
Como a inteligência 
artificial está disruptando 
a contabilidade 



Ninguém consegue prever o futuro exatamente, mas 
sabemos duas coisas: será diferente e deve estar 

enraizado no mundo atual. 
 

(Peter Thiel) 



Artificial Intelligence 
  
Está relacionada à capacidade das máquinas de 
pensarem como seres humanos - de terem o poder de 
aprender, raciocinar, perceber, deliberar e decidir de 
forma racional e inteligente.  



Machine Learning 
 
Ou Aprendizado de Máquina, envolve computadores 
usando dados para aprender com apenas o mínimo de 
programação. Em vez de programar regras para uma 
máquina e esperar o resultado, com machine learning, 
conseguimos deixar que a máquina aprenda essas regras 
por conta própria a partir dos dados alimentados. 



Converse com Olivia da mesma maneira que 
você faz com seus amigos, a partir de uma 
interface de mensagens familiar e intuitiva. 

Ela aprende sobre suas finanças e hábitos e apresenta 
insights exclusivos sobre como economizar dinheiro e 
aumentar seu salário, mesmo antes de gastá-lo. 

Olivia organiza todas as suas contas e transações, para 
que você sempre saiba onde está indo o seu dinheiro, 
qual é o seu saldo e quanto você pode gastar. 

Seu dinheiro mais esperto 

Um amigo financeiro 

Tudo que você precisa em um só lugar 



Foi criada por uma equipe multidisciplinar. Primeiro, 
os engenheiros de software construíram o cérebro. 
Então, cientistas de dados a educaram sobre finanças 
pessoais. Ela também foi treinada por pesquisadores 
cognitivos sobre como interagir com humanos e por 
linguistas sobre como escrever textos. Finalmente, os 
designers deram a ela uma forma e um formato. 

A ciência e tecnologia por trás de Olivia 

Ela é inteligente, não é complicada. 



Google 

Duplex 







Inteligência Artificial que já se usa no dia-a-dia… 

Assistentes virtuais. 
Siri (Apple), Cortana (Microsoft) 

Correções automáticas que aparecem 
quando você faz um erro de digitação 

em uma pesquisa 

Chatbots de atendimento ao cliente 
 

Consultores de investimento robô  



Você acha que a sociedade se tornará melhor ou pior 
com a crescente automatização e inteligência artificial? 

Fonte: Arm | Northstar 



Se você tivesse a opção de ir a um Médico de 
Inteligência Artificial ou a um Médico Humano, qual 

escolheria? 

Fonte: Arm | Northstar 



No próximo ano / Na próxima década, você confiaria 
em um carro autônomo para conduzir sua família se as 

taxas de acidentes fossem comprovadamente 
melhores do que os motoristas humanos? 

Fonte: Arm | Northstar 



Todas as diferentes formas de expressão humana, 
arte, ciência, serão expandidas, expandindo nossa 

inteligência.  
 

(Ray Kurzweil) 



A inovação na contabilidade está sendo considerada um dos 
maiores avanços na história dos negócios e do comércio. 

 
(Jean Baptiste - Atherton Research) 

 



Será possível automatizar nos próximos anos: 
 
• Contabilidade 
• Tarefas financeiras 
• Impostos 
• Folha de pagamento 
• Auditorias 
• Serviços bancários 
• Análises de riscos 



Imagine… 
“Olá João. Amanhã é dia de 

fechar a folha do sr. José. 

Ele ainda não mandou o 

ponto de dois funcionários. 

Posso avisá-lo?”.  

 

“Sim, Siri”.  

 

“João, o sr. José não 

atendeu o telefone, posso 

enviar um email e uma 

mensagem de Whatsapp 

para ele?” 

 

“Sim, Siri”.  

  

“João, o sr. José mandou as 

informações de ponto que 

faltavam. Posso fechar a 

folha dele? Depois de 

fechado posso transmitir 

o eSocial também e enviar 

para ele os contracheques e 
demais relatórios?”. 

Imagine a “Siri” do iPhone 
lembrando seu cliente de uma 
informação que falta para 
fechar a folha de pagamentos! 



Como essas inovações estão 
disruptando a contabilidade? 



Disrupção:  

Interrupção do curso normal de um processo. 

Disrupção de negócios (business disruption):  

Termo que descreve inovações que originam produtos ou 
serviços mais acessíveis, criando um novo mercado e 
ameaçando as empresas-referência de um setor. 

 



Responda com sinceridade: 

Seus filhos 
sabem qual a 
função de um 
ascensorista? 
 



v 

... 



O nosso Cenário é... 

Contabilidade 24h 

Contabilidade OnLine 

Contabilidade Globalizada 

Contabilidade Colaborativa  
(uso intenso de “cloud computing” na interação com os clientes) 

Automação da Contabilidade 



Disruptor x Disruptado 
 

De que lado estará o seu negócio? 



Antes de mais nada, é preciso ter foco! 

Mas.... Você sabe, exatamente, onde quer chegar? 

E já traçou um plano detalhado de como chegará até lá? 

“Quando a gente não sabe para aonde vai, 
qualquer caminho serve.” 



Reflita: a comunicação no seu escritório é efetiva?... 

Reuniões 

 Metas 

  Acompanhamento 

Você “delega” ou “terceiriza” tarefas importantes?... 

O óbvio 

precisa 

ser 

dito!... 



Busque a máxima produtividade,  

mas sem  jamais tirar o foco da qualidade! 

Integrar é preciso! 

Aproveitar dados é fundamental! 

Retrabalhar é a principal pedra no caminho para o sucesso em 
“tempos digitais”. 



Cuidado com as armadilhas do caminho digital... 

Tarefas no “piloto automático” 

Soluções anunciadas como “totalmente 
automatizadas” 

Implantações “totalmente sem impacto” 

Indague, pergunte, inquira, valide, teste,  
questione todo dia, durante o dia inteiro...  



Então, diante desse cenário, surge a questão: 

- Qual é a melhor alternativa para o meu negócio? 

Se alguém conhece mais do seu negócio do que você, algo está 
muito errado!... 



Reflexões… 
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