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A Contabilidade teve uma grande influência técnica tirada da tecnologia, senão o 

próprio conhecimento contábil desenvolveu as tecnologias principais da mentalidade 

humana, e as principais técnicas de produção da informação empresarial, por necessidade 

específica dos contextos de mercado e da sociedade durante as eras. 

Isso vemos durante a pré-história até os auspícios da idade moderna: 

a) Na pré-história, o homem contábil, ou homus ratio, desenvolveu as tintas, 

e os instrumentos de arte, para pintar nas cavernas e criptas o seu patrimônio; 

b) Não foi à toa que o desenvolvimento do estilete e da escrita foi produzido 

pelos contadores, que escreviam e dominavam o alfabeto em Suméria antiga, fazendo 

com que tivesse um desenvolvimento da produção de engenharia e da indústria mais 

simples; 

c) No Egito, era o contabilista portador da “ciência dos deuses”, por isso 

escrevia com base em instrumentos criados por ele, para assim fazer e registrar a 

“escrita dos deuses”; 

d) Na Grécia antiga o logoteta, o argentarius, o logístico, era o contador que 

contava as riquezas e fazia as operações bancárias, de tal maneira que tinha que 

desenvolver instrumentos para bem desenvolver as anotações dos fenômenos 

patrimoniais; 

e) Em Roma antiga o Rationiere ou Rationus era o contador máximo, aquele 

que escrevia e conseguia gravar com sua autoridade os fenômenos patrimoniais em 

pedras, papéis, folhetos, e instrumentos de gravação; 

f) Na Idade Média, a criação da imprensa e a evolução dos livros, se deveu 

aos contadores porque eles tinham que escrever e anotar os fenômenos empresariais para 

bem facilitar a administração. Com Luca Pacioli a organização dos livros foi 

sistematizada, e a estrutura para bem se escrever as contas e a estruturação da informação 

fora muito bem desenvolvida;  

g) Com a idade moderna, a prática tecnológica da Contabilidade foi feita 

aos moldes mais evoluídos para cada época, o uso de livros, o uso de técnicas para 

escriturar e muito bem a riqueza, até o advento de máquinas no século XX. 

 

As máquinas não eram eletrônicas e nem digitais, era pois, mecânicas, se usavam 

cartões perfurados para bem se praticar os registros, facilitando desta maneira a 

disposição dos balancetes, das folhas de pagamento, dos balanços, e outras peças 

contábeis.  

As informações contábeis passaram então nas décadas de 70 e 80 a serem muito 

mais bem produzidas pelo uso de computadores, embora naquele contexto fossem raros 

ainda, prevalecendo em todos os escritórios a ESCRITA MECÂNICA E MANUAL. 

Até a década de 90 a escrituração era mais bem manual que eletrônica, fazendo 

com que se usassem poucos computadores e muito mais fichas, todavia, isso foi mudando 

muito rapidamente no início do século XXI. 



Embora muitos contadores tinham a capacidade e autoridade de produzirem a 

escrituração à mão, era mister que se tivesse consequentemente, uma disposição da 

Contabilidade mais rápida; não daria para a mão de um contabilista acompanhar e bem, 

a velocidade do fenômeno patrimonial pelo registro. Nos chãos de fábricas, nos caixas, 

nos balcões, qualquer funcionário já procedia a um assento patrimonial, fazendo com que 

houvesse a necessidade de maior tecnologia contábil, exigindo mais uso de 

computadores. 

Tivemos a evolução dos registros por disquetes, depois por CDs, depois por 

DVDs, depois por pen drives, e agora por nuvens de internet. Portanto, tudo se passa não 

mais eletronicamente, mas, sobretudo, digitalmente. 

Dizemos digital porque a Contabilidade não poderia mais se estender ao campo 

manual na sua parte periférica que é o registro e a anotação dos fenômenos patrimoniais, 

mas, principalmente, por meios mais rápidos, logo, mais que o eletrônico, o digital, isto 

é, em forma de internet, sem o uso de documentos ou papeis necessariamente no 

escritório, mas tudo o que é volume de papeis fica na empresa, ao contador compete 

apenas o registro, e a atualização dos fenômenos patrimoniais em informação, e logo, a 

sua gestão para promover a prosperidade. 

A Contabilidade digital não pode ser entendida como robôs, ou aplicativos que 

elaboram guias ou mesmo documentos específicos. Não. Esta parte é apenas um elemento 

anacrônico, uma parte mínima, que não pode ser considerada Contabilidade, e quando 

avilta o honorário do contador, deve ser rechaçada prontamente. 

A Contabilidade digital, na realidade, é a prática atual dos escritórios, que reduz 

o volume de documentos dentro do escritório, e faz tudo via internet, mas oferecendo o 

mesmo serviço de Contabilidade, o serviço completo, aquele que deve ser entendido 

como a produção de informação, e de conhecimento contábil, para facilitar a análise, a 

auditoria, e a perícia no uso de suas atribuições. 

Portanto, a Contabilidade digital não pode ser considerada a regra de “1,99” para 

serviços contábeis, e nem se confunde com robôs e aplicativos, ou uso de possível 

inteligência artificial, mas especificamente e principalmente, o processo de informação, 

de produção das peças contábeis, mas na sua completude, na abrangência dos serviços 

contábeis, de maneira digital, por nuvens e internet. 

A atual Contabilidade digital, que é mais o processo de produção de informações 

contábeis, e transmissão de dados para as peças contábeis por meio digital, não pode ser 

considerada de maneira alguma, base para a redução de honorários e a desonestidade 

profissional.  

Existem hoje escritórios de Contabilidade tradicional que são excelentes, todavia, 

o termo e a prática da Contabilidade digital é o uso mais moderno da tecnologia, que 

favorece por um lado e pode desfavorecer para o outro. No campo positivo, aumenta a 

velocidade da informação, reduz custos, melhora os procedimentos, e amplia o foco para 

a parte intelectual do contabilista, este que terá mais tempo para pensar e menos para 

fazer. No campo negativo é que reduzindo custos pode gerar desemprego, deixa volátil e 

mecanizado demais alguns serviços, altera a escala da qualidade dos serviços, e pode 

gerar instabilidade, no momento que a internet deixa de funcionar como deveria, ou em 

perdas de arquivos. O uso de fraudes pode aumentar também, todavia, não podemos 

desmerecer a necessidade física e intelectual do profissional da Contabilidade para 

auditar, analisar, e revisar os procedimentos empresariais. 



Por mais que mudem os sistemas de informação contábil, sempre vai prevalecer 

os fenômenos patrimoniais, e claro, a ciência contábil, aquela que explica os mesmos 

fatos para a melhor disposição das empresas na prosperidade. 

Desde o profeta da Contabilidade Nacional, Francisco D`auria, até os dias atuais, 

vemos que a Contabilidade não seria mais “Mecanizada”, como foi tema do seu livro 

atualíssimo naquela e nesta época, e sim seria alterada mais para o termo “Contabilidade 

Digital”, muito mais influente e adequado aos dias hodiernos.  


