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As demandas latentes no 
mundo contábil, somadas às no-
vas tecnologias que surgem todos 
os dias, pedem que os contado-
res assumam uma postura mais 
gerencial e menos operacional. 
É nisso que acredita o presidente 
do Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC), Zulmir Breda. 
Como a produção de informação 
está cada vez mais automatizada 
por sistemas integrados, destaca 
o Breda, os profissionais contá-
beis devem buscar se atualizar 
para apoiar os empresários, po-
sicionando-se estrategicamente 
nas decisões.

Esse assunto vem sendo am-
plamente discutido no meio da 
classe contábil e foi assunto da 
XXXIV Conferência Interame-
ricana de Contabilidade (CIC) e 
da XVIII Convenção de Con-
tabilidade do Rio Grande do 
Sul (CCRS), que ocorreram si-
multaneamente na última se-
mana, em Porto Alegre. Nesta 
entrevista, concedida ao Jornal 
do Comércio durante a realiza-
ção dos eventos, Zulmir Breda 
fala sobre os debates que ocor-
reram e compartilha sua visão 
sobre os assuntos que permeiam 
e devem continuar permeando 
a profissão.

Jornal do Comércio - Por 
que a tecnologia foi o ponto 
central do evento?

Zulmir Breda - A questão 
da tecnologia é muito importan-
te porque está afetando a profis-
são. Aliás, está afetando todas as 
profissões. Mas a nossa é mui-
to afetada porque todo o traba-
lho do contador nas empresas, 
hoje, está todo atrelado às ferra-
mentas tecnológicas. Não exis-
te mais hoje a contabilidade em 
papel como existia antigamente. 
Então, você entra numa empre-
sa na área contábil ou num escri-
tório e não encontra mais papel. 
Tudo está informatizado. En-
tão, começou a ter uma neces-

sidade dos próprios profissionais 
dominarem mais as ferramen-
tas tecnológicas.

Então, as gerações mais an-
tigas tiveram que se reciclar para 
poder se adaptar a essa nova rea-
lidade e as gerações mais novas 
tiveram facilidade maior. Mas, 
de uma maneira geral, queremos 
passar a ideia de que a tecnologia 
faz parte da nossa vida para sem-
pre daqui para frente e que o con-
tador, hoje, precisa ter um domí-
nio sobre essas ferramentas. Não 
pode mais depender de tercei-
ros, de outras pessoas para lidar 
com esses assuntos. Os próprios 
cursos de Ciências Contábeis já 
precisam ter disciplinas para a 
área tecnológica para que quan-
do alunos saiam da faculdade já 
tenham noção sobre os sistemas. 
Os sistemas tributários, tanto do 
governo federal, estadual e mu-
nicipal, todos funcionam em 
cima de plataformas virtuais. As 
notas fiscais e declarações pres-
tadas ao Fisco são todas eletrô-
nicas. Então, se não consegue 
interagir com esse meio, vai ter 
dificuldade para trabalhar.

JC - Como os profissionais 
se encaixam em meio a tan-
tas mudanças?

Breda - Temos que bus-
car um novo perfil do profissio-
nal da contabilidade. Um perfil 
que estamos chamando de me-
nos operacional e mais geren-
cial. Ou seja, de gerenciar mais 
as informações do que produzir 
elas, porque a produção de infor-
mação já é automática pelos sis-
temas. Eles já dão todos os re-
latórios prontos. Mas ele precisa 
fazer as análises e gerenciamen-
to para poder orientar os clientes 
de maneira correta. É a inova-
ção no sentido de mudar o perfil 
do profissional. Além disso, ele 
pode utilizar essa criatividade e 
inovação para desenvolver ferra-
mentas tecnológicas. Tem mui-
tas empresas de contabilidade 
que já estão criando os seus pró-
prios sistemas ou aplicativos para 
usarem dentro de seus escritó-
rios para facilitar a vida dos seus 
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clientes. Estão buscando ou-
tros serviços conexos ou parale-
los à contabilidade para oferecer 
como, por exemplo, a questão do 
gerenciamento de fluxos finan-
ceiros, de fluxo de caixa. Então, 
são inovações no sentido de bus-
car a satisfação maior do clien-
te. O objetivo todo é ter um pro-
fissional melhor preparado para 
auxiliar os seus clientes a auxiliar 
os problemas dele.

JC - Nesse sentido, como 
o período da pandemia afetou 
os contadores?

Breda - A pandemia nos deu 
um exemplo muito bom disso. 
Muitas empresas tiveram sérias 
dificuldades e, mais do que nun-
ca, se socorreram nos contadores 
para buscar a orientação técnica 
sobre o que fazer, como faz para 
conseguir linhas de crédito sub-
sidiadas para poder ter fluxo de 
caixa e capital de giro, como faz 
para implementar as medidas do 
governo de redução de jorna-
da de trabalho, de suspensão de 
contrato de trabalho, de prorro-
gação de impostos e tudo mais. 
Foi uma mudança brusca que 
houve nesse período da pande-
mia e os contadores tiveram que 
estar preparados para dar todo 
esse suporte para essas empresas 

evitando que elas tivessem que 
fechar suas portas.

JC - A sustentabilidade 
também está sendo bem discu-
tida no meio?

Breda - As questões de sus-
tentabilidade estão dominando 
praticamente a agenda global. 
Num âmbito global, a sustenta-
bilidade é a agenda do momento 
porque estamos entrando num 
estágio crítico de questões am-
bientais dentro do nosso planeta. 
Os próprios países mais pode-
rosos, o grupo do G20, coloca-
ram essa pauta como prioridade 
das nações. Se não cuidarmos do 
planeta, em pouco tempo tere-
mos problemas muito sérios para 
a nossa geração e para a geração 
que vem daqui para frente. E a 
contabilidade está sendo cha-
mada pelos próprios governos a 
criarem um board internacional 
para desenvolver padrões de afe-
rição do grau de sustentabilidade 
das empresas. A exemplo, temos 
padrões para medir as operações 
das empresas que são traduzi-
das nas demonstrações contá-
beis. Mas, hoje, isso não é mais 
suficiente. Precisamos saber se 
a empresa está dando lucro e se 
esse lucro é sustentável ao lon-
go do tempo do ponto de vista 

ambiental, social e até mesmo de 
governança da própria organiza-
ção. Por isso, se criou a agenda 
ESG de sustentabilidade global. 
Ou seja, olhar a empresa num 
ambiente maior, num contexto 
de onde ela vive. 

JC - O tema ESG veio para 
ficar nas empresas...

Breda - Não adianta a em-
presa ser altamente lucrativa se 
ela está produzindo uma ativida-
de que está afetando seriamente 
o meio ambiente. Essa empre-
sa vai quebrar ali adiante por-
que isso não é mais aceito hoje 
em dia pela sociedade. Tem que 
haver uma harmonia na relação 
entre as empresas e os interesses 
sociais, o interesse público. Isso, 
em alguns aspectos, está mui-
to desequilibrado. Ainda exis-
te muito a visão de que o lucro 
tem que estar acima de qualquer 
coisa. E muitas empresas tra-
balham nessa linha. Hoje não 
se aceita mais isso. Por isso que 
muitos fundos de investimento 
global, os fundos verdes, só es-
tão investindo seu dinheiro em 
empresas que têm compromisso 
com meio ambiente, com ques-
tões sociais, e com a governança. 
Esse se tornou o ponto-chave da 
agenda desse século, eu diria.


