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1. A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA QUALIDADE DA 
GESTÃO CONTÁBIL. 

  

1.1. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA 

 

Este tema aborda a importância da evolução da informática e como a mesma 

contribui e influencia as informações contábeis. Atualmente se vive em um mundo onde a 

tecnologia predomina constantemente em tudo o que é feito, seus grandes avanços 

tecnológicos aos poucos se tornou uma ferramenta essencial no cotidiano do mercado de 

trabalho, inclusive gerando impactos relevantes do âmbito contábil, causando modificações 

e melhorias na forma de se aplicar a contabilidade. 

 Antigamente a contabilidade era registrada somente em papeis, sendo que seus 

registros eram feitos manualmente e permitia que os mesmos fossem modificados com 

facilidade, o que não é permitido de acordo com o principio da confiabilidade. Era necessário 

muito espaço físico para armazenagem dos livros contábeis, possibilitando a perda dos 

registros, dessa forma impossibilitando sua recuperação, pois os dados eram registrados 

somente em livros originais e não existiam cópias, onde qualquer imprevisto poderia ser 

fatal. Os contadores eram conhecidos como guarda livros e viviam atrás de pilhas de papeis, 

calculando, rabiscando, focando seu tempo somente em registrar, passando 

despercebidamente a necessidade de análise, que devido à dificuldade no acesso as 

informações (registros fiscais, contábeis e financeiros em livros diversos) seu processo se 

tornava trabalhoso e demorado.  

Com o avanço da tecnologia e a criação dos sistemas ERP’s, a empresa tem 

maior controle das informações e estes são dados altamente confiáveis, pois no inicio de 

sua implantação são feitas parametrizações onde cada lançamento seguirá uma regra 

contábil, assim minimizando erros não só nas contabilizações como também em outros 

processos feitos pela contabilidade, executados com mais facilidade e redução de tempo. 

Com a tecnologia evoluindo, o perfil do contador teve alterações, sendo necessário que ele 

tenha o domínio sobre a tecnologia e que esteja sempre atento a esses avanços, pois não 

existe mais espaço para aqueles que ficam focados apenas nos registros, já que após a 

inclusão do sistema ERP os contadores passaram a ter foco estratégico na empresa, e 

trabalham diretamente nas tomadas de decisões. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Demonstrar o impacto da informática na contabilidade, possibilitando o 

acréscimo de sua eficiência, a rapidez dos serviços e transparência, indispensáveis a uma 

economia globalizada.  

 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Estudar a influência dos efeitos da Tecnologia de Informação e dos ERP’s na 

Contabilidade, demonstrando o quão se torna importante o avanço tecnológico na qualidade 

e transparência da gestão contábil, estudar a viabilidade da aquisição de um sistema 

gerencial e analisar quais são os prós e os contras de sua implantação. 
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4. PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O sistema ERP pode influênciar na qualidade e transparência das informações 

contábeis? 

 

 

5. HIPÓTESE DA PESQUISA 

 

Nos primórdios a contabilidade era feita através de registros em diversos livros, 

escritos em tinta e em papeis especiais, por esse motivo era necessário escriturar e arquivar 

um grande volume de papel, os contadores eram conhecidos como Guarda Livros. O 

processo de escrituração era bem complexo, pois era necessário o preenchimento de 

diversas informações, desta forma o contador encontrava muita dificuldade em controlar as 

informações dificultando e retardando um resultado, tornando quase impossível utilizar a 

contabilidade de forma analítica, sendo apenas uma ferramenta de registro. Com os 

avanços tecnológicos as informações são precisas e de fácil acesso, com isso o papel do 

novo gestor contábil é zelar pela qualidade da informação, pois, é através deste zelo que o 

mesmo consegue ter um amplo papel na tomada de decisões do empreendimento. Ou seja, 

para dar um direcionamento correto às empresas, o profissional contábil precisará saber 

interpretar as informações contidas nos relatórios, onde uma informação coletada de forma 

incorreta acarretará em uma estratégia ou decisão mal estruturada, tendo em mente que a 

organização poderá afetar diversos tipos de usuários da contabilidade. 

Com o novo cenário as informações contábeis adquiriram um novo papel, 

tornando-se uma ferramenta gerencial, que tirou do profissional da área a característica de 

apenas registrar e guardar livros, para ir muito além, e começaram a utilizar os seus 

conhecimentos para ajudar a empresa de uma maneira gerencial, com a utilização de 

sistemas integrados os relatórios e os registros contábeis ficaram mais rápidos e precisos, 

dando assim o tempo necessário para desenvolver as analises. O papel do novo gestor 

contábil é zelar pela qualidade das informações 

As demonstrações contábeis são de grande importância dentro de um 

empreendimento, seu objetivo é mostrar a situação financeira e patrimonial de uma 

entidade, sendo assim sua qualidade e transparência se torna imprescindível e qualquer 

erro ou informação inadequada pode atrapalhar em um processo de decisão. 

Quando o avanço tecnológico chegou a contabilidade, houve pequenas 

mudanças onde se podia ver melhorias em seus processos de escrituração, registro, 
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lançamentos e diversas informações a serem declaradas. Houve um tempo onde eram 

entregue à Receita as Gias e DCTFs em disquetes, onde começou a idealizarem a “entrega 

eletrônica”. 

 

Vários sistemas foram criados para suportar atividades de diversos 

departamentos, dessa forma a informação fica dividida. Os principais problemas dessa 

fragmentação da informação é a dificuldade de obtenção de informações consolidadas e a 

inconsistência de dados redundantes armazenados em mais de um sistema. Os sistemas 

ERP (Enterprise Resource Planning) agregam em um só sistema integrado, funcionalidades 

que suportam as atividades dos diversos processos de negócio das empresas. O Software 

organiza, disciplina, define e impõe processos, armazena dados, gera informação e auxilia a 

gestão de cada empresa, desde que esteja aliado a uma camada de serviços para sua 

correta implantação e constante avaliação do desempenho operacional, desta forma 

colaborando com o aumento da velocidade de decisão no mercado competitivo. 
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6. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Levantar assuntos diversos sobre a influência da tecnologia nas demonstrações 

contábeis, pesquisas sobre os diversos ERP’s e suas possíveis dificuldades de 

implementação, como é o antes e o depois de sua implantação, quais as suas vantagens e 

desvantagens. Quanto o sistema influência na qualidade das informações e o impacto de 

um sistema mal parametrizado e os possíveis problemas que podem ser gerados através de 

sua má qualidade. Para isso será utilizado pesquisas documentais, bibliografias, possíveis 

entrevistas com pessoas da área contábil e de consultores e desenvolvedores, consultas em 

artigos e pronunciamentos. 
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TCC Efeitos da Tecnologia de informação na contabilidade 

 

CPC 00 

Sistemas de Informação Gerenciais 

Controladoria Estrátegica e operacional 

Contabilidade Informatizada 

Controladoria Estratégica 

Contabilidade Gerencial 

Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na área da internet 

Sistemas de Informação " O uso Consciente da tecnologia para o gerenciamento" 

Sistema de Informação "Uma visão executiva" 

Sistemas ERP no Brasil "Teoria e Casos" 

Administração de sistemas de Informação 

Teoria da contabilidade - PLT 

Contabilidade Teoria e Praticas básicas 
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