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RESUMO
A humanidade tem vivido um constante avanço no quesito tecnologia e criação de novos meios para facilitar
e agilizar quaisquer processos. Nesse sentido, o presente estudo visa apresentar a importância da utilização
de recursos digitais para realizar tarefas relacionadas ao meio contábil, e verificar de que forma isso impacta
na vida dos contadores e aqueles que contratam seus serviços. Alguns países já utilizam a chamada
contabilidade 4.0, ou contabilidade digital,há algum tempo. No Brasil, começou a ser utilizada em meados de
2015. Por muito tempo, os contadores foram reféns de processos lentos e burocráticos, o que, de certa forma,
impactava muito no relacionamento de seus clientes com o fisco, pelo fato das informações serem muitas
vezes demoradas. Com a contabilidade 4.0, houve um grande avanço no sentido de integrar as informações e
a comunicação, diminuindo os riscos de erros.

PALAVRAS - CHAVE: Tecnologia. Contabilidade 4.0. Contabilidade Digital. Avanço.
ABSTRACT
The human beings are living in a constant advance related to technology and creation of new ways to
facilitate and to streamline any process. In this context, the propose of this present prep is to presents the
importance of the use of digital resources to do some tasks related to accounting, and to verify how it
impacts in accountant’s life and their customers. Some countries already have been using the called 4.0
accounting, or digital accountingfor a long time. In Brazil, it started to being used in mid-2015. For a long
time, the accountants used slow and bureaucratic processes that impacted in the relationship with their clients
with the tax authorities because of the information was usually delayed. With 4.0 accounting there was a big
advance related to information integration and communication, decreasing risk of errors.
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1 INTRODUÇÃO
Contabilidade nada mais é que, uma ciência que estuda, registra e interpreta os fenômenos
que afetam os bens, direitos e obrigações de uma entidade, por meio de registros contábeis dos fatos
e suas respectivas demonstrações de resultados produzidos. O Objetivo da contabilidade é fornecer
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o máximo de informações uteis para as tomadas de decisões, tanto dentro quanto fora da empresa,
estudando, interpretando, registrando e controlando o Patrimônio. PORTAL DE AUDITORIA
(2018, documento eletrônico).
A contabilidade no passar dos anos vem sofrendo diferentes mudanças, principalmente na
área tecnológica. Essas alterações começaram a ocorrer no final do século XVIII, quando eclodiu a
Revolução Industrial na Inglaterra, pelo fato de terem surgido grandes indústrias e com isso tornou
a contabilidade insuficiente.
De acordo com Moura (2019), outro fator importante para o avanço da contabilidade, foi
graças ao frei Luca Pacioli, mais conhecido como o Pai da contabilidade, na qual criou o “método
das partidas dobradas”, relação de débito e crédito que revolucionou a mensuração, escrituração e o
pensamento contábil na era Medieval.
A era digital, segundo Thamara (2018), também foi um dos maiores marcos da evolução
contábil, uma vez que, com sistemas mais evoluídos e complexos a contabilidade passou de uma
simples escrituração primitiva para uma forma rápida e eficiente de interação das informações
necessárias para uma tomada de decisão mais eficaz.
Atualmente, com o avanço da internet nas organizações, tornou a atividade contábil mais
prática e rápida, uma vez que, agora os deveres das entidades podem ser realizados por meio de
programas de processamento de dados que tem como função cuidar das informações e mandar
para os órgãos responsáveis.
Durante muitos anos, a contabilidade era vista como uma área burocrática. Pelo fato da
complexidade dos seus expedientes e da sua íntima relação com cálculos, planilhas e tributos.
Contudo, tal cenário mudou. Atualmente, a contabilidade ganhou novos contornos com o apoio
das ferramentas tecnológicas. Assim, foi possível alcançar maior produtividade, segurança e
organização no ramo contábil.
De acordo comNonato (2014), a evolução da contabilidade ocorre de maneira natural,
gerada pelo avanço do capitalismo, aumento das administrações públicas e o acúmulo de capital.
Assim, como o avanço na contabilidade, o profissional contábil que inicialmente realizava tudo
fisicamente, e que demandava tempo para sua conclusão, atualmente, tudo é feito por softwares,
com eficientes aplicativos, nas nuvens e em tempo real.
O objetivo do presente estudo é analisar, o que é a contabilidade digital, as inovações que
essa nova era trouxe para a contabilidade, as vantagens de aderir e adaptar a contabilidade 4.0 e
principalmente como os profissionais contábeis e clientes vão migrar para essa nova tecnologia.

2 O QUE É CONTABILIDADE DIGITAL?
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Contabilidade digital nada mais é do que um escritório contábil que utiliza os recursos que a
tecnologia pode oferecer para aprimorar seus serviços. De acordo com Lombardo (2017), a
contabilidade digital começou a ser adotada no Brasil em meados de 2015. Esse modelo de
contabilidade já era utilizado em outros países, nos quais as empresas absorveram rapidamente seus
recursos.

Para Pires (2017), a contabilidade na era digital tornou-se cada vez mais importante no
cenário mundial, pois os avanços tecnológicos proporcionaram aos contadores maneiras de
melhorar a qualidade dos serviços prestados, como obter informações de maneira mais centralizada
e ágil. Para o fisco, isso diminui ações fraudulentas e sonegações.
Graças ao conceito de contabilidade digital, os processos passaram a ser bem mais
eficientes, tanto para as empresas quanto para os contadores que as acompanham.
GULARTE (2021, documento eletrônico).

De acordo com a Fortes Tecnologia (2021), a tecnologia pode impactar na atividade do
contador com a integração de dados com o cliente, suporte, facilidade em cumprir as obrigações
fiscais e com um diagnóstico financeiro mais preciso, permitindo que sejam elaborados relatórios
completos de forma ágil.

2.1 OBJETIVO DA CONTABILIDADE DIGITAL
A contabilidade digital veio com intuito de aproximar os contadores e clientes, uma vez
que, ambos só têm benefícios, como ganho de produtividade, redução de custos e maior
segurança. O cliente, ao adotar um software, para melhor desenvolvimento e controle de seu
negócio, recebe melhor serviço de seu contador, já que a partir daí, o profissional contábil tem
fácil acesso a informações, sem ter que lidar com pilhas de papeis. Assim, ao adotar a
contabilidade 4.0, é possível alcançar melhor desempenho tanto para o contador quanto para o
cliente.Felix Schultz (2020)

SegundoGularte (2021), o principal objetivo da contabilidade 4.0, é tornar os processos
contábeis mais seguros e ágeis. Com o uso da internet e da tecnologia é possível ter uma solução
mais rápida e segura da situação que o cliente precisa, seja para tirar dúvidas ou até mesmo envio de
alguma informação necessária.
Com a contabilidade digital também ganha uma nova proporção: você pode,
por exemplo, contar com um profissional que vive a quilômetros de
distância. Isso porque a contabilidade digital prevê acesso em tempo real a
todas as informações, já que deve contar com sistemas integrados à empresa,
de forma que a transmissão de dados seja feita de forma automática. FELIX
SCHULTZ (2020, documento eletrônico).
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De acordo com Nader (2020), a contabilidade digital, é possível alcançar objetivos como;
melhor comunicação, com possibilidade de trocas online e em tempo real, agregação de mais valor
à experiência do cliente contábil, redução das chances de falhas na execução dos serviços contábeis
e atendimento das legislações de maneira mais precisa e eficiente. Dessa forma, com a nova
contabilidade o atendimento ao cliente será mais preciso e eficiente e irá eliminar barreiras como a
distância entre o profissional e o cliente.

2.2 Vantagens da Contabilidade Digital
A contabilidade digital oferece diversos recursos para seus usuários. De acordo com
Marinho (2019), um dos benefícios é a maior economia nos processos operacionais, visto que há
uma facilidade na integração dos processos, o que faz com que as questões sejam resolvidas
rapidamente, evitando retrabalho. Um processo de consultoria pode ser feito de forma ágil, levando
a solução de problemas em tempo real, o que torna a gestão mais bem planejada. A comunicação
interna da empresa ou escritório contábil torna-se também mais eficaz.
Para Manes (2020), a contabilidade digital oferece um elevado aumento de produtividade,
pois são utilizadas ferramentas que processam dados em segundos, e, dessa forma, é possível
automatizar tarefas que levariam horas de expediente e utilizar esse tempo para realizar outras
tarefas demandadas.

2.3 Como migrar para a contabilidade digital?
Migrar para contabilidade 4.0, nada mais é que, sair da contabilidade tradicional mais
conhecida como um tipo de prestação de serviços presencial, onde existe um escritório físico ao
qual o cliente se dirige tanto para contratar os serviços quanto para as demandas posteriores, e
adotar uma nova categoria de serviço no mercado que utiliza a internet e outras tecnologias
modernas para prestar serviços contábeis.Osayk (2020).

Segundo Fortes Tecnologia (2021), uma das maneiras de sair da contabilidade tradicional e
ir para contabilidade digital é melhorar a atuação digital no escritório. O método de fazer isso
éadotar alguns softwares, que possibilitam a integração do sistema do cliente com o do contador.
Outra maneira de fazer essa migração é transferir as rotinas do offline para o online, uma vez que,
no meio offline o contador não consegue controlar a produtividade dos colaboradores e já com as
ferramentas atuais é possível monitorar o que cada funcionário está fazendo e o tempo gasto para
realizar a tarefa proposta.
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A transformação digital na contabilidade trouxe muitos impactos na profissão com o
surgimento dos softwares e das startups do ramo. Mas para o profissional que
consegue mudar sua mentalidade e encarar a tecnologia como uma parceira da
contabilidade digital, os benefícios são enormes.O uso de documentos e certificação
digitais, e de softwares contábeis, vieram para desburocratizar os processos
internos. NUCONT (2019, documento eletrônico).

De acordo com Faria (2019), a tecnologia veio para facilitar o trabalho dos contadores e de
seus clientes e dessa forma, fica claro a importância de todos saírem da contabilidade tradicional e
migrar para contabilidade digital, já que, ela veio com intuito de aumentar a produtividade e
economizar recursos. Um dos primeiros passos para migrar para era digital, seria o profissional
contábil investir na digitalização e armazenamento de documentos na nuvem, e essa prática seria
uma forma de mudar a mentalidade e a ação dos clientes.

2.4 Diferença entre contabilidade digital e contabilidade online
A contabilidade online utiliza basicamente um portal web que serve para troca de
informações e valores que sejam mais atrativos para os clientes, enquanto na contabilidade digital
há uma integração entre o sistema de gestão da empresa com o sistema contábil da contabilidade, o
que gera uma proximidade muito maior entre contador e cliente e auxilia no crescimento e
desenvolvimento da empresa. (EU CONTADOR, 2021)
De acordo com Lombardo e Duarte (2017), a contabilidade online, que surgiu por volta de
2012, prometia reduzir custos em relação à contabilidade tradicional. Nesse sistema online o cliente
não opera no sistema de gestão, eles estão condicionados a operar em um portal no qual não
controlam seus fluxos de caixas ou estoques, e nem oportunidades de negócio, apenas utilizam para
cumprir exigências legais.
Segundo relatório da KPMG (2017), a proposta da contabilidade digital é de transformar as
empresas com soluções relativas aautomação dos processos, redução de uso de papéis,
uniformidade de sistemas, sistemas integrados, relatórios em tempo real, e qualidade nos dados
fornecidos.

3 DESENVOLVIMENTO
O presente estudoutilizou a metodologia da revisão bibliográfica com base em material
digital, queevidenciam o tema Contabilidade 4.0, realizadas através de buscas em meio digital,
artigos, teses e publicações. Os textos pesquisados para auxiliarem na elaboração do trabalho são
imparciais e verdadeiros. O texto apresentou a introdução em sua primeira parte, posteriormente o
referencial teórico do tema e após foi apresentada a metodologia dando origem então aos resultados.
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3.1 LINKS DAS MÍDIAS GERADAS
Foi feito um vídeo explicando a respeito do assunto aqui abordado:
Vídeo disponível em https://youtu.be/feC3mi2Zy-s

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contabilidade, é um ramo que acarreta diversas mudanças, dentre elas a tecnológica, por
se tratar de um meio de fornecimento de dados internos e externos. A tecnologia, está inserida no
âmbito do trabalho contábil de forma indispensável, pois atualmente, o uso de softwares que gira
todas as obrigações da contabilidade.
A contabilidade 4.0 está relacionada diretamente com os avanços da Revolução Industrial,
uma vez que, ela foi responsável por inovar e otimizar os processos digitais, possuindo sistemas
capazes de convergir e integrar com diversas ferramentas da área contábil.
O conceito de contabilidade digital, é relativamente novo e tem se popularizado cada vez
mais, uma vez que, esse novo método veio para facilitar as tarefas na área contábil. Ela tem por
característica a disponibilização de dados facilmente acessíveis e a formação, representação e
transmissão de dados financeiros em formato eletrônico.As ferramentas digitais têm transformado o
mercado contábil, tornando-o mais produtivo, reduzindo o custo e o tempo de execução das tarefas,
proporcionando cada vez mais a eliminação do uso de papel nas tarefas diárias do profissional
contábil.
Em virtude dos fatos mencionados, fica evidente que, com todo esse avanço tecnológico, o
profissional contador precisa buscar recursos que o auxiliem a otimizar seu tempo e melhorar a
qualidade de seu serviço.
Analisando o cenário atual do Brasil, é possível perceber que profissionais de todas as áreas
têm buscado ferramentas facilitadoras, pois através da automatização de determinada tarefa é
possível aproveitar um tempo que seria utilizado em alguma função para aplicá-lo em outra.
Os escritórios e empresas de contabilidade têm aderido bem à contabilidade digital pois
através dela eles têm conseguido melhorar a relação com seus clientes, oferecendo um serviço que
demanda menos tempo que a contabilidade tradicional, conseguem evitar os riscos de erro e, dessa
forma, melhorar também a relação do cliente com o fisco, além de reduzir gastos com papel e outras
diversas vantagens mencionadas nesse estudo.
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