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RESUMO
o cenario socio-economico atual vem sofrendo uma serie de
transformavoes nos Ultimos anos que 0 diferencia de epocas passadas.
Dentre as principais caracteristicas, se destacam a globalizavao dos
mercados, a formavao de blocos regionais e 0 comercio preferencial
entre paises. Neste sentido, esta surgindo uma nova profissao ligada
ao mundo dos negocios e, mais especificamente, a Contabilidade. Esses
novos profissionais, que serao denominados "Cognitores", de acordo
corn 0 Conselho Federal de Contabilidade, deverao ter a capacidade
de proporcionar uma compreensao estrategica dos negocios que venha
a complementar os conhecimentos ja existentes. Esta nova e diferente
proflssao nao vai simbolizar apenas urn conjunto de conhecimentos ou
de habilidades, mas vai dar enfase a integravao do conhecimento,
necessaria para atender a pessoas e negocios na economia de
informavao. Esta iniciativa tern objetivo de criar uma designavao
profissional modern a, de objetivo global e focalizada na integravao de
conhecimentos que cri am valores economicos .
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1 - INTRODU<;AO

A evoluao do ambiente economico e social vem exigindo do profissional

contabil uma gama de conhecimentos e habilita90es. Neste sentido, IUoicIBUS (1991;
p. 7) diz Que: "para a seu beneficia prafissional e coma cidadao 0 contador deve manter
se atualizado nao apenas corn as novidades de sua profissao mas, de forma amp la,
interessar-se pelos assuntos economicos, sociais e politicos que tanto influem no cemirio
em que se desenrola a profissao".

Hoje, dentro da classe contabil, concorda-se que 0 profissional tern que se

modernizar. Para isso, e, preciso que se altere 0 atual papel dos contadores, promovendo
reformas que aumentem 0 grau de eficiencia e eficacia de suas atividades.
Qualquer que seja a area de presta9ao de servi90s, nao pode a mesma isolar
se das demais, requerendo visao holistica, tal como preconiza 0 neopatrimonialismo. A
intera9ao do conhecimento e algo axiomatico e cada vez mais requerido.
A forma9ao educacional de urn ser e influenciada por inumeros fatores, sendo
que as experiencias acumuladas ao longo de sua existencia, aliada aos conhecimentos
obtidos, formam urn quadro referencial que the permite urn determinado tipo de rea9ao
a cada novo fato observado, admitindo, assim, agregar novos conhecimentos ou
experiencia.
Partindo dessa premissa, e que este trabalho apresenta a figura do "Cognitor",

tentando esclarecer as perguntas: Como surgiu esta profissao? Quais sao as habilidades e
competencias do "Cognitor"? Como sera seu trabalho? Quais sao as suas atribui90es?
Quais os desafios e as vantagens? Como criar valor economico?

2 - 0 "COGNITOR" COMO SURGIU ESTA PROFISSAO?
o conhecimento sempre desempenhou importante papel nas grandes

transforma90es sociais. Na primeira fase da revolu9ao industrial, foram aplicadas as
ferramentas, processos e produtos; na segunda fase a revolu9ao da produtividade

pas sou a ser aplicada ao trabalho. Atualmente, 0 conhecimento esta sendo aplicado ao
proprio conhecimento. 'E a Revoluao Gerencial, segundo ORUCKE (1996).

Como diz MULA, (200 I; p. 5), varias profissoes, entre elas a do contador,
exigem uma necessidade muito grande de conhecimento. Isto e a pessoa precisa saber
alem da sua propria profissao. Todo contador que se preze deve possuir bons

conhecimentos em Economia, Administra9ao, Direito Comercial e Direito Tributario.
Podemos dizer que ha uma invasao destas areas separadamente. 0 "Cognitor" e 0
profissional que faz a liga9ao entre estas areas do conhecimento, correlacionadas it
Contabilidade.

A partir, desta ideia coube a 8 (oito) Institutos de Contadores, espalhados pelo
mundo: Instituto Americano de Peritos Contadores, Instituto Canadense de Revisores

Contabeis Juramentados, Instituto de Contadores Juramentados da Australia, lnstituto

de Contadores Juramentados da Inglaterra e do Pais de Gales, Instituto de Contadores
Juramentados da Nova Zelandia, Instituto de Contadores Juramentados da Escocia e

Instituto Sul-Africano de Contadores Juramentados, criarem 0 conceito de "Cognitor".
o "Cognitor" simboliza nao somente urn conjunto de conhecimentos ou de

habilidades, mas uma profissao nova e diferente, dando enfase it integraao do
conhecimento, necessaria para atender pessoas e negocios na economia de informayao.
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Para os profess ores ROCHA e FERNANDES (2001; p.3), a contabilidade
moderna tern condiyoes de gerar, hoje, 0 denominado profissional "Cognitor", porque,
nos curs os de graduayao, p6s-graduayao e MBAs, a Contabilidade vem sendo
desenvolvida corn uma visao extremamente gerencial, nao se prendendo apenas a
Contabilidade Financeira. Por isso, 0 "Cognitor" pode ser muito bem representado
pelo contador que tenha conhecimento na area de custos, analise economica e financeira

das demonstrayoes, custeio, registro contabil e interpretayao de dados. E urn profissional
multidisciplinar.

3 - HABILIDADES E COMPETENCIAS DO "COGNITOR"
As competencias do "Cognitor", induem conhecimentos, habilidades, motivayao,

caracteristicas e valores fundamentais ao seu desempenho.

De acordo corn 0 Conselho Federal de Contabilidade essas competencias sao:
3.1 - CompeH,ncias Comerciais: relacionadas as organizayoes de todos os
tamanhos, podendo induir conhecimento e compreensao de qualquer numero de areas:
gerallempresarial, administrayao, comportamento organizacional, administrayao de
pessoal, projeto de sistemas, marcador financeiro global, gerencia de ciimbio/processo
de melhoria, politica/estrategia, sistemas de neg6cio, tecnologia de informayao,
gerenciamento de risco, controle de sistemas, economia, contabilidadelimpostos, analise
quantitativa, finanyas, ambiente legal e legislativo, medida nao-financeira, gerenciamento

de projeto, model0 decis6rio, analise do acionista.

E daro que nao se espera que "Cognitores", sejam especialistas em todas
est as disciplinas, funyoes ou especialidades, mas que conheyam seus conceit os, formato

e produyao.
3.2 - Competencias Baseadas em Experiencia: sao as habilidades que os

"Cognitores" terao ganho "no campo" atraves de seu extenso trabalho experimental.
Sao incluidas vastas habilidades de administrayao e soluyao de problemas, tais coma:
persuasao, pr6-atividade, positividade, empatia, negociayao, apresentayao, motivando
os outros, controle de conflitos, pensamento dedutivo, administrayao de relacionamento,
pensamento analitico/critico, trabalho em rede, perspectiva global, politica
organizacional, trabalho em equipe e responsabilidade conjunta.

3.3 - Competencias Integrativas: san as habilidades especificas relacionadas
ao grupo de competencia do "Cognitor" e serao a sua marca de qualidade: habilidades

conceituais, pensamento indutivo, pensamento sistematico, construyao de modelo,
integrayao de conhecimento, criatividade, analise de decisao, visao, administrayao de
conhecimento, pensamento estrategico.

De acordo corn Conselho Federal de Contabilidade 0 processo para definir

competencias sera empirico, em natureza, corn dados obtidos de todos os depositarios
que possam proporcionar opiniao sobre 0 que se deve esperar de "Cognitores". Por
meio de pesquisas, entrevistas e revisao das competencias de outras disciplinas e
profissoes, ideias de clientes e empregadores sobre exigencias atuais e futuras para

assessores e tomadores de decisoes em neg6cios estrategicos serao vitais na definiyao
do processo de competencias.
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4 _ COMO SERA. 0 TRABALHO DE UM COGNITOR

o compromisso da profissiio e que os "Cognitores" tenham a capacidade e a
experiencia para ajudar a transformar conhecimento em resultado para seus clientes

e empregadores. 0 Conselho Federal de Contabilidade ressalta que os
"Cognitores" deverao:

_ saber coma funcionam os neg6cios e processos comerciais;
_ compreender onde esta situado 0 conhecimento na organiz3yao;
_ abter, integrar e alavancar conhecimentos relevantes;

-proporcionar conselho e tomar decisoes que aumentem signiflcativamente 0
sucesso individual e nos negocios.

Esses novos profissionais deveriio, conforme explica MULA (2001; p.5) ter a
capacidade de proporcionar uma compreensiio estrategica dos negocios que venha a
complementar os conhecimentos existentes. Diz ainda que esta profissiio vai dar enfase
a integral'iio desses conhecimentos, necessarios para atender as pessoas e os negocios
na economia moderna, hoje fortemente fundada na velocidade e na utilizal'iio
multidisciplinar de informal'oes.

Para ROCHA e FERNANDES (2001; p.3) 0 "Cognitor"sera 0 profissional
que ira condensar as informal'oes, permitindo uma solul'iio para 0 cliente no momento
certo.

5 - ATRIBUI<;::OES DO COGNITOR
o "Cognitor" servira de elo entre as diversas areas do conhecimento que,
antes, estavam separadas. MULA (2001; p.5) refere que a maioria dos clientes e
compradores de assessoramento empresarial niio sabiam 0 que fazer para captar

informal'oes relevantes de fontes multiplas e trata-las de forma integrada. Faltava
uma estrategia de como aplicar esses conhecimentos para apresentar aos clientes urn
quadro completo de cada situal'iio comercial. Diz ainda que, para isso, 0 "Cognitor"
tera de se atualizar, ganhar e aliar novos conhecimentos e novas experiencias.
Os "Cognitores" devem se comprometer ao estudo continuado durante sua

carreira profissional. 0 Instituto Global de Cognitores - GIC e a Organizal'iio de
Concessiio de Cognitor Nacional - NCGOs garantiriio que os "Cognitores" tenham

acesso a urn mundo de informal'oes atraves de ferramentas de ensino, como uma
base de conhecimento geral.
Sera desenvolvido, conforme 0 Conselho Federal de Contabilidade, urn processo
de ensinamento abrangente para proporcionar 0 estudo continuado necessario para

garantir atualizal'iio de seus conhecimentos e acesso aos ultimos conceitos, praticas e
informal'oes nos campos de atividade dos "Cognitores". Deve ser mencionado que

niio sera exigido que as pessoas usem 0 processo de ensinamento do GIC para atualizar

seus conhecimentos, podendo adquiri-los, da forma que desejarem, desde que continuem
a demonstrar os conhecimentos exigidos.

Este novo profissional, de acordo corn ABRANTES (2001; p. 6), tera de se
ater a nova realidade dos negocios, explorar 0 potencial de uma nova autoridade
profissional, focalizando 0 ambiente de neg6cios atual e futuro.
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6-0SDESAFIOS EAS VANTAGENS
Para assegurar a sua continuidade, as empresas precisam de informa90es,
uteis em todas as etapas do processo de gestao empresarial. Numa economia
globalizada, a visao do contador deve acompanhar essa perspectiva.
As empresas de paises em desenvolvimento, conforme PEREZ (1997; p.61),

iniciam decididas politicas para internacionalizar seus mercados e suas produ90es,
competindo de igual para igual corn paises de primeira grandeza. Continuando, ele
argumenta que, em uma primeira etapa, sua vantagem competitiva consiste em mao
de-obra mais barata, porem, 0 avan90 tecnol6gico, as melhores condi90es de vida, a
necessidade de investir cada vez mais no profissional, minimizam esta vantag em.

Para ter hito, devem familiarizar-se corn mercados financeiros cada vez mais
sofisticados, corn normas e legisla90es distintas e corn maiores requerimentos de

informa9ao financeira e de custos para medir e melhorar sua produtividade e minimizar
os riscos.
As atividades das empresas tern se tornado incrivelmente complexas, a medida

que a economia se expande, tanto em nivel microeconomico como macroeconomico.
Este argumento de complexidade tern requerido dos administradores maior delega9ao
de autoridade para que seja possivel alcan9ar maior efetividade nos pIanos que precisam
ser executados.

Esta maior delega9ao de autoridade e responsabilidade, e a necessidade de
maior confiabilidade nas informa90es combinadas, tern dado enfase aos aspectos de
controle contabil das opera90es.

o profissional deve ser urn individuo de idoneidade tecnica, para tomar sob
sua responsabilidade, determinados trabalhos, de forma que nao venha, posteriormente,
comprometer 0 seu nome e a sua condi9ao profissional. Caso entenda que nao se

encontra capacitado para desempenhar determinada tarefa, devera abster-se de tom a
la sob sua responsabilidade.

o exercicio de uma profissao, para sA (1996; p.128), "demanda a aquisi9ao
de pleno conhecimento, 0 dominio sobre a tarefa e sobre a forma de executa-la, alem
de atualiza9ao constante e aperfei90amento cultural".
o importante, na visao do profissional da Contabilidade, e que ele deve participar
ativamente des se processo, integrar-se as necessidades da empresa, quer coma

profissional vinculado, quer como prestador de servi90s de assessoria, consultoria e
auditoria.

Na decada de 80, viveu-se a era da informa9ao, segundo PEREZ (1997; p.

60). A informa9ao se transformou em urn recurso igual ao trabalho e 0 capital.
Hoje vive-se a era do conhecimento e da comunicayao, conforme 0 mesmo

autor, uma "sociedade interativa" que se una a sociedade de inteligencia e a sociedade
de informa9ao.
Tudo isso, PEREZ (1997; p.61) diz que incide diretamente no exercicio da
profissao do contador, porque a profissao contabil tern coma objetivo a informa9ao.
Cabe ao profissional da Contabilidade criar informa90es, antever as

necessidades dos usuarios, surpreender os usuarios corn informa90es fidedignas,
tempestivas e uteis para a tom ad a de decisoes.
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A profissao contabil, segundo sA (1996; p.IIO), "consiste em urn trabalho

exercido habitualmente nas celulas sociais, corn 0 objetivo de prestar mformaoes e

orientaoes baseadas na explicaao dos fenomenos patrimoniais, ensejand 0

cumprimento de deveres sociais, legais, economicos, tao como a tomada de declsoes
administrativas, alem de servir de instrumentaao hist6rica da vida da riqueza".

Neste sentido, VAINI (1993; p.114) diz que: "etica, conhecimento, experiencia,

participaao e criatividade sao alguns dos requisitos basicos para assegurar

publicamente a qualidade dos servios e do profissional, levando a reputaao da

profissao ao mais alto padrao. 0 futuro da profissao dependera da sensibilidade de os
profissionais estarem atentos e corresponderem ao foco das preocupaoes e das
necessidades" .

o contador deve assumir uma postura condizente corn a sociedade que se

pauta pela competitividade, tecnologia e conhecimento. Deve empregar 0 seu

conhecimento para 0 melhor desempenho das empresas, trazendo como consequencia
a valorizaao das empresas de servios contabeis, que iniciam a cumprir sua funao
social.

Em qualquer circunstancia, 0 contador requer urn conjunto de conhecimentos,
experiencias e pratica profissional para penetraao no campo da contabilidade, pelas
condioes estabelecidas pela globaliza,ao da economia. VAINI (1994; p.I?) diz que:"o
exercicio profissional sem fronteiras, efetivamente, eshl a caminho e a passos largos".
Foi pensando nessas alteraoes fundamentais no meio ambiente dos neg6cios,
que os Institutos de Contadores, fundadores do GIC, lanaram 0 conceito de "Cognitor",
pois e este espa,o que precisa ser ocupado urgentemente, pois pessoas e neg6cios
exigem, hoje, novas formas de integrar conhecimentos a fim de tratar rapida e
eficientemente os desafios que vem sendo enfrentados.
Conforme ABRANTES (2001; p.6), a ligaao entre industrias e profissoes

tornou-se menos nitida ou, simplesmente, desapareceu. Os valores agora devem ser
reconhecidos em term os de equidade intelectual e humana. As empresas que puderem

beneficiar-se desse desenvolvimento terao vantagens competitivas no futuro, variando
de pessoal mais bem qualificado e informado ate uma significativa redu,ao de custos,
melhoria na focalizaiio do cliente e aumento da rapidez de mercado.

7 - CRIANDO VALOR ECONOMICO
A tecnologia da informaiio e das telecomunica,oes possibilitou a globalizaiio
da economia. 0 mercado de massa, de acordo corn MARTINS (2000; pA) se

desintegrou a medida que os clientes, mais conscientes de suas necessidades, e diante

da diversidade de opoes, passaram a exigir produtos e servios que atendessem as
suas necessidades, diferentemente do comportamento apresentado ap6s a Segunda

Guerra Mundial, quando a produiio em massa e padronizada tomou pulso para atender
a escassez dos mais diversos produtos a epoca.

o novo milenio estara desafiando todas as organiza,oes a mostrarem suas
competencias. As tarefas diarias exigem urn alto grau de conhecimento e inteligencia,
que nos impedem de ter relacionamentos estreitos. Os sistemas tern que ser cad a vez

mais abertos.
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Para MOREIRA (1999; p. 23), num mundo globalizado, as empresas viajariio
a velocidade do som, da luz e da qwintica, e, con forme sua estrategia, potencializariio
seu mais nobre capital nesta ou naquela direl'iio. A inteligencia e competencia niio

apenas para os que pensam (estrategistas), mas tambem para quem as facilita e quem
as executa.

A nova tendencia de gestiio do conhecimento nas empresas possui
caracteristicas marcantes e poderosas, capazes de prom over 0 ambiente interno das

empresas nos mercados em que participam e na sociedade on de interferem os cenarios
racionais de aproveitamento da forl'a do trabalho, criando oportunidades efetivas de
desenvolvimento individual e corporativo.
Neste ambiente cada vez mais exigente, os lideres querem recursos humanos
capacitados para a crial'iio de novos valores economicos. E isto e urn gran de desafio

para 0 "Cognitor" que e 0 de criar valor. ABRANTES (2001; p.6) ressalta que, corn 0
crescimento da sofistical'iio nos neg6cios, 0 retorno economico das empresas no
fornecimento de servil'os considerados tecnicos ou administrativos teve uma queda.
Em alguns casos, clientes decidiram reduzir seus custos, realizando esses servil'os em
casa. 0 autor diz ainda que, foi pensando nesse "buraco negro", existente no mercado,

que 0 conceito de "Cognitor" foi lanl'ado. 0 mercado, assim, estani formando
profissionais experientes que teriio excelente posil'iio para oferecer integral'iio de
conhecimentos, solul'iio de problemas complexos e altos niveis de resultados. E tudo

is so, gral'as il permanente atualizal'iio da visiio universal, niio s6 dos neg6cios, mas do
mundo coma urn todo.

8 - CONCLUSAO

OS avanl'os tecno16gicos, percebidos atualmente, permeiam qualquer analise
sobre as mudanl'as nas estruturas organizacionais das empresas, proporcionando, agora,

oportunidades para 0 usa de conhecimentos de uma nova forma e em velocidade se
precedentes. 0 ritmo do comercio, conforme Conselho Federal de Contabthdade fOl
acelerado, e a capacidade de inovar rapidamente tornou-se urn criterio essenial para
o sucesso. Ligal'iio entre industriais e profissionais tornou-se menos mhda OU
desapareceu. Os valores devem agora ser reconhecidos em termos de equldade
intelectual, humana e de marca, bem como em ativos financeiros e fisicos.
Neste contexto, surge oportunidade para todos os profissionais. E para atende

las, enfrentam desafios especificos. 0 desafio mais importante e 0 de criar mais valor.

Os profissionais que proporcionam valiosas solul'oes de problemas e
aconselhamento estrategico, tanto para gran des ou pequenas empresas, podem esperar

desfrutar carreiras amplas e compensadoras.
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