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Quais são os maiores desafios da atualidade?

 aprender a pensar para inovar.

 Adaptar-se ao mundo tecnológico.

 Aprender a reaprender!
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“The good accountant of the future will be an expert in 

valuation (...)” (Baxter, 1950)
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Algumas reflexões:
- Me formei, e agora? Exame suficiência…
- Consegui o CRC, e agora? Arrumar emprego…
- Meu emprego já não contribui, e agora? Arrumar outro 

emprego…
- Abri meu escritório, e agora? Entender das obrigações 

principais e acessórias… 
- O governo mudou as regras, e agora? Estudar as novas 

legislações…
- Os valores dos honorários estão caindo, e agora? Repensar 

estrategicamente meu modelo de negócio... 

 
Se você não sentir isso nas aulas ou no trabalho, você está no 
automático. Sem curiosidade não existe aprendizagem.
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Revoluções na Contabilidade

• Partidas dobradas (1494)
• Auditoria - Coroas e expedições
• Revolução industrial - Contabilidade de custos
• Auditores e construção de padrões contábeis
• Crise de 1929 - Grande depressão (USA) - Surgimento SEC
• SEC estimula criação de órgãos privados para desenvolver padrões contábeis
• 1939 - Surge AICPA
• Em 1973 surge IASC - Desenvolve os IAS
• Em 2001 IASB - Desenvolve os IFRS
• Em 2002 - SOX
• 2005 União Europeia adota os IFRS
• 2010 Brasil e ....
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Andrew Carnegie
Steel

John D. Rockefeller
Oil

Jay Gould
Railroad

John Pierpont Morgan
Banking

Paradigma Predominante do Mundo 
em que Nascemos e Crescemos

Para quem nasceu até a Década de 1980…
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Paradigma do Mundo de quem nasceu a 
partir de 1990

E estamos todos nessa!

7



8



Habilidades Requeridas para o Século 21
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Prob. Profession
0.0095 Teachers and Instructors, All Other
0.014 Engineers, All Other
0.015 Chief Executives
0.035 Lawyers
0.047 Mathematicians
0.069 Financial Managers

0.1 Chefs and Head Cooks
0.22 Statisticians
0.23 Financial Analysts
0.37 Actors
0.43 Economists
0.77 Dishwashers
0.86 Real Estate Sales Agents
0.89 Taxi Drivers and Chauffeurs
0.94 Accountants and Auditors
0.97 Cashiers
0.98 Models
0.98 Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks
0.98 Credit Analysts
0.99 Library Technicians
0.99 Tax Preparers
0.99 Telemarketers

“Computorização” 
de Profissões 
(Frey and Osborne, 2013)

Alguma relação com 
as habilidades do 
século XXI?
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Novo Mundo dos Negócios: 
Pensando fora da “Caixa”

• Modelo de negócio x modelo contábil..

• Machine Learning, Big Data, Inteligência Artificial..

• Dados agregados ou raw data?

• Auditoria contínua, Contabilidade em Tempo Real...
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Das Atividades Empresariais às Demonstrações Financeiras
Estratégia

Escopo do Negócio
Grau e tipo de Diversificação

Posicionamento 
Competitivo

Fatores de Sucesso e de
Riscos

Atividades
Empresariais

Operação, Financiamento
e Investimento

Ambiente 
Contábil

Estrutura do Mercado
Contratos

Governança
Práticas e 

GAAP

Estratégia Contábil
Escolhas das Políticas e 

Estimativas
Escolha do Formato dos 

Relatórios
(Quantidade e Qualidade)
Evidenciação Adicional

Sistema Contábil
Mensuração e Evidenciação
das atividades empresariais

Demonstrações Contábeis
Assimetria Informacional

Erros de Estimação
Distorções por Escolhas Contábeis

Ambiente 
Empresarial

Mercados de Trabalho 
e de capitais
Fornecedores
Compradores

Regulamentação

Fonte: Adaptado de Palepu et al. (2004)



Mudanças na Indústria Fonográfica 
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Mudanças na Indústria Fonográfica 
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Mudanças na Indústria Fonográfica 
E o músico? 
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Mudanças na Indústria de Telefonia
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Mudanças na Indústria de Aviação/Agronegócios?
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E na Indústria de Publicidade e Propaganda?

Como funciona cada etapa
Assim como as grandes empresas, aqui um empreendedor comum abre uma concorrência 
para que designers e agências de todo Brasil possam enviar suas criações e com isso, 
consigam comparar as diferentes artes, avaliar as criações e selecionar uma das agências 
como a vencedora.
1.Defina o serviço que será criado. Por exemplo: Logotipo
2.Escolha um dos planos (quanto maior o investimento, mais e melhores profissionais 
participarão da sua concorrência).
3.Efetue o pagamento e preencha o briefing (formulário com os detalhes da sua empresa e o 
que você espera do projeto)
4.Receba as criações e compare as artes de todos os designers participantes. Avalie e peça 
ajustes até ficar do seu jeito.
5.Defina o vencedor da concorrência e receba os arquivos em alta resolução (...)
De posse dos arquivos finais e do direito de uso, você poderá (...)
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Quem aqui investe em Títulos do Tesouro?

Quem aqui investe em ações?
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E no Mercado de Capitais?
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E no Mercado de Capitais?

Instead, m
achines are making the tra

ding decisio
ns. 

Computer programs execute buy and sell o
rders b

ased on complex 

algorith
ms and formulas, w

ithout a human involved in the process. 

On a typical tra
ding day, computers a

ccount fo
r 50% to 60% of 

market tra
des, a

ccording to Art H
ogan, chief m

arket str
ategist f

or B. 

Riley FBR. W
hen the markets a

re extremely volatile
, th

ey can make 

up 90% of tra
des. 
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E no Mercado de Capitais?



Você já pensou em quanto e como investe no seu 

próprio negócio?

E em você? 
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P&D / Receita – Empresas Tech x Tradicionais
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Market-to-book - Empresas Tech x Tradicionais
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Environmental, Social and Governance Score

Negócios tradicionais versus disruptivos. 
Governança formal versus Governança mais “leve” (seria mais frágil?)
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Valores no Mundo Digital?

• USD 11.5 trilhões - Jim Kim (World Bank)

• Nossos modelos de avaliação funcionam nesse novo mundo? A contabilidade 
captura as informações para os inputs dos modelos de valuation para startups? 
Histórico? Crescimento? Taxa de desconto?!

• 2012 - M&A - Facebook e Instagram USD 1 bi

• 2013 - M&A - Yahoo e Tumblr USD 1.1 bi (Cash)

• 2014 - M&A - Facebook e Whatsapp USD 19 bi 

“$16 billion, including $4 billion in cash and approximately $12 billion worth of 
Facebook shares. The agreement also provides for an additional $3 billion in 
restricted stock units to be granted to WhatsApp’s founders and employees that will 
vest over four years subsequent to closing.”
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Composição do valor das empresas - USA

Fonte: Lev e Radhakrishnan – Disponível em: 
http://people.stern.nyu.edu/blev/files/2015FEB04_LevIBM_SurveyPaper_k4gn98s2.pdf



Indicadores Contábeis Tradicionais x Non-GAAP

ROE =      Lucro Líquido   
PL

SaaS Quick Ratio = (New MRR + Expansion MRR) / 
(Churned MRR + Contraction MRR)

*Software as a service (SaaS)

*MRR (monthly recurring revenue)
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Circulante Passivo

Circulante Ativo
  Corrente Liquidez 

 
ROA

ROE
  GAF 



Utilização de dados para Tomada de Decisão

McKinsey & Company | Global management consulting
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Humanamente impossível
tratar, analisar, interpretar
individualmente os dados.
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Big Data vai além dos dados das transações

Observacionais - internet das coisas, RFID, GPS, 
CCTV, Satélite etc... 

Transações - Dados estruturados (infos contábeis)

Interações - dados sobre interação entre pessoas e coisas uns 
com os outros ou com os negócios 

Big Data = Transações + Interações + Observacionais

Fonte: Apresentação Gabriel Pündrich (Congresso USP 2019)



Mudanças na Auditoria
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Auditorias Big Four  vs. Auditorias Não Big Four

Vantagens e Desvantagens



Técnicas Analíticas de Auditoria

• Ad hoc queries
• Rule-based 

transaction 
analysis

• Standard 
reports

Hindsight

• Graphical 
interaction

• Multi-
dimensional 
analysis

• Behavioral 
analysis and 
statistics

Insight
• Predictive 

modeling
• Simulation
• Driver-based 

analysis
• Optimization

Foresight
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Random 
sampling

Rule-based 
analytics

Pattern 
analysis

Data 
modeling

T&E

Randomly pick 
Travel and 
Expenses 
transactions for 
review

Individual ad hoc/standard reports 
to identify employees who have 
entered cash expenses under the 
threshold, or expenses to 
questionable merchants

Flag transactions under $25 that 
are 2 standard deviations outside 
of normal distribution based on 
number of occurrences in a week 
and expense category

Predictive modeling to identify 
employees who are highly likely 
to perform high-risk 
transactions based on past 
behavior

JE

Randomly pick 
journal entries for 
review

Individual ad hoc/standard reports 
to identify journal entries 
without approval, or those that 
don’t balance

Identify high-risk journal entries 
based on amount, timing, 
approval chain and account 
combination

Identify entries with high 
likelihood of accounting errors 
based on similarity of profile 
(transactional attributes) to 
historic errors

Traditional approach Leading practice

Source: EY



Utilização de Dados das Entidades

Dados 
Ocultos

Dados 
Utilizados 

pelos 
ClientesDados 

usados 
pelo 

auditor

Dados 
usados 

pelo 
auditor

Dados armazenados e disponíveis 
para uso, mas que estão 
meramente guardados.
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Amostragem?
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E no Controle/Verificaçao de Estoques?

Fonte: Sidaport (2012)



E no Controle/Verificaçao de Estoques?
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E na Inspeção?

X
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Olhando para o mundo...
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Mapa mundi visto pelas pessoas?

Fonte: www.irlen.com 39



Fonte: IFRS Foundation (2019) 

Mapa mundi visto pelos contadores?



Mapa do IFRS for SME

Fonte: IFRS Foundation (2019) 



Pensar em outro idioma...

“The limits of my language mean 
the limits of my world.”
– Ludwig Wittgenstein
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Onde começa a Revolução?

• Na dimensão ética das suas escolhas

• No respeito aos colegas e profissionais

• Na dedicação aos estudos e ao trabalho

• Na sua capacidade de gerar impactos positivos na vida dos outros 

(na sociedade), principalmente buscando educação continuada

• Na sua capacidade de fazer escolhas que prejudiquem o mínimo 

possível o meio ambiente e os outros

• Revendo seus paradigmas!
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Vamos continuar nessa?

Nosso Mundo hoje?!
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Reflexão: Meta x Tempo x Atitude (ação) 

TEMPO E DEDICAÇÃO

Dificuldade 
da 

Meta

HOJE

Almejado

Alcançado
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Reflexão: Meta x Tempo x Atitude (ação) 

TEMPO E DEDICAÇÃO

Dificuldade 
da 

Meta

HOJE

Almejado

Alcançado

Pensou pequeno e acertou!

47



Para Finalizar - Parte 1

• Desenvolver parcerias de pesquisas e grupos de estudos. Essas 
perduram no longo prazo.

• Estimular e ajudar os profissionais que estão chegando no mercado 
de trabalho. Todos crescem juntos e mais fortes!
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Para Finalizar - Parte 2

• Como criar valor?

• Como co-criar valor?

49



Para Finalizar - Parte 2: Como criar valor
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Para Finalizar - Parte 2: Como criar valor
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Para Finalizar - Parte 2: Como co-criar valor
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Para Finalizar Parte 3: Contadores e Auditores 
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Contadores: 
“As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa 
que a entidade está em atividade (going concern assumption) e irá manter-se em 
operação por um futuro previsível.” (Estrutura Conceitual)

Auditores: 
Objetivos do auditor: 
(a) obter evidência de auditoria apropriada e suficiente com relação à, e concluir 

sobre a,adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional na elaboração das demonstrações contábeis;

(b) concluir, com base na evidência de auditoria obtida, se existe incerteza 
relevanteem relação a eventos ou condições que podem levantar dúvida 
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade; 

(c) emitir relatório de acordo com esta norma. (NBC TA 570)

Voltamos ao início (B
axter, 1

950):

O profiss
ional contábil, s

eja contador ou auditor, p
recisa

entender bem de valuation! 

Aprender a mensurar o valor!



Para Finalizar - Parte 3

• Comecem uma revolução interna domando o próprio ego;

• Busquem conhecimento e evoluir enquanto pessoa, estudante e 

profissional. São dimensões que não se separam apesar de papéis 

distintos;

• A tecnologia disruptiva está aí e vai aumentar fortemente;

• Estudar, estudar e estudar... 

• Quem sabe conseguiremos inovar novamente na contabilidade para 

termos uma ruptura do sistema e da estrutura atual.
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Obrigado!!!

Sucesso a todos!!!

Zé Elias.
@Zeelias_almeida
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