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Resumo
Neste trabalho, apresentamos o cenário em que se deverá construir um novo perfil

para o profissional contador. Nosso ponto de partida é a constatação de que vivemos em
uma era em que a tecnologia criou instrumentos fundamentais para a divulgação da
informação que exigem uma postura mais eficiente dos indivíduos que se inserem nesta
realidade. A partir daí, procuramos discutir as formas e critérios mais adequados para a
formação de contadores. Concluímos estabelecendo diretrizes que (re)desenhem o exercício
contábil.
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1. Introdução

Neste trabalho, discutimos questões relacionadas ao cenário em que se
deverá construir um novo perfil para o profissional da área contábil, adequado as
potencialidades informacionais, proporcionadas pelas novas tecnologias. A partir
daí, constatamos a existência de um cenário em que os processos decisórios têm,
necessariamente, que ser articulados a um perfil diferenciado dos profissionais dos
vários setores. Nosso ponto de partida é a constatação de que vivemos em uma era
em que a tecnologia criou instrumentos fundamentais para a divulgação da
informação que exigem uma postura mais eficiente dos indivíduos que se inserem
nesta realidade.

No tópico Questão Restritiva, apontamos para a idéia de que os fatores de
restrição, pensados em um contexto mais amplo, devem ser refletidos e articulados
às áreas de conhecimento, as expectativas e as relações entre ciência e prática na
contemporaneidade. Considerando isto, discutimos a evolução da profissão
contábil e evidenciamos, a partir das mudanças econômicas, as mudanças no
cenário corporativo – que afetam o exercício contábil -, isto é, a competitividade, a
globalização, a incerteza das fronteiras industriais, a especialização e a herança
múltipla. Logo em seguida, atentamos para o fato de que os profissionais de vários
setores, principalmente os contadores devem se ocupar para distinções que
auxiliem na compreensão dos contextos organizacionais em que se inserem.

A partir deste ponto, refletimos sobre a gestão do conhecimento – ponto
estratégico no processo decisório – distinguindo, conforme Terra, os três grupos de
empresas atuantes no país. Da distinção estabelecida por este estudioso, nos
dedicamos a discussão sobre as premissas que se conectam aos sistemas contábeis
atuais, descortinando-se na formação de um profissional que saiba definir e
focalizar prioridades a fim de contribuir para o crescimento da organização em que
atua.

No item Habilidades e Competências, refletimos sobre a evolução do
sistema educacional, articulando-o as demandas que precisam ser atendidas para
formar profissionais sintonizados às novas exigências profissionais contábeis.
Ainda neste tópico, apresentamos as características e papel do educador e do
educando, o desenvolvimento de competências e, finalmente, o quadro em que se
define a evolução educacional, suas dificuldades e suas potencialidades.

No tópico seguinte – Objetivos Estratégicos -, articulamos a discussão das
habilidades e competências a serem alcançadas as metas estrategicamente
importantes e, evidentemente, indispensáveis, conforme Gazzaneo e Alonso que
devem ser atendida pelos centros formadores de contadores.

Concluímos, nos concentrando nas questões relacionadas aos fatores de
diferenciação profissional e o papel dos educadores – sejam eles contadores ou não
– na formação de novos profissionais da área contábil.
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2. Questão Restritiva

2.1 A Contabilidade Baseada na Idéia de Informação

As questões que analisamos como fatores de restrição, embora sejam
limitadoras, em um sentido mais amplo e rico da palavra, são: as áreas de
conhecimento, as expectativas de mercado e prática x cientifica e especialização.
Diante disto, resta perguntar: Qual é o perfil para o contador neste contexto?

Por milênios formou-se o exercício contábil. Chegamos, como afirma o
Professor Lopes de Sá, a um clímax fantástico. Das inscrições nas grutas aos
registros em computadores de última geração muito se fez para que as Ciências
Contábeis alcançassem os níveis de sofisticação que chegaram neste final de
século. Quando se entendeu que o registro era só uma memória e que era preciso
decifrar o que ele deveras significava, iniciou-se a era científica. A mesma
atmosfera, nos ensina Lopes de Sá, que transformou a Alquimia em Química, e que
acenava para as ciências sociais e logo daria origem à Sociologia, abrigou a
contabilidade científica. Atualmente, conforme afirma o estudioso supracitado,
estamos frente a novos cenários que sinalizam rumos mais ambiciosos.  Os
indivíduos e as organizações se mostram mais pertinazes e buscam a prosperidade
como modelo de comportamento das empresas e das instituições. Entendeu-se,
finalmente, que não basta ao profissional da contabilidade atender aos requisitos
liberais e fiscais e as coisas andarem muito mal para um empreendimento. Nem
tudo que é legal é próspero e nem tudo que é próspero é legal, mas a meta é
conseguir a prosperidade dentro da legalidade.

As constantes mudanças que vêm ocorrendo, afirma Kraemer, obrigam que
a contabilidade se adapte a novas formas e processos de gestão. Exigindo
profissionais, mais qualificados e experientes. Porém nem todos têm o acesso para
estas transformações, contudo há uma incessante busca da qualificação. A classe
contábil confirma que o profissional deve se modernizar e atualizar não apenas
para a sua profissão, mais amplamente interessar pelos assuntos econômicos,
sociais e políticos, aumentando o seu grau de eficiência de suas atividades
(KRAEMER, jan. / fev. 2000).

Há muitas evidências de que o conhecimento tornou-se o recurso
econômico mais importante para competitividade das empresas e dos países. Peter
Drucker, em entrevista à revista “Wired”, em 1996, ao ser solicitado para
manifestar-se sobre a sociedade do século XXI, respondeu:

Não. Eu não especulo sobre o futuro. Não é dado a mortais ver o futuro.
Tudo o que se pode fazer é analisar o presente... aí podem-se aplicar as lições da
História, e chegar a alguns possíveis cenários... O que afirmo é: aqui estão as
realidades de hoje e suas implicações para os próximos 20 anos; e aqui estão as
probabilidades baseadas nas lições da História. Tudo o mais é besteira...
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Do que afirma Drucker, depreende-se que as empresas não estão
vinculadas, exclusivamente, a “business” - negócios, mas a um processo
econômico mais profundo. Neste processo, em que diversas questões estão
envolvidas, exige-se um entendimento amplo. Além do que tradicionalmente
associamos a negócios, a empresa dever ser vista como um empreendimento que
abrange todo tipo de organização, tais como hospitais, laboratórios de pesquisas,
universidades e outros. É preciso se observar que diversas mudanças ocorreram no
que tange à compreensão do que sejam as organizações, isto é, urge uma
compreensão mais ampla do que concebemos como empresas. Neste aspecto,
Prahalad (ano de publicação e página(s)), apresenta, em seu livro A Organização
do Futuro, oito grandes mudanças no cenário corporativo. São elas:

1. Ele passou a ser competitivo, abandonando o lado aconchegante, mas
restritivo;
2. Tornou-se global, abandonando (ou redefinindo) a esfera local.
3. A competição deixou de ser entre empresas similares, acontecendo com
empresas totalmente diferentes;
4. As fronteiras industriais antes bem definidas são incertas.
5. A volatilidade ocupa o lugar da estabilidade.
6. O acesso direto adquire importância, em substituição aos intermediários,
levando a logística a ter papel cada vez maior.
7. Especialistas no lugar da integração vertical.
8. A herança múltipla em substituição à simples. Dentre outras, podem ser
citadas: a integração da tecnologia química com eletrônica, mecânica com
eletrônica, farmacêutica com moda.

Neste novo cenário, os profissionais de contabilidade, assim como os das
demais áreas de conhecimento, devem ter a percepção entre modelos tradicionais e
inovadores no mercado de trabalho, entre o que antes tinha valor e o que agora
passará a valer na competição por trabalhos interessantes e motivadores. É
necessário que se esteja atento às seguintes distinções:

1. Especialista X generalista.
2. Função X resultados.
3. Especialista em generalidades X várias especialidades X capacidade de
aprender sempre.
4. Senioridade e experiência X flexibilidade e adaptação.
5. Treinamento X vivência.
6. Visão burocrática X visão do negócio.
7. Visão de curto prazo X visão estratégica.
8. Foco na organização X foco no mercado e na sociedade.
9. Formação X “on the job training”
10. Resultados para o indivíduo X resultados para a empresa.
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Além destas distinções, não se pode confundir nova economia com internet
ou comércio eletrônico. A novidade está na prioridade do conhecimento, o que vai
além do uso em si de novas tecnologias. Evidentemente, neste contexto, a
avaliação de profissões, empresas e empreendimentos exigem um conhecimento,
ou melhor, conscientização das seguintes características:

Velha Economia Nova Economia
Carreira numa empresa. Vários empregos.
Emprego estável. Trabalhos e projetos.
Especialização. Habilidades múltiplas.
Linearidade, carreira.              Mudanças de órbitas e trajetórias.
Técnica define situação. Situação define técnica.
Funcional. Criativo.
Empresa. Organização.
Hierarquia rígida. Redes flexíveis.
Província. Globalização.
Racionalidade. Percepção.
Acumulação. Renovação.
Informação. Formação.
Material. Virtual.

A regras do jogo econômico mudaram, pois mudaram os meios de
produção. Na economia baseada no conhecimento, onde a principal “mercadoria” é
informação transmitida em fibra ótica ou via satélite, a inovação humana
impulsiona a economia. E, como se sabe, a imaginação humana não tem limites.
Entretanto, é preciso cuidado, pois os fatos contemporâneos precisam ser
interpretados à luz da contemporaneidade. Nenhuma ação inovadora pode ser
implementada se não se estudar os fatos utilizando-se das ferramentas adequadas
ao seu conhecimento.

3. Era do Conhecimento

3.1 Gestão do Conhecimento

A Gestão do conhecimento, no contexto das empresas – compreendidas
como organizações – atuantes no Brasil, podem ser enquadradas, conforme Terra
(ano de edição e páginas) em três grupos:

a) Empresas que aprendem “Aquelas que apresentaram maior grau de aderência
às práticas selecionadas de Gestão do Conhecimento e também a maior tendência a
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terem desempenho empresarial superior, medido pela posição de mercado e,
principalmente, pelo ganho recente de “market share”. Verifica-se, ademais, que
este grupo apresenta uma maior concentração de empresas estrangeiras e de grande
porte, assim como empresas com maior envolvimento com o mercado externo e
atuando nos setores de ponta.”

b) Empresas tradicionais - “Em comparação com aquelas do primeiro grupo
apresentam menor aderência às práticas selecionadas de Gestão do Conhecimento,
vêm tendo um desempenho recente não tão favorável, menor comprometimento
com o mercado externo, além de apresentarem capital predominantemente nacional
(privado e estatal).”

c) Empresas pequenas atrasadas - “Inclui empresas com baixo grau de aderência
às práticas associadas à Gestão do Conhecimento. Caracterizam-se por terem
capital predominantemente nacional, serem as empresas que indicaram menor
ganho recente de “market share”, colocarem-se, com maior freqüência, em terceiro
lugar ou inferior em termos de posição de mercado, serem as menores empresas do
grupo estudado e, em sua maioria, não exercerem atividade exportadora.”

Evidentemente, os melhores desempenhos empresariais das organizações
estão associados às práticas gerenciais que traduzem uma cultura voltada para a
inovação e a experimentação, sintonizada à busca de grandes e novos desafios,
proporcionados pela criação de diferentes oportunidades para o estabelecimento de
contatos pessoais como forma de desenvolver e difundir informações e
conhecimento geral e organizacional aos funcionários. Neste ambiente, o trabalho
multidisciplinar, estimulado pela diversidade, leva ao desenvolvimento pessoal e
profissional, pois permite a ampla inserção dos vários atores na organização.

3.2 Informação

A tecnologia de informação (TI) teve um impacto tímido sobre a esfera
decisória. Infelizmente, o alto escalão das organizações tem se servido de tal
tecnologia como mera produtora de dados e não como produtora de conhecimento.
Somente quando a informação produzir uma organização que nos permita criar
novos horizontes, teremos a informação como princípio criador e não como fonte
de dados aleatórios e irrefletidos, isto é, mera informação. É fundamental que se
reflita sobre os dados disponíveis, fazer deles conhecimento aplicável, para
organizar o caótico e incerto. Contudo, conforme afirma Drucker, nossas empresas
não sistematizam conhecimento, não se disciplinam para obter informação sobre o
ambiente exterior a si mesmas. Elas lidam com dados que parecem não interferir
nos processos decisórios internos. A revolução na qual Peter Drucker acredita tem
a ver com dados que se transformam em organização, via informação. Não
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acidentalmente, o argumento central em seu livro diz respeito à importância chave
da informação – como conhecimento comprimido em formatos que impulsionem a
inovação. Neste sentido, a noção central existente é a de incorporar o que é
externo. Deste cenário deve emergir um fato novo: o mercado para informação
sobre o de fora (bem como suprimento) existe, mas está desorganizado e, em pouco
tempo, deverá se organizar. Essa será a verdadeira revolução da informação. Quem
vai conduzi-la? Contadores e editores, diz Drucker. Para ele, no momento em que a
informação geradora de organização estiver disponível, teremos uma contabilidade
baseada em atividades – análises de valor de processos integrados, não análise de
custos de tarefas específicas e separadas. Será possível identificar, por meio de
novas ferramentas, quais atividades agregam valor e quanto. Saber o custo de não
fazer, não apenas o de fazer. Conhecer quanto à empresa, como processo, vale, não
mais quanto custa desempenhar tarefas específicas. Quer dizer, a contabilidade
baseada na idéia de informação, tal como formulada por Drucker, vai capturar a
noção de valor – o que está fora da empresa -, coisa que hoje não acontece.

A contabilidade, com base nas suas premissas encontra-se desconectada do
mundo dos recursos do conhecimento. Considerando-se, por exemplo, os gastos
com pesquisa e desenvolvimento como despesa está a contabilidade anulando todos
os investimentos em recursos de conhecimento, o que demonstra a sua falta de
habilidade para medir o desempenho de um investimento. Desta feita, verifica-se
que as práticas contábeis atuais medem o que aconteceu, não refletindo ou não
sendo eficientes para medir o futuro. Estas devem se tornar capazes de se permitir
uma medição os negócios, ou melhor, do potencial de negócios de uma
organização.

Os sistemas contábeis atuais contam com o registro dos fatos/transações.
Entretanto, quando se trabalha com recursos de conhecimento, cria-se ou elimina-
se valores sem que se tenha ocorrido qualquer transação, não sendo este
acontecimento registrado pela Contabilidade. A Contabilidade registra a transação,
não registrando, porém a transição. Como exemplo, citemos o momento em que
uma droga, desenvolvida por um laboratório de pesquisa, é aprovada nos exames
médicos finais, estando apta para a utilização e produção em larga escala. Neste
ato, um enorme valor é criado, sem que se tenha existido uma transação. Outro
exemplo ocorre quando um software passa por um teste de beta, se tornando
valioso, repentinamente. Novamente não existiu qualquer transação. Como não
nada foi comprado, ou vendido, nada foi registrado pela Contabilidade, apesar de
podermos reconhecer a operação contábil. Mais um exemplo é quando uma
companhia encontra dificuldades para entrar no mundo do comércio eletrônico,
neste caso, se perde um enorme valor, que não será registrado pela Contabilidade.

Uma das barreiras existentes, para a criação de novos meios de medição do
desempenho de um investimento, advém do “amor” que os contadores
compartilham, em relação ao sistema atual. Invoca-se aí, uma obediência cega à
norma do Conservadorismo.
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Um novo cenário deve se descortinar, pois o novo perfil do gerente do
conhecimento, delineado por Drucker, implica na formação de um profissional que
saiba definir e focalizar as tarefas, definindo aquelas que devem ser executadas a
fim de, efetivamente, poder contribuir para o crescimento da organização. A
produtividade do trabalhador do conhecimento será definida dessa maneira.

4. Habilidades e Competências

A evolução do sistema educacional rumo ao desenvolvimento de
competências é uma hipótese digna da maior atenção. Talvez seja essa a única
maneira de dar sentido à escola. (Develay, 1996; De Vecchi e Carmona-Magnaldi,
1996; Perrenoud, 1996a; Rochex, 1995; Vellas, 1996).

As competências e as habilidades são importantes metas na formação. Na
verdade, elas são o objetivo fundante do processo ensino-aprendizagem. Através
delas responde-se a uma demanda social dirigida para a adaptação ao mercado, a
mudanças e fornecem-se os meios para apreender a realidade, não se ficando
indefeso frente as relações sociais. Neste aspecto, podemos dizer que a ciência
contábil responde às demandas sociais, dirigidas para adaptação do mercado, pois
procura formar profissionais com sólida percepção das realidades em que se
inserem economicamente, politicamente e socialmente. Contudo, percebemos que
muitas vezes a classe contábil fica ao redor do processo, mas não o dirige.

Conforme destaca RIBEIRO (1999), “a contabilidade necessita adequar-se
às exigências legais, fiscais e tributárias e, ao mesmo tempo, fornecer informações
gerenciais úteis que subsidiem a tomada de decisões. Entretanto, existem
informações importantes e imprescindíveis à alta administração ou ao acionista que
não são exigidas e, às vezes, não permitidas pelos órgãos fiscalizadores. Um
exemplo disto seria o registro de ativos e passivos intangíveis, que em algumas
empresas podem chegar a ser maiores que os ativos e passivos tangíveis. O ativo
intelectual ou capital humano não é registrado na contabilidade, mas não há
dúvidas de que contribui para a formação do resultado.”

Entendemos que o objetivo da universidade, particularmente dos Cursos de
Ciências Contábeis, é formar (ou contribuir para formar) o cidadão e o profissional
como indivíduos com autonomia de pensamento, consciência crítica, que
reconheçam seus direitos e deveres e que saibam agir dentro de uma ética e uma
moral elevada. Entretanto, a universidade enfrenta sérios problemas. Dentre eles,
podemos destacar a desvalorização da educação como prioridade das metas
governamentais, o questionamento quanto ao modelo a ser seguido: puramente
acadêmico ou puramente utilitário e o isolamento em relação ao mundo real. O
caminho indica a opção por um modelo misto que avance tanto na ponta do saber,
quanto atendendo às necessidades do mercado de trabalho e na integração ao nível
político e técnico com o restante da sociedade.
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Há uma grande defasagem, nos diz Abrantes, na formação básica dos
brasileiros e também nas diversas especialidades profissionais, por isso é
necessário trabalhar contra o tempo para instrumentalizar os quadros
adequadamente. E um das medidas é um valioso trabalho complementar, a
educação continuada, que incentiva o profissional a perceber as grandes mudanças
que ocorrem na economia mundial e nas sociedades de todas as nações, seu
objetivo é motivar o profissional a se atualizar, a continuar fazendo algum curso, a
perceber que a evolução tecnológica interfere em todas as profissões, mas muito
especialmente na área contábil (ABRANTES, set. / out. 1999). Os contadores
devem ser considerados com a categoria de maior importância dentro de um país,
pois é de suas informações que é gerado o Lucro/Prejuízo nas empresas e sob este
aspecto recolhido os impostos para que haja retorno à população em forma de
benefício ou melhor condição de vida.

4.1 O Educador, o Educando e o Desenvolvimento de Competências.

4.1.1 Características e papel do educador

a) Ter compreensão da realidade com a qual trabalha em que atua, isto é, ele
precisa compreender a sociedade na qual vive nos aspectos relativos à história,
cultura, relações de classe, relações de produção e as suas perspectivas de
transformação e reprodução. Caso contrário, sua atividade profissional não irá além
da reprodução do senso comum hegemônico na sociedade.

b) Ter comprometimento político, quer dizer, ao compreender a sociedade em que
vive o educador o educador terá clareza daquilo com que está comprometida a sua
ação.

c) Conhecer bem o campo científico com o qual trabalha, pois  não é apenas com
os conhecimentos básicos adquiridos em livros didáticos que o educador terá
condições de desempenhar adequadamente o seu papel. Se ensina  contabilidade, se
ensina matemática deve possuir competência teórica suficiente para mediar a
cultura de sua área.

d) Deter habilidades e recursos técnicos, porque para promover a elevação
cultural dos alunos não basta ao educador ir para uma sala de aula e “lançar” sobre
os alunos quantidade de conteúdos. É necessária uma forma técnica de ensinar que
permita aos alunos, da melhor e mais eficaz forma possível, apropriarem-se da
cultura elaborada. Para tanto, possuir habilidades na utilização e aplicação de
procedimentos de ensino é indispensável.
e)  “Arte de ensinar” - Uma paixão pelo que se faz é importante, além das
características acima, pois o professor que tratar sua atividade como uma
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mercadoria certamente não o alcançará a elevação cultural dos educandos. Educar
exige envolvimento afetivo.

4.2 Características do Educando

Na atividade acadêmica, o educador precisa estar atento ao fato de que o
educando é um sujeito, como ele, com capacidade de ação e crescimento, por isso,
um indivíduo com capacidade de aprendizagem, conduta inteligente, criatividade,
avaliação e julgamento. Ele deve compreender que o educando é, ao mesmo tempo,
aquele que constrói seu saber e aquele que dele se aliena, pois é membro de uma
sociedade e está envolvido com uma série de outras atividades contraditórias, mas
indispensáveis à sua formação como ser social - sociabilidade,  historicidade e
praticidade. Neste sentido, o aluno necessita da ação mediadora do educador para
reorganizar e aprimorar seus conhecimentos.

4.3 Desenvolvimento de Competências

O essencial é compreender a competência como “inteligência prática das
situações”, conforme Afonso Fleury e Maria Tereza Leme Fleury que tratam do
assunto em Estratégias Empresariais e Formação de Competências.  As situações
mudam, mas com base nos conhecimentos já adquiridos a pessoa vai sempre
mobilizar novos recursos para enfrentar novas situações.

Construir uma competência significa aprender a identificar e a encontrar
os conhecimentos pertinentes. Estando já presentes, organizados e designados pelo
contexto, fica escamoteada essa parte essencial da transferência e da mobilização
(Perrenoud).

Podemos também afirmar que quando a mobilização dos conhecimentos
supera o tatear reflexivo ao alcance de cada um e aciona esquemas constituídos,
temos a competência estabilizada.

Por ser muito competente é que um especialista pode resolver rapidamente
certos problemas simples, sem precisar pensar, integrando de forma ágil uma
impressionante série de parâmetros. Seria paradoxal que a competência aparentasse
desaparecer no momento exato que alcança sua máxima eficácia.

A partir do momento em que se fizer “o que deve ser feito”, sem sequer
pensar, pois já está feito, não se fala mais em competências, mas sim em
habilidades ou hábitos, os quais já integram as competências. É na possibilidade de
relacionar, pertinentemente, os conhecimentos prévios e os problemas que se
reconhece uma competência.

A adaptação de um profissional a uma atividade ocorrerá somente depois
que este assimilar a organização do local e das atividades, as tecnologias, a cultura
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da empresa e as relações profissionais. Nessa perspectiva, há a tentação de reduzir
competência à aquisição de “conhecimentos locais” que completam os
conhecimentos gerais assimilados durante a formação base. Isso eqüivaleria a
ignorar o fato de que, mais além dessa aquisição indispensável, a competência
situa-se além dos conhecimentos.

Concebidas dessa maneira, as competências são importantes metas de
formação. Elas podem responder a uma demanda social dirigida para a adaptação
ao mercado e às mudanças e também podem fornecer os meios para apreender a
realidade e não ficar indefeso nas relações sociais. Duas teses discutem a questão,
conforme Perrenoud (ano de edição e páginas):

1. A evolução do sistema educacional rumo ao desenvolvimento de competências
é uma hipótese digna da maior atenção. Talvez seja essa a única maneira de dar
sentido à escola, para salvar uma forma escolar que está esgotando-se sem que
seja percebida, de imediato, alguma alternativa visível.
2. Essa evolução é difícil, pois ela exige importantes transformações dos programas, das
didáticas, da avaliação, do funcionamento das classes e dos estabelecimentos, do ofício de
professor e do ofício de aluno. Essas transformações suscitam a resistência passiva ou
ativa por parte dos interessados, de todos aqueles a quem a ordem gerencial, a
continuidade das práticas ou a preservação das vantagens adquiridas importam muito
mais do que a eficácia da formação.”

5. Objetivos Estratégicos:

Os objetivos a serem alcançados na formação de novos contadores devem
estar sintonizados a realidade globalizada em que estes se inserem. Das metas a
serem conquistadas, algumas são estrategicamente importantes e, por isto mesmo,
indispensáveis. Destacam-se as seguintes, segundo Gazzaneo e Alonso:

- a determinação de exceções;
- a análise de tendências;
- a seqüência dos eventos;
- a análise de variáveis e distribuições;
- o monitoramento e planejamento das atividades;
- o uso efetivo e eficiente da informação;
- a facilidade de acesso a dados, mesmo desconhecendo a linguagem de
programação;
- a facilidade de conceituar os modelos de dados comerciais, mesmo sem o uso
de tabelas, normas, relações, joins, e
- o esforço intelectual de focalizar a análise num determinado aspecto do
negócio.”
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6. Conceber e Fazer Evoluir os Dispositivos de Diferenciação – Uma Nova
Concepção da Contabilidade

Na certeza de criar dispositivos de diferenciação teremos que estar atentos
para que a profissão contábil desenvolva a consciência do valor econômico do
meio ambiente e da necessidade de que o mesmo seja registrado na contabilidade.
 A harmonização das práticas internacionais de contabilidade, apesar das
dificuldades existentes, dentro da economia mundial, deverá buscar padrões
uniformes para se desenvolver um trabalho mais real na internacionalização das
empresas.
 A busca do reconhecimento, discussão e contabilização, com normas
asseguradas por lei, mas evidente reconhecimento pela classe empresarial, a
aplicabilidade do Capital Intelectual não poderá deixar de ser um fato real nos
próximos tempos.

Cada vez mais irá se consolidar a busca da ética profissional e da
responsabilidade social dos contadores, pertinentes às mudanças exigidas pelas
economias globalizadas.

O desenvolvimento da ciência contábil sugere que estejamos engajados,
por um tempo duradouro, em um processo de teorização que conhecerá muitas
reviravoltas e verá nascer novos paradigmas.

Com certeza não poderemos ficar esperando que tudo fique claro para
podermos agir, enquanto educadores termos que trabalhar com as incertezas e a
complexidade das noções implicadas no processo.

Interessante é que se faz um movimento rumo as competências para uma
mudança no sentido de ensinar e o que assistimos é na verdade uma incansável
repetição.  Não faremos uma nova linguagem, novos estudos, novas pesquisas,
caso não tenhamos uma base cientifica depurada e alimentada por conhecimentos
consolidados, norteadores de um futuro. Será que estamos nesta base, o de
conhecimentos consolidados? O que estamos vendo é que cada geração relança um
debate em torno dos programas de ensino em nossa área. Nos últimos 20 anos
forma no mínimo três grandes determinações para que se buscasse melhor o nível
de competência. Acabamos sempre nas mesmas coisas, houve um progresso .

7. Conclusão
Do que se afirmou acima, conclui-se que a atividade contábil, inserida em

um contexto em que profundas mudanças estruturais ocorreram, precisa se adaptar,
impor inovações e redefinir sua abrangências.

A efetiva revolução pela qual a sociedade está passando, como depreende
Cornachione Jr., em relação ao potencial de conectividade de recursos de
informática presentes em instituições de ensino, bem como disponíveis aos
estudantes e interessados, assume, seguramente, formas alternativas de
disseminação de conhecimentos. Estes conhecimentos, proporcionados pelas novas
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tecnologias de informação obrigam a todos e, em especial o profissional contador a
buscarem novos horizontes cognoscentes. Evidentemente, tais conhecimentos não
devem se restringir à mera organização de dados aleatórios, mas impõem uma
reflexão mais profunda que possibilite a formulação de novos conhecimentos que
inspirem e conduzam o processo decisório.
A contribuição da Tecnologia da Informação ao profissional de contabilidade, que
nos dias atuais, exerce a função de um Gestor de Informações, tem como objetivo,
conforme Ribeiro, incentivá-lo a desenvolver tarefas, como identificar quais
informações são ou não relevantes para a organização, em um espaço temporal,
sendo esta uma função estratégica dentro da empresa.

O novo contador, ou o contador do próximo século será um profissional
formado com as habilitações e habilidades sintonizadas a uma realidade cuja
complexidade exigirá indivíduos capazes de transcender aos fatos isolados e
capacitados a entender os fatos de modo interativo (e/ou holístico). Espera-se, nos
informa Abrantes, que ele seja um profissional que saiba algo mais que somar,
subtrair, multiplicar e dividir. Espera-se que ele tenha capacidade de interpretação
crítica. Além de compreensão do papel do homem na história e na sociedade.
Espera-se, acima de tudo, que ele esteja sempre disposto a procurar, assimilar
novos conhecimentos e tecnologias.
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