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Contabilidade artificial:
alem da informaao contabil

Delse Franco.

A contabilidade hoje visa fornecer informal;oes precisas para a organizal;iio
valendo-se de tecnologia computacional de software, utilizando sistemas de
informal;iio buscando a informar;oo elaborada. Urn dos tipos mais utilizados siio
os sistemas especialistas, que consiste em armazenar os conhecimentos que urn
contador especialista possui em determinada area da contabilidade para que
possa ser utilizado pelos mais diversos usuarios, para que possa utilizar esses
conhecimentos no software em prol de seus interesses - "contabilidade anificia/"
onde 0 computador tende a "pensar" como 0 contador. Como todo sistema 0 SE
tambem esta norteado por: limital;oo - a noo aceital;oo coma verdade absoluta;

desvantagem - a informal;oo fornecida noo e integral, limita-se a resumos de
resultados esperados; e vantagem - coma ferramenta auxiliar ao contador na

otimizal;oo de seu tempo em busca de novos conhecimentos. A contabilidade
anificial para os contadores e uma colaboradora "inteligente" na rotina e tomada

de decisoo, e em momento algum um contador artificial inteligente e
independente.

* Bacharel em Clfnci,u Cont.ibeis pela Uniwrsidade Federal de Santa atarina (UIFSC).
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INTRODUC;:AO
A sociedade globalizada traz mudanas ra

bilidade, os softwares de inteligencia artifi

dicais em termos do surgimento de uma "nova

cial - os sistemas especialistas- sac progra

sociedade", a sociedade da "Era da Informa

mas de computador planejados para adqui

c;ao". que coloca 0 conhecimento como 0 ati.

rir e disponibilizar 0 conhecimento operaci

vo de produao mais importante do Terceiro

onal de um especialista humano, no caso da

Milenio. Nesta era de informaao, 0 conheci

contabilidade de um contador especialista.

mento se expande de forma avassaladora,

Assim, um breve relata relaciona a infor

onde ha a necessidade de bus car simplificar

maao contabil com a inteligencia artificial,

rotinas que hoje atualmente ocupam um es

onde se procura mostrar a infJuencia futura

pac;o para 0 desenvolvimento do canhecimen

nas atividades contabeis, a possivel proble

to. Coma ferramenta para auxiliar 0 hamem

matica do contador com a tecnologia da in

no desenvolvimento de suas atividades, sur.
giu a computador, e a cada dia vem evoluin

do em hardware e software. Assim, como em
varias areas, na contabilidade nao foi dife

formaao, mostrando como po de ser bene
fico ou nao a utilizaao dos sistemas especi
alistas (SEs) e sua relevancia no ale m da in
formaao contabil.

rente, 0 imp acto da evoluao tecnol6gica so

bre 0 desenvolvimento da atividade do con
tador exigiu deste, mudanas compativeis
com a realidade que esta vivendo, e que ten

de a alteraoes ainda maiores, principalmen
te no que tange ao interesse em pesquisas no

campo da informaao e conhecimento. Ten

do em vista mercados de trabalho com niveis
de exigencia cada vez maiores, buscando in

formaoes cada vez mais apuradas.
Com 0 advento do computador, 0 merea

do passa a exigir 0 diferencial - a informaao

contabil elaborada, po is as empresas neces
sitam que haja integraao sistematica da in

formaao it sua tomada de decisao. Informa
ao esta que consiste em dados de inserao
direta no resultado gerencial, constituindo no
diferencial da competitividade da empresa,

como analises dos resultados, perspectivas

futuras de novos produtos e expansao de

ramo de neg6cio. Os gerentes precisam de

balanos que relacionem a condiao atual da

empresa a SUa capacidade futura de produ

ao de riqueza, a CUrto e Jongo prazo.

Valendo-se da tecnoJogia computacional

hoje ja existe como ferramenta para a conta:
19!J)- - - - - - _ _ _

DEFINIC;:OES
Inteligencia Artificial (lA)- e uma area da

Ciencia da Computaao que estuda basicamen
te a construao de entidades inteligentes, res
ponsavel pela formaao da razao. A possibili

dade e obter computadores com 0 mesmo
nivel de inteligencia humana, ou melhor.
Sistemas Especialistas (SEs) - uma aplica

ao da inteligencia artificial, sao programas
de computador planejados para adquirir e dis

ponibilizar 0 conhecimento operacional de
um especialista humane (Chaiben). Sao sof

twares que peritos em campos especificos

aplicam seus conhecimentos, para que nao

peritos possam resolver problemas especia

listas de cada area. Sao programas de inteli

gencia artificial que capacitam 0 computador

a auxilia-Io no processo de tomada de deci

sao. Segundo Farreny 098S), para que um
sistema seja considerado especialista e essen

cial it sua caracterizaao:

Unguagem de Expressao, propria da area

especialista.

Base de Conhecimento, armazenamento
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especifico de determinada aplicaao
Motor de Inferencia - programa que explo
ra 0 conhecimento da base precedente, con

siderando-a como fonte de informaao (sus
ceptlvel a rnudanas}.
Chaiben, porem, considera coma compo

nentes baslcos dos SEs: a base de conheci
mento, a maquina de inferencia, e a interface
corn llsuario. A interface corn 0 usuario visa
facilitar a comunicaao entre 0 sistema espe

cialista e 0 llsuario. Permite a interac;ao corn

o sistema atraves da entrada de fatos e da
dos e atraves da salda em forma de pergun
tas, conclusoes e explicac;:6es.

Sistemas de Informar;iio (SI) - e urn siste
ma cujo elemento principal e a informac;:ao.
Saa sistemas que permitem a coleta, 0 arma

zenamento, 0 processamento, a recuperac;ao
e a disseminaao de informar;6es. SI sao, qua

se sem exceao, baseados no computador e

}- - - -

de workflow para identificaao de fluxos de
informaao e dados; sistemas especialistas
(parte de InteIigencia Artificial)_
Com 0 uso da tecnologia, informaao esta,
rapida, corn menor custo. Sim, os computa
dores tomaram conta da atividade rotineira e
abarca 0 que 0 contador executa diariamen.

te, e evoluindo a ponto de 0 computador "pen
sar", pelo profissional. Isso estil exigindo que
o profissional se aperfeioe para operar as
informac;:oes e slister 0 sistema.

o contador do terceiro milenio viu-se di
ante da obrigaao de evoluir, pois novos ser

vir;os de sua area estao sendo em largos es
paos, ocupados por profissionais de outras
areas justamente por estes fornecerem in

formaao ecletica. Informar;ao esta necessa
ria para 0 diferencial competitivo das orga
niza6es. 0 mercado tem oferecido diversas
fun6es a serem desempenhadas; indepen

apoiam, as fun6es operacionais, gerenciais

dente do nome de uma profissao. Como alia

e de tomada de decisao existentes na organi

do, fundamental, para executar seus servios,

zaao.

o computador com seus mais variados sof
twares expressa seus servios. Mesmo assim,

OS SISTEMAS DE INFORMA<;:AO NA
CONTABIUDADE

o mercado esta cada dia mais eXigente, onde
nao so requer servios de informar;6es tradi
cionais, (como 0 valor mensal do ICMS, ou

A gestao de informaao no prisma de tec

simplesmente manter suas escritas para fins

nol6gico insere no contexto organizacional.

fiscais}. A exigencia vem transcendendo 0

coma urn recurso imprescindivel. devido a

basico, pois servios dessa alcunha podem

velocidade de transmissao de dados unida a

se caracterizar par basicos all essenciais.

confiabilidade, caracteristicas inerentes dos

onde qualquer profissional apura e mantem.

sistemas de informar;ao (SI)_

Competir corn

Atualmente ha softwares que substituem esse

urn mercado cada vez mais exigente, oude as

trabalho podendo entao ser feito por qual

empresas bus cam informa6es. Segundo,

quer pessoa corn nlvel escolar secundario

MARCH/ORl 2002, compreende 0 processo de

mesmo sem ser tecnico em area contabil.

tomada de decisao e 0 papel da gestao da in

Os executivos tornaram-se conhecedores

formaao; a localizaao, coleta e anaIise dos

de computadores, mas poucos entendem de

dados, anaIise: design, especificar;ao e anali.

informaao; um "banco de dad os" nao e in

se de sistemas; aplicaao de tecnologia de

formaao, precis a ser organizada para ser

computadores; gestao de documentos; utili

aplicada a uma decisao. Atualmente ainda e

zaao de informaao para controle gerencial

uma vantagem para a categoria contabil, a in

e analise de negocios; utilizaao de tecnicas

formaao contabil "tradicional" corn os mel-
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os tecnol6gicos disponiveis, porem esta corn
dias contado. Pois corn a evoluao da informa

dundancias.

Maturidade - Neste estagio, a informa,ao

lica a largos passos, obviamente, a tendencia e

passa a ser considerada como patrimonio da

que os servios contabeis se tornem mais es

organizaao, 0 usuario e participativo e respon

pecificos e elaborados. Para transformar esses

savel e 0 crescimento da informatica e ordena

bancos de dados contabeis em informaao con

do.

tabU gerencial e importante 0 conbecimento do
contador.

A informaao sem dlivida passou a ser mais
elaborada, pois corn otimizaao no usa da in

Deve-se considerar que a evoluao de in

formatica onde gradativamente foram aprimo

formaao atraves dos sistemas de informaao

radas, as rotinas e utilizaao, assim a informa

acompanhou a evoluao da informalica. Se

ao para gestao tambem esta gradualmente

gundo Richard Nolan, a evoluao da informa

tornando-se mais precisa. Para 0 contador de

tica numa organizac;ao ocorre em seis estagi

hoje, de maneira rapida os computadores to

os:

maram conta da atividade rotineira e evolui ao
Iniciac;ao - Neste estagio 0 usuario e resis

ponto de 0 computador "pensar", pelo profis

tente ao uso da infarmatica, seu envolvimento

sional, exigindo que este se aperfeioe para

corn a tecnologia e superficial. A organizaao

operar as informaoes e suster 0 sistema.

encoraja 0 uso da informatica e se preocupa
corn 0 aprendizado, mas poucas atividades sac
automatizadas.

OS SISTEMAS ESPECIALlSTAS NA
CONTABILlDADE

Contagio - Neste estagio comeam a proli

ferar SI informalizados, que automatizam ati

Ha sistemas de informaao que armazenam

vidades antes desenvolvidas manuaImente,

e disponibilizam 0 conhecimento e as experi

sem, porem, se preocupar corn a integraao das

encias de especialistas. Os sistemas de inteli

informaoes.

gencia artificial, e urn tipo de SI. Porem, cabe

Controle - Neste estagio 0 crescimento do

dem ser utilizados peIo como ferramenta do

o usuario sendo a fora propulsora. Por is so, a

contador de acordo corn seus objetivos e tipos

organizaao passa a exigir melhor gestao dos
recursos de informatica.

Integraao - Neste estagio, em resposta a
pressao por melhor gestao, os SI passam a ser

orientados para atender as necessidades dos

niveis gerenciais, as informaoes sac de me

Ihor qualidade e e eXigida maior integraao
entre elas.

Administraao de Dados - Neste estagio, os
SI comeam a ser organizados em rerrnas de

sistemas que interessam a organiza,ao como
urn todo (chamados corporativos) e sistemas

de uso setorial ou especializado, havendo cui

dado, em qualquer hip6tese, corn a correta ad

ministra,ao dos dados, de modo a evitar re-

I

ressaltar que ha outros tipos de S/'s, que po

uso de SI na organizaao passa a ser explosivo,

de informaoes que manipuIam, ( podendo

haver mais de urn tipo de SI classificado em
alguma organizaao), dentre os principais: Sis
ternas Transacionais; Sistemas Gerenciais; Sis
temas Executivos; etc.

Normalmente, 0 desenvolvimento desses
sistemas nao depende da eXistencia de outros

SI e, portanto, eles podem ser desenvolvidos
em qualquer urn dos estagios da evolucao da

informatica no modelo definido por Richard
Nolan.

As principais fun,oes e caraeteristicas des
ses sistemas sao:

Armazenar 0 eonheeimento e as experien
eias de espeeialistas em bases de eonhecimen-
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do Funinval 1995, os SEs tambem possuem li

to;

UtUizar mecanismos de inferencia integra

mita1ies dos sistemas de lA, para que se evite

dos as bases de conhecimento para resolver 

urn cenario

ou auxiliar a resolver - problemas.

por alguns destes sistemas seja aceita sem

Sistemas Especialistas. na contabilidade,

em que a informaao fornecida

questionamento ou avaliaao.

consiste em urn software Que contenha 0 co

Inegavelmente a vantagem do SE esta na

nhecimento e as experiencias Que uma pessoa

otimizaao do tempo para 0 contador. Os sis

da area contabil detem sobre uma area especi

temas enquanto se atem a efetuar as ativida

alizada da contabilidade que precisa ser, pre

des que 0 contador efelUa, da espao para 0

servada e disseminada, para que pessoas corn

mesmo se aperfeioar. Nao e de agora que 0

menos conhecimento e experiencia

na area

contador e visto coma urn profissional preso

contabil especializada em questao, possam

as rotinas contabeis. Corn os SEs, a tendencia e

deles se valer para resolver seus problemas, 0

o aperfeioamento tecnico e principalmente 0

que pode-se caracterizar como uma contabili

cientifico, (poucos profissionais se engajam em

dade "artificial".

pesquisas justamente por estarem presos em

Os SEs possibilitam a inclusao de novos

efetuar constantes e intermimiveis rotinas, que

conhecimentos, nas bases de conhecimento

tomarn grande parte de seu tempo principal

sem eliminar os conhecimentos ja armazena

mente no seu desenvolvimento).

dos. Portanto, para que 0 sistema continue e
sustente seus usuarios corn informar;oes atua

lizadas sera necessario que 0 profissional de

A EXPECTATIVA DO CONTADOR
PELO SEU ESPAC;:O

contabilidade especialista em detenninada area,
abastea 0 sistema corn seus conhecimentos e

Como conseqiiencia do retardo do desvin

atualiza1ies contabeis a ser enfocada, ou seja,

culamento das rotinas contabeis, a contabili

a manutenao da "contabilidade artificial".

dade como ciencia, pouco evo!uiu, mas como

Nos sistemas eXistentes, ha alem das van

contrapartida a informatica esta suplantando

tagens as desvantagem e limita1ies. Como

os atrasos na area, corn sistemas cacta vez mais

desvantagem 0 SE fornece a informaao espe
cialista ao usuario final, ha que se considerar
que muito e perdido pela simplificaao

do

processo : homem especialista - homem ma
quina. A "contabilidade artificial" chega as

maos dos usuarios, porem nao garante a in

formaao na sua amplitude. Fornece sim, re

sultados dentro de uma visao restrila e sim
plificada enfocando 0 resultado final do espe
cialista homem, no caso 0 contador especia
lista.

Dentro das limita1ies, temos que nos ater
em analisar a inserao dos SEs corn "olhos cri
ticos", nao aceitando a imposir;ao de suas in

forma1ies coma verdades absolutas, e sim
coma assistentes na tomada de decisao. Segun-

rapidos e corn auxilio de softwares de SE cada
vez mais elaborados.

o contador, ainda possui dominio da tec

nologia, mas 0 avano tecnol6gico, propriarnen
te dito, mal comeou. Para muitos 0 assunto
"InteligenciaArtificial" e coisa s6 da informati
ca, isso quando sabe da eXistencia. "Sistemas

Especialistas" entao, e mais desconhecido que
o primeiro. Ha uma necessidade premente de

infonnar aos mais desavisados da nova onda _
"A Contabilidade Artificial".

No atual panorama, ainda encontramos a
contabilidade artificial evoluindo e 0 conta

dor alimentando 0 sistema corn conhecimen
to especializado. Os SEs ainda hoje estao res
tritos a poucas organiza6es quer pelo seu
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custo, pela inviabilidade tecnica ou pe la pro

necera informacoes aos mais diferentes usua

pria resistencia de cada organizai;8.o, porem,

rios

como toda tecnologia tende a popularizar, os

pois, sempre necessitara que as informacoes

SEs tambem nao fugirao a regra, e ail - Deve

fornecidas sejam questionadas e/ou avaliadas

mos ter senso critico quanto ao futuro da con

pelo contador . Este por sua vez devidamente

tabilidade, pois a formacao dos profissionais

preparado tera 0 sistema como uma ferramen

de hoje esta voltada it conciliacao das areas

ta, e nao como um substituto do especialista

contabilidade com informatica, significando

humano. Assim 0 contador tera seu reconheci

que os profissionais que estarao amanha no

mento meritorio, agregando valor intangivel aos

mercado estarao preparados para enfrentar a

seus servicos junto a contabilidade artificial.

mas possuem suas proprias limitacoes,

nova cara da contabilidade. 0 problema resi
de no profissional que esta a mais tempo no

CONClusAo

mere ado, que reluta na utilizacao da informa

tica e que quando se trata de atualizac;ao pro

Os contadores, quanto agentes da informa

fissional, significa ler a legislacao, e nada mais.

cao devem se ater detidamente quanto ao de.

Este corn certeza ira sentir mais intensamente

senvolvimento dos sistemas especialistas, e

os reflexos das transformacoes, tendo que se

utilizarem seus beneficios como ferramenta

adequar as exigencia do mercado, se quiser

profissional, bem como auxilio para seu de

sobreviver nele. Portanto, ha a necessidade de

senvolvimento tecnico-cientifico. A informa

acordar para a realidade, em buscar aprimo

cao oferecida pela "contabilidade artificial"

ramento cientifico quer atraves de curs os di

deve ser questionada e avaliada sob as dife.

recionados, quer atraves de pos-graduacao.

rentes 6ticas contabeis, que atualmente so

o mercado busca 0 contador pensador, 0

analista, 0 profissional que possa dar respos
tas para informacoes alem da obtida na conta

bilidade artificial, informacao esta diferencial
para a organizacao, onde havera espaco para
quem responder a seguinte pergunta: "0 que

voce sabe que eu ainda nao sei?", e esse sera 0
nosso diferencial. Os SEs serao apenas ferra
mentas para auxiliar na tomada de decisao, for-

contador possui. Assim, no prisma acima ex
posto a contabilidade artificial e uma ferra
menta que auxilia 0 contador na elaboracao

das informacoes para tomada de decisao. Con.
vem, no entanto, que 0 contador esteja prepa
rado para trabalhar com a contabilidade arti
ficial, caso contrario, tera como efeito colate
ral "a confianca dos usuarios no SE, sera mai
or que no contador humano".
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