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OPINIÃO
Contador: como os 

negócios estão mudando 
essa profi ssão para melhor

A tecnologia muda 

o papel de diversas 

profi ssões. Esse é um 

movimento que teve 

início na 1ª Revolução 

Industrial, mas 

continua até hoje

Entretanto, diferente 
daquela época, nas 
últimas duas décadas 

o uso de computadores e da 
internet tem permitido que a 
maioria das carreiras simples-
mente se adaptem e cresçam, e 
não mais deixem de existir. É o 
caso da profi ssão do contador. 
Sem dúvida, ela mudou muito 
nos últimos anos. Há inclusive 
quem diga que ela irá morrer. 
Uma pesquisa da Ernest Young 
apontou isso recentemente. 
De acordo com ela, até 2025 
esse profi ssional já não exis-
tirá mais.

Em parte, eles não estão en-
ganados. O contador clássico 
realmente já está morrendo, 
mas a essa classe foi dada a 
oportunidade de mudar - e ao 
longo dos anos muitos vêm 
fazendo isso. Antigamente, 
o contador era apenas um 
“guarda livros”, uma pessoa 
dedicada a calcular manual-
mente diversos processos, e 
estar sempre ciente da con-
dição fi nanceira da empresa, 
mas sem voz administrativa. 
Essa profissão sem dúvida 
sumirá.

Ser guarda livros é algo que 
fazia sentido no século XIX, 
assim como na época era im-
portante falar e escrever bem 
para ser contador. As mudan-
ças vieram com o tempo. A 
introdução do computador 
mudou muito as coisas a partir 
dos anos 1990, principalmente 
com o uso de sistemas e de 
planilhas eletrônicas. Hoje, 
o Excel foi deixado de lado 
e o uso de softwares ERPs 
é algo quase que obrigatório 
para a sobrevivência de uma 
empresa. Entretanto, apesar 
do aspecto tecnológico, o que 
mais mudou foi justamente e 
o mindset do contador.

Dos anos 1990 para os 2000, 
o foco da contabilidade, que era 
cumprir obrigações tributárias 
para com órgãos públicos, mu-
dou completamente. O olhar 
passou a ser direcionado para 
o cliente. De acordo com o CFC 
- Conselho Federal de Con-
tabilidade, em 1996, apenas 
1,98% dos contadores estavam 
interessados em contribuir 
para o crescimento dos seus 
clientes. Hoje, esse número 

tende aos 100%. Isso porque 
houve um questionamento no 
mercado, e até na academia, 
sobre a carreira na área. O 
mercado passou a buscar um 
perfi l proativo, multidisciplinar 
e com foco em consultoria e 
resolução de confl itos. 

Com isso, até o salário dos 
contadores tem aumentado. 
De acordo com a previsão do 
Guia Salarial da Robert Half, 
os maiores aumentos salariais 
em 2016 foram dos analistas 
da área, cerca de 11%. As 
oportunidades de crescimento 
são inúmeras, e o contador 
facilmente consegue se tornar 
um gestor apto à tomada de 
decisão. Ele passou a usufruir 
de forma estratégica de toda a 
informação que já gerenciava, 
pois o trabalho diário desses 
dados e processos fi cou toda 
delegada à tecnologia. Atual-
mente, o contador usa seu bem 
mais valioso: seu conhecimen-
to do panorama contábil.

Vemos cada vez mais o 
contador assumir uma posi-
ção entre as profi ssões ditas 
“humanas”, que não podem ser 
substituídas pela tecnologia. 
A automação de processos 
exaltou o potencial de gestão 
da profi ssão. O uso arcaico da 
contabilidade deu espaço à 
administração da empresa, e 
essa cada vez mais dá espaço 
ao empreendedorismo.

A contabilidade é a lingua-
gem dos negócios, e era apenas 
uma questão de tempo até 
que se abraçassem de vez as 
rédeas da gestão. O sucesso 
está ligado a apenas uma boa 
tomada de decisão, e a análise 
de dados que permite isso é 
justamente o que os contado-
res vêm fazendo há anos. O 
diálogo direto com o cliente 
tem transformado o contador 
em empreendedor potencial, e 
mesmo que ainda seja neces-
sário manter um profi ssional 
com essas habilidades inter-
disciplinares à disposição, não 
será mais apenas nas empresas 
que contadores terão oportu-
nidade de crescimento.

Essa profi ssão não irá mor-
rer. Ela é humana demais para 
ser devorada. A tecnologia irá 
transformá-la, acabando com 
todos os trabalhos manuais e 
repetitivos, mas a ação proa-
tiva de seus profi ssionais irá 
expandi-la. Novas oportuni-
dades de negócios estão se 
abrindo à frente. Basta estar 
preparado para elas.

(*) - É CEO da Omiexperience
(www.omie.com.br).

Marcelo Lombardo (*)
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Em 2014, o total de di-
vórcios concedidos em 
primeira instância ou 

por escrituras extrajudiciais 
foi de 341.181. Os dados foram 
divulgados ontem (24) pelo 
IBGE.

A unidade da Federação com 
maior taxa geral de separações 
foi Roraima, onde, a cada mil 
habitantes, houve 3,78 divór-
cios, enquanto a menor taxa 
foi observada no Rio Grande 
do Norte: a cada mil habitantes 
foi contabilizado um divórcio. 
A pesquisa revelou ainda que, 
em média, na data do divórcio, 
o homem se divorcia mais velho 
que a mulher. O homem tem, 
em média, 43 anos enquanto 
a mulher tem 40 anos. Não é 
possível afi rmar que há uma 
tendência de queda no número 
de divórcios, nem apontar uma 
causa específi ca para esse de-
créscimo recente. 

O estudo mostrou ainda 
que, em todas as unidades da 
Federação, há predomínio de 

Há predomínio de mulheres responsáveis pela guarda dos fi lhos 

menores após o divórcio.

Na contramão do novo go-
verno dos Estados Unidos, os 
países da América Latina estão 
cada vez mais em busca da 
abertura de seus mercados e 
contra o protecionismo propa-
gado por Donald Trump. Brasil, 
México, Chile, Colômbia, Peru, 
Argentina, entre outros, tentam 
oportunidades cada vez maio-
res para abrir seus mercados em 
maior ou menor intensidade. No 
entanto, o momento não é dos 
mais propícios.

Trump já anunciou que uma 
de suas primeiras medidas será 
tirar os EUA do Acordo Trans-
Pacífico e revisar todos os 
acordos econômicos bilaterais 
para deixá-los mais “justos” 
para os norte-americanos. A 
medida poderá trazer grandes 
problemas para os latinos, já 
que muito de sua economia 
depende da exportação. “Pare-
ce que entramos em uma nova 
era de nacionalismo populista, 
na qual a ordem liberal domi-
nante que se constrói desde 

Os latino-americanos estão contra o protecionismo propagado 

por Donald Trump.
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Trump indica 
‘Rei da Falência’ 
para secretaria de 
Comércio

O presidente eleito dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
deve indicar o nome do bilio-
nário Wilbur Ross para ser seu 
secretário de Comércio, informa 
a mídia norte-americana. Ross 
é conhecido como o “Rei da 
Falência”, por ter como hábito 
investir e comprar empresas 
quase falidas, mas com potencial 
para serem desenvolvidas.

De perfi l nacionalista, o bilio-
nário é considerado o mentor da 
política comercial externa apre-
sentada por Trump durante a 
campanha eleitoral, que gerou 
muitas críticas até mesmo dos 
republicanos. Ele é defensor 
de uma renegociação total de 
todos os acordos comerciais 
assinados por administrações 
passadas e defende o fi m da 
participação dos EUA no Acor-
do Trans-Pacífi co.

Trump já escolheu sete nomes 
para formar o novo Gabinete: o 
ex-general Michael Flynn, como 
assessor de Segurança Nacional, 
o deputado Mike Pompeo, para 
assumir o comando da CIA, o 
senador Jeff Sessions, como 
secretário da Justiça, Reince 
Priebus, para chefe de Gabinete, 
e Stephen Bannon, como conse-
lheiro sênior, Nikki Haley, como 
embaixadora norte-americana 
na ONU e Betsy Devos para a 
Educação (ANSA).

Dados divulgados ontem 
(24) pelo Ministério da Saúde 
revelam que 855 cidades bra-
sileiras estão em situação de 
alerta ou de risco de surto de 
dengue, chikungunya e zika. 
Das 22 capitais que participa-
ram do estudo, Cuiabá está em 
situação de risco e outras nove 
em situação alerta: Aracaju, Sal-
vador, Rio Branco, Belém, Boa 
Vista, Vitória, Goiânia, Recife e 
Manaus. Outras 12 aparecem 
como em situação satisfatória: 
São Luis, Palmas, Fortaleza, 
João Pessoa, Teresina, Belo 
Horizonte, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Macapá, Florianópolis, 
Campo Grande e Brasília.

Depósitos de água como to-
neis, tambores e caixas d’água 
foram os principais tipos de 
criadouro do mosquito regis-
trados nas regiões Nordeste e 
Sul. No Sudeste, predominou 
o o depósito domiciliar, cate-
goria em que se enquadram 
vasos de plantas, garrafas, 
piscinas e calhas. No Norte 
e no Centro-Oeste, a maioria 
dos focos foi encontrada no 
lixo. Os dados mostram uma 
queda de 5,5% no número de 

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.
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Divórcios caem e guarda 
compartilhada de fi lhos 
cresce, indica pesquisa

O número de divórcios no país em 2015 caiu 3,6 % em relação ao ano anterior. A pesquisa Estatísticas 
do Registro Civil 2015 registrou 328.960 divórcios concedidos em primeira instância ou por escrituras 
extrajudiciais no ano passado

da compartilhada de filhos 
menores de idade em caso de 
divórcio, mas, somente com a 
Lei nº 13.058/2014, a guarda 
compartilhada entre os pais 
passou a ser regra. “A pesquisa, 
desde a promulgação da Lei do 
Divórcio, capta informações 
sobre a guarda de um ou ambos 
os cônjuges. De 2014 a 2015, 
houve aumento na proporção 
de guarda compartilhada entre 
os cônjuges, de 7,5% e 12,9%, 
respectivamente”, informa o 
levantamento.

“As novas confi gurações fa-
miliares trazem essa mudança 
na guarda compartilhada. Há 
uma maior consciência de que 
toda a responsabilidade não 
pode recair apenas sobre a 
mulher”, disse o pesquisador do 
IBGE. O estudo Estatísticas do 
Registro Civil é resultado da co-
leta das informações prestadas 
pelos cartórios de registro civil 
de pessoas naturais, varas de 
família, foros ou varas cíveis e 
tabelionatos de notas (ABr).

mulheres responsáveis pela 
guarda dos fi lhos menores após 
o divórcio – o número chega 
a 91,4% em Sergipe. Já no 
Amapá, 12,9% apresentaram 
guarda concedida ao homem, 
maior proporção entre todos os 
estados. Dentre os divórcios, na 
Região Centro-Oeste 16,6% fo-
ram encerrados com a decisão 

de guarda dos fi lhos menores 
para ambos os cônjuges. No 
Sul, foram 15,6%. Entre todas 
as unidades da Federação, o 
Distrito Federal teve o maior 
percentual de guarda com-
partilhada entre os cônjuges: 
24,7%.

A pesquisa destaca que a 
Lei do Divórcio prevê a guar-

Aedes: 885 cidades estão em 
situação de alerta ou risco de surto

casos de dengue este ano, com-
parado ao mesmo período do 
ano passado: foram 1.458.355 
ocorrências até 22 de outubro 
e 1.543.000 casos até a mesma 
data em 2015.

Entre as regiões do país, o Su-
deste e o Nordeste apresentam 
o maior número de casos, com 
848.587 e 322.067, respectiva-
mente. Em seguida, aparecem 
o Centro-Oeste (177.644), o Sul 
(72.114) e o Norte (37.943). 
O estudo registrou ainda 601 
mortes pela doença este ano, 
contra 933 no mesmo período 

de 2015 – uma redução de 
35,6%. O levantamento aponta 
251.051 casos suspeitos de febre 
chikungunya identifi cados no 
país este ano, sendo 134.910 
confi rmados. Em relação ao 
vírus Zika, foram identifi cados 
208.867 casos prováveis no 
país até o dia 22 de outubro. O 
número representa uma taxa de 
incidência de 102,2 casos para 
cada 100 mil habitantes. Foram 
confi rmadas ainda três mortes 
pela doença este ano, além de 
16.696 casos prováveis de infec-
ção entre gestantes (ABr).

Na contramão dos EUA, América 
Latina não quer protecionismo

a década de 1950 foi atacada 
por maiorias democráticas 
enjoadas e energizadas”, disse 
o especialista Francis Fukuya-
ma em sua coluna no jornal 
“Financial Times”, citando a 
vitória de Trump e do Brexit, 
que tirará a Grã-Bretanha da 
União Europeia.

Mas, se hoje o cenário latino 
é de maior abertura e de ex-
pectativa sobre o que farão os 

norte-americanos, há 11 anos 
não era bem assim. Em 2005, 
liderados por Venezuela, Brasil 
e Argentina, os países da Amé-
rica Latina rechaçaram a ideia 
de integrar a Área de Livre 
Comércio das Américas (Alca), 
desejada pelos EUA. Na época, 
esse seria o maior acordo de 
abertura mundial, com cerca 
de 800 milhões de habitantes 
(ANSA).

Caboclinhos viram 
patrimônio cultural 

Os caboclinhos, expressão da 
cultura popular de tradição cen-
tenária sobretudo em Pernam-
buco, foram reconhecidos como 
Patrimônio Cultural Imaterial do 
Brasil pelo Iphan. O registro foi 
aprovado ontem (24) pelo Con-
selho Consultivo do Patrimônio 
Cultural do órgão, em reunião real-
izada em Brasília. Cultura presente 
também no Rio Grande do Norte, 
na Paraíba, em Alagoas e Minas 
Gerais, os caboclinhos são clas-
sifi cados pelos brincantes como 
uma homenagem aos primeiros 
habitantes do território que veio 
a se chamar Brasil. 

Os grupos – alguns com mais 
de 100 anos e ainda ativos – se 
apresentam nas ruas – princi-
palmente no carnaval - vestidos 
com penas e pedrarias, em uma 
releitura carnavalesca dos trajes 
indígenas tradicionais, e dançam 
com agilidade os diferentes toques 
que representam temas de rituais 
da população indígena.

“Tem o toque de guerra, que é 
a preparação para o combate; o 
de perré, para pedir a chuva; o de 
baião, que é mais festivo, usada 
para comemorar qualquer coisa 
que a tribo quisesse; e o toré, que 
tem um aspecto religioso”, ensina o 
presidente do Clube Carnavalesco 
Tribo Indígena Tupã, do Recife, e 
secretário da Associação Carnaval-
esca dos Caboclinhos e Índios de 
Pernambuco (Accipe), Amauri 
Rodrigues de Amorim (ABr).


