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Contabilidade

Patrimônio 

da Humanidade 



Passado

Datas  base da Contabilidade

 Bíblia

 1200>> Comércio>> Contabilidade Gerencial

 Partidas Dobradas>> 1494

 Revolução Industrial

 Imposto de renda

 Acionistas -----terceiros 

 Normatização da Contabilidade



CONTADOR  TRADICIONAL

 Isolado 

Auto centrado

Sério- rígido 

Estressado

Resposta:  Não

Linguajar hermético



PRESENTE:

FUNÇÕES DO CONTADOR  

 Administrador de Banco de Dados

 Foco: Usuários

 Comportamento Ético

 Participação nas Decisões



R o t i n a
JULGAMENTO

DEBATE

DECISÃO



PRESENTE

FUNÇÕES DO CONTADOR  

DIFICULDADES

Pressão , Prazos, Recursos.

Fisco: Obrigações Acessórias. 





CENÁRIO  ATUAL 

FATOS

A informação simples não mais é suficiente.

Um dos efeitos colaterais ao fácil acesso  a excessivas 

informações é a impossibilidade  discernir.

O mais importante é saber contextualizar.

saber usar os dados.

Não basta ter a receita do doce.                                                       

Tem de saber fazê-lo saboroso.

Gestão de Riscos- Compliance- Governança -



QUANTIDADE 

QUALIDADE

Quanto vale a 

INFORMAÇÃO  CONTÁBIL



INVESTIMENTOS  E  

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

“Vocês parecem confusos. Significa que eu expliquei tudo de uma forma adequada



E o Reconhecimento Contábil 

do Valor da Marca

 APPLE e GOOGLE

X

COCA_COLA



Conceitos  das  IFRS

Ciência Social = Julgamento

Accounting >>  Economics >>  Society 

Essência Econômica sobre a Forma Jurídica

Conceito de Controle dos Ativos                                     e 
não Propriedade



Conceitos das IFRS

Acionistas não Controladores-
Integrantes do Patrimônio Líquido

Aplicação do Lucro Abrangente-
Ajuste PL  

Ênfase nas Notas Explicativas. 



Excelente! Nossos testes confirmam que o shareholder costuma cochilar

na página 9 das Notas Explicativas. 

Coloque a noticia sobre a auditoria do Imposto de Renda na pag10.



Conceitos das IFRS

Aplicação do Valor Justo abrangendo                        

Instrumentos Financeiros

Aplicação do Valor Presente para Itens Monetários

Julgamento: Vida útil dos Ativos                                     

Imobilizado e Intangível 



Novas normas 

IFRS 15   CPC 47:  Receita 

Caso das Imobiliárias 

Empresas telecomunicações : Múltiplos elementos



Novas  Normas 

IFRS 9:  CPC 48                                                                                                       

Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa

Novo modelo para classificação dos Ativos Financeiros

IFRS 16: Leasing                                                                             

Reconhecimento do Direito de Uso  

IFRS 17 :Seguros 



E O FUTURO?????



Leitor de código de barras 

 Escritório de contabilidade : 30 mil notas fiscais por mês ( digitadas 

à mão) = 1,3 milhão de números por mês= mais de 250 horas, 

quase nove dias de trabalho.

 Janeiro/ comprou dois leitores de código de barra para notas fiscais 

= oito horas de trabalho 

 O retorno do investimento se mede em produtividade.

(PeqEmpresas Gdes Negócios –Peter Fonseca)



AVANÇOS TECNOLOGICOS

 SOFTWARES DE GESTÃO

 INTERNET DAS COISAS (escova de  dentes/cobertor)

 2020 = 50 bilhões de coisas  conectadas (relógios a bonés)

“ OS SUPERFICIAIS”(NICHOLAS CARR) Google pensa por nós???



“O computador diz que eu preciso dar um upgrade no meu cérebro

para ser compatível com o novo software. “



SUPERCOMPUTADORES

BOTS
 As máquinas conseguem ler todos os artigos científicos que são publicados

 Os bots(softwares alimentados por informações):                                                                              

> produtividade dos escritórios de contabilidade;                                                                            

> mais qualidade  e < menor chance de falhas,                                                                          

planejamento de atividades orientadas ao cliente

 Nova função dos contadores:                                                                                                  

responsáveis pelo gerenciamento dos softwares,                                                                               

adequação dos códigos às necessidades                                                                                        

alimentar informação à inteligência artificial dos robôs.



NECESSIDADE DO NOVO PROFISSIONAL

 Trabalho interdisciplinar

 Flexibilidade

 Inglês fluente



NECESSIDADE DO NOVO PROFISSIONAL

Não se distinguir fisicamente da equipe

 Conhecimento atualizado normas internacionais de 

contabilidade

 Conhecimento de tecnologia da informação



Considerações Finais 

 Importância do novo Relatório:  PPA

Vinculação Teoria e Prática????

Otimização da função dos profissionais da contabilidade e da 

auditoria >>> Necessidade de gerar valor)
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