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PESSOAS E TECNOLOGIA 
Desafios e oportunidades nas empresas contábeis

Professor Laudelino Jochem1  
www.laudelinojochem.com.br

É bastante comum ouvir as pessoas falarem que querem ser as melhores. 
Também é habitual se deparar com empresários da área de contabilidade 
dizendo que almejam construir a melhor empresa do segmento. Se 
queremos ser a melhor empresa de um determinado segmento não 
podemos esquecer que: se não tivermos as melhores pessoas e as 
melhores ferramentas não seremos a melhor empresa. Neste momento o 
gestor da organização se depara diante de dois grandes desafios: como é 
possível ter as melhores pessoas e as melhores ferramentas?

1 Laudelino Jochem é empresário contábil, palestrante de renome nacional nas áreas de gestão de 
empresas contábeis, mentor e idealizador do Programa GCONTÁBIL do SESCAP-PR, autor de 13 livros 
e Vice-Presidente do CRCPR. 
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PESSOAS
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Ter as melhores pessoas

Vamos tentar entender inicialmente o perfil da grande massa de pessoas 
que trabalham dentro das organizações contábeis na atualidade. Sem 
medo de errar, podemos dizer que o maior número de profissionais que 
encontramos dentro das empresas de contabilidade são os pertencentes 
à geração Y e Z. Em menor escala os da Geração X. A geração Y e Z são 
frutos da tecnologia, quebra de paradigmas e querem fazer várias coisas ao 
mesmo tempo. Via de regra, eles têm pressa para tudo, pouca paciência e 
querem novos desafios, porém são superficiais e não têm apego à qualidade 
e ao aperfeiçoamento profissional. Para completar são individualistas 
e muitos até antissociais, que preferem contatos virtuais aos contatos 
físicos. Quanto aos valores, bem, estes são muito, mas muito, diferentes 
que os das gerações anteriores. Fica até difícil descobrir quais efetivamente 
se encontram presentes nestas gerações. Mas o que percebemos é que 
impera o mais absoluto e total individualismo, sendo geralmente guiado 
pelo consumismo, em que a felicidade é condição obrigatória, chegando 
ao extremo em que a ausência da felicidade é uma doença, que precisa ser 
tratada com remédio. Via de regra, os valores encontram-se nos limites das 
mais efêmeras convicções, chegando a ser difícil estabelecer parâmetros 
para tal avaliação. Já no aspecto filosófico da reflexão sobre a ética, neste 
tocante, percebe-se que existe entre estes profissionais um dilema, no qual 
a primeira pessoa do singular assim se resume: 

“nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo e nem 
tudo que eu devo eu quero”.

Diante de tantas mudanças nas pessoas o desafio maior é entendê-las 
para, a partir disso, ter condições de geri-las com eficácia. Talvez o primeiro 
grande obstáculo do gestor, no tocante às pessoas, é fazê-las superarem 
a inevitável zona de conforto, que pode impedir o crescimento pessoal e 
profissional destas pessoas. 

Buscando refúgio na filosofia grega encontramos Sócrates que soube 
como poucos ajudar as pessoas a vencer a zona de conforto. Para ele 
era preciso criar a crise nas pessoas para que assim pudessem evoluir 
e alcançar seus objetivos. Aliás, a palavra crise tem sua origem neste 
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contexto e significava para os povos gregos a linha que separava a vida da 
morte. Costumeiramente se dizia a um doente que, a partir do tratamento, 
ele entrava em crise por sete dias, o que representava a diferença entre 
a vida e a morte. Sócrates criou seu próprio método para gerar a crise 
nas pessoas: a chamada Maiêutica, que ele mesmo denominou como 
“método do parto”, fazendo alusão ao trabalho das parteiras ao auxiliar as 
mulheres a dar à luz aos seus filhos.

Em nossas empresas diariamente nos deparamos com as pessoas e os 
processos. Na realidade são os dois grandes elos que podem fazer a 
diferença dentro de uma organização. O ideal é que pessoas e processos 
possam estar altamente ajustados e afinados, semelhantes aos integrantes 
de uma orquestra, que se preocupam com os mínimos detalhes, cada 
um fazendo o seu melhor e, ao final do espetáculo, os aplausos e o 
reconhecimento são para todos. Assim precisam ser nossas empresas! 

Muitos gestores têm medo da crise que atinge as pessoas. Alguns até 
tentam esconder tais conflitos para fazer de conta que eles não existem. 
Podemos entender isso ao analisar a cultura predominante no Brasil, 
onde desde crianças fomos educados para evitar o conflito. Na educação 
infantil fomos educados para a submissão, isso gerou e gera inúmeros 
transtornos na vida profissional das pessoas, o que é lamentável! O 
conflito precisa existir para tornar as pessoas mais competitivas. O que 
deve ser evitado é o confronto entre as pessoas, mas conflito de opiniões 
sempre deve ser visto como salutar dentro das organizações que querem 
alcançar grandes objetivos.

A própria evolução tecnológica, o avanço científico, a inovação e a mudança 
em si, são fatores de geração de crises. Crises estas, que fazem muitos 
se perderem pelo caminho, até porque nem todos têm a flexibilidade e 
a adaptabilidade necessária para entenderem tais mudanças. Segundo 
Torres21 

“quanto mais cresce o desenvolvimento científico e tecnológico [...] 
mais aumenta o risco de destruição da humanidade e do planeta”.
 

2 TORRES, João Carlos Brum (Org.); Manual de ética: questões de ética teórica e aplicada. 
Petrópolis: Vozes, 2014, pg. 515.
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Trazendo esta reflexão para dentro da realidade das empresas de 
contabilidade no Brasil, podemos afirmar que a ciência, a tecnologia e a 
inovação estabeleceram a crise e a ameaça ao futuro de muitos Profissionais 
da Contabilidade. Para citar apenas alguns desses geradores de crises: 
a convergência do Brasil às normas internacionais de contabilidade (as 
IFRS), criação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

Não podemos esquecer que a crise atinge as pessoas, logo ela nos propicia 
duas situações: um grande desafio ou uma grande oportunidade para o 
crescimento: na crise é que podemos fazer a diferença. Vale a pena pensarmos 
um pouco sobre a crise na história da civilização humana. Foram nos 
momentos de crise que as civilizações antigas mais cresceram. Nas épocas 
das crises hídricas, durante os longos períodos de seca, foram criadas técnicas 
para superar tais intempéries. No Período Medieval a própria Igreja Católica 
fomentava as Cruzadas para tornar as pessoas mais competitivas. Foram as 
guerras que trouxeram os grandes avanços na área tecnológica. Diante disso, 
podemos dizer que a crise gerada pela própria evolução do homem fez com 
que muitos crescessem e prosperassem. Também não podemos deixar de 
citar que, por outro lado, muitas pessoas não conseguiram se adaptar à estas 
mudanças e ficaram pelo caminho. Para Ram Charam, não basta se adaptar 
às mudanças, é preciso ser o protagonista das mudanças. Ora, diante disso 
não podemos ter qualquer dúvida: a crise é a grande oportunidade para fazer 
as pessoas crescerem. Ela é a maior responsável pelas conquistas vividas 
pelas pessoas e pelas empresas.

Trazendo esta reflexão para dentro das nossas organizações, percebemos 
que o estresse e o desafio geram resultados positivos e descobrimos 
ainda que dificilmente um gestor melhora a performance de uma equipe 
sem estresse. Segundo Peter Drucker, o desenvolvimento das grandes 
organizações tem relação direta com o grau de crise que os gestores 
criaram dentro das suas organizações, com o objetivo de tornar as pessoas 
mais fortes e competitivas.

E agora, como podemos fazer para que as gerações Y e Z façam a diferença 
dentro das empresas de Contabilidade? Tudo precisa começar pela porta 
de entrada: fazer a seleção correta dos perfis profissionais que queremos e 
precisamos dentro de nossas organizações. Devemos partir do pressuposto 
que queremos ter as melhores pessoas e somente as melhores. 
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As principais recomendações são:

a) Não tolerar a mediocridade 

O ser humano, via de regra, tende a apresentar desempenho mediano 
dentro das empresas. Talvez a rotina contribua com isso. Nas atividades 
contábeis é bastante comum a repetição de ações que facilmente podem 
fazer com que as pessoas não cheguem ao pleno desempenho.

b) Tirar as pessoas da zona de conforto 

A zona de conforto chega a matar um profissional. Neste sentido, os 
gestores precisam estar atentos para colocar “espinhos” no caminho
das pessoas para fazê-las crescer. 

c) Busca constante do conhecimento 

O conhecimento é ilimitado, logo, quem verdadeiramente se apaixona pela 
sua busca não precisa de supervisão na vida profissional. O conhecimento 
faz com que as pessoas se desprendam de todos os entraves para querer 
ir cada vez mais longe. Não podemos esquecer que a busca incessante 
do conhecimento não é tarefa fácil de assimilação, ao contrário: querer o 
conhecimento é o grande desafio! Os treinamentos constantes podem 
contribuir para geração de valor para a conquista do conhecimento na 
vida das pessoas.

d) Rodízio de funções 

Costumeiramente as pessoas não gostam de ficar mudando de lugar, de 
trabalho ou de função. Neste sentido, é preciso um grande cuidado por 
parte do gestor. As pessoas precisam estar em constante aprendizado e a 
manutenção delas por longos períodos nas mesmas atividades pode fazer 
com que percam a motivação para continuar em evolução. Não podemos 
jamais esquecer que mudar é preciso!

e) Aumentar constantemente o nível de exigência 
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Querer ir mais longe sempre deve ser o lema do gestor de alta performance. 
As empresas de contabilidade vendem conhecimento. Neste sentido, é 
indispensável que as pessoas que pertencem à organização se aperfeiçoem 
todos os dias. É a busca incansável do querer ir mais longe que vai fazer a 
diferença a longo prazo.

f) Cuidar com o ponto de pânico 

Tudo na vida tem limite. Por isso, não podemos esquecer que somos 
gestores de pessoas que precisam ser entendidas e respeitadas dentro 
das suas limitações. As pessoas não são todas iguais, por isso, exigem do 
gestor a sabedoria para fazê-las andar, mas jamais colocar obstáculos que 
não possam ser superados. Eis o grande desafio!

g) Envolvimento e comprometimento 

Envolver as pessoas é o grande desafio para vida longa das organizações. 
Não podemos esquecer que não existe sucesso empresarial sem 
comprometimento e não existe comprometimento sem metas. Muitos 
gestores ainda têm receio de estabelecer metas para suas equipes de 
trabalho. Isso faz com que as pessoas não se comprometam efetivamente 
e, por consequência, não empregam o grau máximo de excelência em seus 
trabalhos. Não podemos esquecer que as metas dão sentido ao trabalho e 
fazem com que as pessoas diariamente se comprometam com o alcance 
das mesmas. Neste sentido vale uma dica: o melhor é estabelecer as 
grandes metas para o ano todo e depois fracioná-las para acompanhamento 
semanal. Isso significa que semanalmente podemos alcançar uma vitória 
dentro das nossas empresas: simplesmente fantástico!

h) As pessoas precisam sonhar 

As empresas têm a responsabilidade de protagonizar e criar os meios, 
para que as pessoas realizem seus sonhos. Para que elas encontrem nas 
empresas o clima ideal para se realizarem plenamente como pessoas 
e profissionais. Esta é a missão que chamamos de responsabilidade 
socioambiental das empresas no mundo pós-contemporâneo. Vale a 
pena se engajar neste desafio!
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TER AS MELHORES
FERRAMENTAS
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Ter as melhores ferramentas

Partindo do pressuposto que as empresas são formadas por pessoas e 
processos, vamos agora avaliar estes processos. Ora, os processos são os 
meios empregados para que as pessoas realizem suas funções dentro da 
organização.

Certamente você deve estar se perguntando: como escolher as 
melhores ferramentas? Antes de falarmos sobre esta questão vale a pena 
contextualizar o momento histórico que as empresas de contabilidade 
estão vivendo no Brasil. Nos últimos anos percebemos uma verdadeira 
revolução tecnológica no segmento empresarial. Superamos a era do 
papel para chegarmos à era digital. Tudo é eletrônico, logo, este é o ponto 
de partida para a solução do nosso segundo problema. Uma empresa 
contábil que não possui excelentes soluções em tecnologia da informação, 
certamente em pouco tempo estará fora do mercado competitivo. As 
estimativas apontam que um terço das organizações contábeis que 
existiam no Brasil no ano de 2010 deixarão de existir até o ano 2020, ou 
seja: algo em torno de 33% das empresas contábeis irão desaparecer ao 
longo de dez anos. Talvez você possa estar se perguntando: por que isso 
está acontecendo? Vamos tentar apresentar os principais motivos:

a) O cenário mundial se transformou com a criação da internet 

Foi a rede de computadores a grande responsável pela maior revolução 
que o ser humano já presenciou durante milhares de anos que a história 
registra. Tudo ficou ao alcance de um toque. As distâncias e as barreias 
deixaram de existir. Isso transformou pessoas e empresas.

b) A contabilidade passou de técnica à ciência 

Com o advento das normas internacionais a contabilidade deu um salto 
gigantesco e se transformou em uma das carreiras mais promissoras 
no planeta. Aumentou a complexidade das operações, os registros são 
eletrônicos e precisam ser realizados tempestivamente para tomada de 
decisões. Ninguém quer a informação de ontem, as pessoas precisam 
e exigem a informação atual e, ainda, querem antever a informação de 
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amanhã. Isso supera um simples desafio e chega a se tornar um alvo a ser 
conquistado dia a dia pelos Profissionais da Contabilidade. Nunca vimos 
antes na história da humanidade algo parecido.

c) Estamos na era digital 

Sem a tecnologia não temos a menor possibilidade de realizar o trabalho 
que a ciência contábil nos exige. O volume de informações é tão grande que 
é humanamente impossível atingir os nossos objetivos como empresários 
da contabilidade, se não tivermos as melhores tecnologias a nosso favor.

d) Precisamos ser rápidos

Estar na frente sempre é nossa grande missão. Isso começa quando 
enfrentamos o nosso segundo grande desafio: a escolha das melhores 
ferramentas. Sem elas nossa história tende a chegar ao fim.

Temos no mercado centenas de soluções tecnológicas que podem fazer a 
diferença e contribuir com a realização da missão da nossa empresa. Talvez 
a diversidade nos traga o primeiro grande obstáculo: como escolher entre 
tantas que se apresentam como válidas? Antes de dar as principais dicas 
neste sentido é importante pensarmos um pouco sobre como devemos 
usar tais ferramentas tecnológicas.

Quantas vezes ouvimos falar que alguém tem uma Ferrari, mas anda com 
um veículo popular. O que significa isso? Ora, isso quer dizer que além de 
escolher as melhores tecnologias precisamos saber usá-las plenamente. É 
bastante raro encontrar uma empresa contábil que utiliza todos os recursos 
que uma ferramenta tecnológica oferece. Ao invés de explorar ao máximo 
seu software de contabilidade, fica criando alternativas paralelas que não 
oferecem a segurança necessária e o pior: é uma porta aberta para o erro. 
Neste sentido, o melhor mesmo é iniciar com a revisão da cultura interna 
no tocante à utilização das tecnologias: precisamos estar abertos ao novo 
e querer cada vez mais as soluções que o mercado nos apresenta.
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TECNOLOGIA DENTRO DE
UMA EMPRESA CONTÁBIL
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Algumas dicas importantes para serem aplicadas no quesito tecnologia 
dentro de uma empresa contábil:

a) Criar um fluxograma de todas as atividades 

Tudo precisa começar pela criação de um completo fluxograma de todas 
as tarefas que a empresa vai realizar. Com isso em mãos é possível avaliar 
quais soluções estão disponíveis para contemplar todas as etapas que 
temos como objetivo de realização.

b) Precisamos de soluções tecnológicas completas

Não podemos aceitar soluções parciais, pois precisamos ganhar tempo 
e realizar com precisão e objetividade nossas tarefas, para entregar aos 
nossos clientes o que eles esperaram receber. Não podemos esquecer 
que a gestão da nossa empresa precisa estar plenamente contemplada 
pela solução tecnológica, nossas atividades precisam ser totalmente 
controladas por uma ferramenta ágil e dinâmica.

c) Os clientes precisam estar conectados com a nossa empresa

Não é mais admissível a figura do retrabalho dentro das empresas 
contábeis. O cliente e a empresa contábil precisam estar plenamente 
interligados com softwares inteligentes que se comunicam e realizam as 
operações instantaneamente.

d) Precisamos de segurança nas informações geradas 

As soluções tecnológicas precisam garantir a integridade das informações. 
A confiabilidade precisa ser total para gerar um trabalho de qualidade.

e) Ser feliz é possível 

Disso não podemos ter qualquer dúvida. Vivemos um momento ímpar 
dentro de nossas organizações contábeis, basta fazermos uso dos 
melhores modelos de gestão e das melhores ferramentas tecnológicas. 
Por fim, não podemos esquecer que o sucesso não é uma questão de 
sorte, mas é fruto de nossas escolhas.
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A PLATAFORMA SAGE É UMA FERRAMENTA DE GESTÃO E 
RELACIONAMENTO QUE TRAZ INOVAÇÃO NA FORMA DE 
SE RELACIONAR E ATENDER SEUS CLIENTES.

Conecta você 
a seus clientes 
e acelera  seus 
processos

Para saber mais, acesse:
http://campanhas.sage.com.br/plataforma-sage


