos dados, a prestação 
de serviços será personalizada.
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Gestão empresarial

Sistema ERP integrado que faz a gestão da sua empresa e 
estabelece uma comunicação perfeita com a sua contabilidade.

Busca XML

Outro sistema da Contmatic perfeito para contadores e gratuito 
para clientes. Captura de forma automática todos os documentos 
dos clientes. Faz a busca sem manifestar ou dar ciência da 
operação.

Contmatic Cursos

Oferece acesso a uma biblioteca com centenas de cursos. 
Palestras, EAD, cursos de especialização, vídeo aulas, treinamentos 
de sistema.

Contador Online

Perfeito para contadores. Agiliza métodos sem  perder a qualidade 
de atendimento que os clientes necessitam, reduz o retrabalho das 
pessoas, auxilia na organização do seu escritório e contribui para 
uma perfeita gestão de relacionamento.

Evernote

Com ele, é possível registrar ideias, compromissos e armazenar 
dados — além de poder compartilhar todas essas informações que 
estão ali guardadas.
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O software como serviço fornece o núcleo da 
experiência em computação em nuvem. Mais 
e mais empresas estão aderindo a plataformas 
personalizadas para facilitar o acesso a dados 
através de todos os tipos de dispositivos 
móveis ou computadores. Agora, mais do que 
nunca, a capacidade de acessar informações a 
qualquer momento e de qualquer lugar é mais 
do que revolucionário, é essencial.

É ainda questão de segurança, já que 
não há possibilidade, perda de arquivos 
ou informações. Também é questão de 
performance, pois, a nuvem oferece agilidade, 
otimização e unificação de trabalho em equipe.

5. Nuvem

Ademais, a nuvem oferece economia de 
custos e um desempenho maior nas rotinas e 
sustentabilidade para o planeta. Para entender 
por que inúmeras empresas estão optando 
por sistemas em nuvem, acesse o Contmatic 
Phoenix Web e migre agora mesmo.

http://conteudo.contmatic.com.br/contmatic-web-na-nuvem
http://conteudo.contmatic.com.br/contmatic-web-na-nuvem
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Não é o mais forte quem
sobrevive, nem o mais
inteligente. Quem sobrevive 
é o mais disposto à mudança
– Charles Darwin

“

Estudo realizado nos Estados Unidos aponta que empresas de contabilidade, 

assim como finanças, despesas, bancos e análises, serão totalmente robotizadas 

utilizando inovações baseadas em inteligência artificial até o final deste ano. 

Isso indica que esta é também a principal tendência para o Brasil. Atualmente, 

já estamos presenciando a chegada de inúmeras tecnologias automatizadas 

para o setor. Aqui na Contmatic, por exemplo, criamos o Robomatic, um 

sistema capaz de gerenciar, planejar, avaliar, distribuir e acompanhar todas as 

operações, adotando novas práticas de produtividade com cálculos de custos 

do escritório contábil, tudo de forma robotizada. É usar a tecnologia ao nosso 

favor e permitir que os contadores e profissionais financeiros assumam papéis 

cada vez mais importantes, focando na área estratégica e humana. 

Muitas empresas já começaram a transformar esse setor e estão obtendo 

avanços inimagináveis. E você?

Futuro da
contabilidade digital

05

https://contmatic.com.br/robomatic
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A Contmatic Phoenix é uma empresa que 
atua no mercado contábil desde 1987 com 
o desenvolvimento de softwares contábeis, 
administrativos e de gestão, conhecido 
também como ERP. 

O seu papel é se diferenciar no auxílio 
às empresas contábeis com cursos e 
treinamentos gratuitos, para quem é cliente, 
nas áreas: Contábil, Fiscal e Trabalhista.

O papel da Contmatic no
mercado contábil
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Além disso, foca em um atendimento 
personalizado, ágil, seguro e eficiente, com o 
propósito de solucionar qualquer problema 
que o cliente tiver dentro dessas áreas citadas. 

Assim, a Contmatic colabora com o mercado 
contábil ao capacitar de forma profissional 
todos os seus usuários, aprimorando, assim, 
os escritórios de contabilidade e contribuindo 
com todo o segmento.
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Bônus
07

Contabilizando

Abordagem de assuntos que influenciam diretamente o dia a 
dia dos escritórios contábeis como, por exemplo, comunicação, 
marketing, tecnologia da informação, gestão. 

Salvo Melhor Juízo

Opção para quem busca conhecer melhor sobre história e 
cultura do Brasil, legislação, entre outros assuntos. 

Contabilidade Sem Mimimi

Diversos temas da área contábil são abordados de forma 
simples e direta (definitivamente sem mimimi).

Controller Cast

Ideal para entender gestão e setor financeiro. Possui episódios 
com duração média de 20 a 30 minutos.

Ouvir também conta!
Se liga na lista de podcasts que separamos:



www.contmatic.com.br

https://www.facebook.com/Contmatic.Phoenix.Oficial
https://www.instagram.com/contmaticphoenix/
https://www.linkedin.com/company/contmaticphoenix
https://twitter.com/ContmaticWeb
https://www.youtube.com/user/contmaticphoenix

