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“Quando os ventos de mudança sopram, umas 

pessoas levantam barreiras, outras constroem 

moinhos de vento.” 

 

Érico Verissimo 

 

“Quando sopram os ventos da mudança, alguns 

constroem abrigos e se colocam a salvo, outros 

constroem moinhos e ficam ricos.” 

 

Claus Moller 





 

 

 

 

 

Há muito tempo, em uma terra não muito distante, os 
contadores eram chamados de “guarda-livros”.   

 

A origem desse estranho nome era proveniente da 
sua principal função que, até então, era a de 

escriturar e manter em boa ordem os livros mercantis 
das empresas comerciais. 



A formação do Guarda-livros 



Fonte de Pesquisa do Guarda-livros 



MBA do Guarda-livros 



A Imagem do  Guarda-livros 



O Departamento Contábil 

 



... O Mundo atual 



De burocrata a consultor, contador se 
tornou indispensável para gestão 



Quatro coisas que o Profissional da 
Contabilidade deve entender... 

ERP 

CLOUD COMPUTING 

GED 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 



ERP 



O que é ERP 

Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIGE 
ou SIG), em inglês Enterprise Resource Planning 
(ERP) , são sistemas de informação que integram 
todos os dados e processos de uma organização 

em um único sistema.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informa%C3%A7%C3%A3o


Integração do ERP 

A integração pode ser vista por duas perspectivas: 
 

• funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos 
humanos, fabricação, marketing, vendas, compras, etc)  

• sistêmica (sistema de processamento de transações, 
sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a 
decisão, etc). 





Vantagens do ERP 
• Eliminar o uso de interfaces manuais 
• Reduzir custos 
• Otimizar o fluxo da informação e a qualidade da mesma 

dentro da organização (eficiência) 
• Otimizar o processo de tomada de decisão 
• Eliminar a redundância de atividades 
• Reduzir os limites de tempo de resposta ao mercado 
• Reduzir as incertezas do período entre o início de uma 

atividade, produtiva ou não, e o seu término 
• Incorporação de melhores práticas (codificadas no ERP) 

aos processos internos da empresa 
• Reduzir o tempo dos processos gerenciais 
• Redução de estoque 

 





ERP’s presentes em Alagoas 



Cloud Computing(Computação em Nuvem):  
Prepare-se para a nova onda em tecnologia ... 



O Que é Computação em Nuvem 

O conceito de computação em nuvem (em 
inglês, cloud computing) refere-se à utilização da 
memória e das capacidades de armazenamento e 

cálculo de computadores e servidores 
compartilhados e interligados por meio da 

Internet 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_RAM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet


Armazenamento dos dados 

O armazenamento de dados é feito em serviços 
que poderão ser acessados de qualquer lugar do 

mundo, a qualquer hora, não havendo 
necessidade de instalação de programas x ou de 

armazenar dados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa


Corrida pela tecnologia 

Empresas como Amazon, Google, IBM e 
Microsoft foram as primeiras a iniciar uma 

grande ofensiva nessa "nuvem de informação" 
(information cloud), que especialistas 

consideram uma "nova fronteira da era digital". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft


Tipologia da Computação nas Nuvens 

Atualmente, a computação em nuvem é dividida em seis 
tipos: 

 
• IaaS - Infrastructure as a Service ou Infra-estrutura como 

Serviço: quando se utiliza uma porcentagem de um 
servidor, geralmente com configuração que se adeque à 
sua necessidade. 
•PaaS - Plataform as a Service ou Plataforma como Serviço: 

utilizando-se apenas uma plataforma como um banco de 
dados, um web-service, etc. (p.ex.: Windows Azure). 
•DaaS - Development as a Service ou Desenvolvimento 

como Serviço: as ferramentas de desenvolvimento tomam 
forma no cloud computing como ferramentas 
compartilhadas, ferramentas de desenvolvimento web-
based e serviços baseados em mashup. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porcentagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plataforma_como_Servi%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mashup


Tipologia da Computação nas Nuvens 

Atualmente, a computação em nuvem é dividida em seis 
tipos: 

 

•SaaS - Software as a Service ou Software como Serviço : 
uso de um software em regime de utilização web (p.ex.: 
Google Docs , Microsoft SharePoint Online). 
•CaaS - Communication as a Service ou Comunicação como 

Serviço: uso de uma solução de Comunicação Unificada 
hospedada em Data Center do provedor ou fabricante 
(p.ex.: Microsoft Lync). 
•EaaS - Everything as a Service ou Tudo como Serviço: 

quando se utiliza tudo, infraestrurura, plataformas, 
software, suporte, enfim, o que envolve T.I.C. (Tecnologia 
da Informação e Comunicação) como um Serviço. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Docs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Docs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=SharePoint&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Lync
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Lync


Vantagens da Computação nas Núvens 

 

• possibilidade de utilizar softwares sem que estes estejam instalados no 
computador; 

• na maioria das vezes o usuário não precisa se preocupar com o sistema 
operacional e hardware que está usando em seu computador pessoal, 
podendo acessar seus dados na "nuvem computacional" 
independentemente disso; 

• as atualizações dos softwares são feitas de forma automática, sem 
necessidade de intervenção do usuário; 

• o trabalho corporativo e o compartilhamento de arquivos se tornam mais 
fáceis, uma vez que todas as informações se encontram no mesmo "lugar", 
ou seja, na "nuvem computacional"; 

• os softwares e os dados podem ser acessados em qualquer lugar, bastando 
que haja acesso à Internet, não estando mais restritos ao ambiente local de 
computação, nem dependendo da sincronização de mídias removíveis. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware


Vantagens da Computação nas Núvens 

• os softwares e os dados podem ser acessados em qualquer lugar, bastando que haja 
acesso à Internet, não estando mais restritos ao ambiente local de computação, nem 
dependendo da sincronização de mídias removíveis. 

• o usuário tem um melhor controle de gastos ao usar aplicativos, pois a maioria dos 
sistemas de computação em nuvem fornece aplicações gratuitamente e, quando não 
gratuitas, são pagas somente pelo tempo de utilização dos recursos. Não é necessário 
pagar por uma licença integral de uso de software; 

• diminui a necessidade de manutenção da infraestrutura física de redes locais 
cliente/servidor, bem como da instalação dos softwares nos computadores 
corporativos, pois esta fica a cargo do provedor do software em nuvem, bastando que 
os computadores clientes tenham acesso à Internet; 

• a infraestrutura necessária para uma solução de cloud computing é bem mais enxuta 
do que uma solução tradicional de hosting ou collocation, consumindo menos energia, 
refrigeração e espaço físico e consequentemente contribuindo para preservação e uso 
racional dos recursos naturais. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aplicativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hosting&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Collocation&action=edit&redlink=1


Desvantagens da Computação nas Núvens 

 

• A maior desvantagem da computação em nuvem, 
vem fora do propósito da mesma, que é acesso 
internet. Caso você perca o acesso, comprometerá 
todo o trabalho a ser realizado; 

• Velocidade de processamento: caso seja necessário 
uma grande taxa de transferência, se a internet não 
tive uma boa banda, o sistema pode ser 
comprometido 



Sistemas totalmente em “Nuvens” para Pequenas 
Empresas 



Ferramentas de Gestão de XML 



Servidores em “Nuvens” 



Empresa de Contabilidade 100% nas Nuvens 



Serviços Públicos 100% nas Nuvens 







 

ECM (Enterprise Content Management) é a sigla 
introduzida pela AIIM em 2000 pela qual o GED 
(Gerenciamento Eletrônico de Documentos) é 

conhecido mundialmente.  

 

Caracteriza-se pelo conjunto de tecnologias 
utilizadas para capturar, gerenciar, armazenar, 

preservar e disponibilizar conteúdo e documentos 
relacionados aos processos organizacionais. 



O que é GED? 

é como o Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos ficou conhecido no Brasil, e 

engloba o conjunto de tecnologias 
voltadas para a gestão de documentos 

eletrônicos.  
Deve-se entender por documento 

eletrônico qualquer tipo de documento 
(planilhas, cartas, plantas) já em formato 

eletrônico e, claro, imagens. 





Etapas da Digitalização 



O Gerenciamento Eletrônico de Documentos é capaz de 
substituir armários contendo arquivos volumosos. 



Dispõe sobre a elaboração e o 

arquivamento de documentos em meios 

eletromagnéticos. 

LEI Nº 12.682, DE 9 DE JULHO DE 2012. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.682-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.682-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.682-2012?OpenDocument


Sistemas Disponíveis em Alagoas 
Integrados com ERP 

• WK Sistemas 

– Radar GED 

 

• Questor 

– E-Doc Questor 

 

• Gestor Kaisen 





O que é certificado digital 
• O certificado digital é um documento eletrônico que contém 

informações que identificam uma pessoa, uma máquina ou 
uma instituição na Internet.  

Para fazer isso, ele usa um software como intermediário - pode 
ser o navegador, o cliente de e-mail ou outro programa qualquer 

que reconheça essa informação.  

• O certificado digital é emitido a pessoas físicas (cidadão 
comum) e jurídicas (empresas ou municípios), equipamentos 

e aplicações.  

• Um certificado pode ser usado em conjunto com uma 
assinatura digital. Neste caso, a assinatura digital fica de tal 

modo vinculada ao documento eletrônico que qualquer 
alteração o torna inválido. 

 



Os tipos de certificado digital 
Na ICP-Brasil estão previstos oito tipos de certificado. São duas séries de 

certificados, com quatro tipos cada: 
 

 Série A (A1, A2, A3 e 4) reúne os certificados de assinatura digital, 
utilizados na confirmação de identidade na Web, em e-mail, em redes 
privadas virtuais (VPN) e em documentos eletrônicos com verificação da 
integridade de suas informações.  

 Série S (S1, S2, S3 e S4) reúne os certificados de sigilo, que são 
utilizados na codificação de documentos, de bases de dados, de 
mensagens e de outras informações eletrônicas sigilosas.  

 
Nos certificados do tipo A1 e S1, as chaves privadas ficam armazenadas 

no próprio computador do usuário.  
 

Nos tipos A2, A3, A4, S2, S3 e S4, as chaves privadas e as informações 
referentes ao seu certificado ficam armazenadas em um hardware 

criptográfico - cartão inteligente (smart card) ou cartão de memória 
(token USB ou pen drive).  



Gerenciamento de Documentos Digitais Assinados 



Sugestão de Aplicativos 



Sugestão de sites 

• www.essenciasobreaforma.com.br 

• www.robertodiasduarte.com.br 

• www.spedbrasil.net 

 

 

http://www.essenciasobreaforma.com.br/
http://www.robertodiasduarte.com.br/
http://www.spedbrasil.net/


Fontes de Pesquisa: 
• ERP 

– www.wk.com.br 
– http://www.sap.com/brazil 
– http://www.totvs.com 
 

• CLOUD COMPUTING 
– www.wikipedia.org 
 

• GED 
– www.sosdocs.com.br 
– www.wk.com.br 
 

• Certificação Digital 
– www.certisign.com.br 
– www.receita.fazenda.gov.br 
 

http://www.wk.com.br/
http://www.sap.com/brazil
http://www.totvs.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.sosdocs.com.br/
http://www.wk.com.br/
http://www.certisign.com.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/


“Existem três tipos de pessoas: 
 

Aquelas que fazem as coisas acontecerem. 
Aquelas que observam as coisas acontecerem. 
Aquelas que nem mesmo sabem que as coisas 

estão acontecendo.” 
 

L. Appley 
 



cicerotorquato@gmail.com 


