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Resumo
Introdução: A tecnologia no meio Contábil tem-se feito importante tomando um grande espaço no mercado, onde os papéis
das ferramentas digitais são de extrema utilidade, e utilizam os processos essenciais eliminando os dispensáveis, são muitos
os benefícios dos sistemas contábeis, e estes estão integradas aos sistemas de gestão Tecnológicos, as empresas que não
agregam este campo podem ser facilmente impactadas. Muitas são as atualizações, e estas não devem limitar ao campo técnico
com relação aos softwares e metodologias de trabalho, de modo que o profissional se aperfeiçoe também nas tomadas de
decisão e processos, dialogando com as inovações, de maneira a extrair o melhor delas, para oferecer aos seus clientes soluções
mais inteligentes. (SÁ, 2002). Objetivos: O objetivo geral do artigo foi identificar como os profissionais da área contábil tem
se adaptado com os avanços tecnológicos, contribuindo no processo de evolução. Para tanto desenvolveu-se os seguintes
objetivos específicos: identificar o perfil demográfico dos contadores entrevistados; identificar: o impacto que as mudanças
tecnológicas trouxeram para o desenvolvimento das atividades contábeis; o interesse em relação às novas tecnologias
disponíveis/existentes no mercado e quais meios utilizam para ficar sabendo das novas tecnologias. Metodologia: A
metodologia utilizada foi uma pesquisa descritiva quantitativa e qualitativa, foram entrevistados cem contadores, por meio de
horário agendado e com segurança contra o COVIDIS, obedecendo distanciamento; uso de gel e máscara. Para a realização
da pesquisa de campo foi adaptado um questionário já validado pelas pesquisadoras Oliveira e Ronkoski (2015), aplicado no
período de 01 a 22 de agosto de 2020. Considerações Finais: Diante da era da informação, os contadores compreendem e
buscam estar cientes das inovações tecnológicas voltadas para o setor contábil e consideraram o investimento necessário.
Caso contrário, seu negócio certamente perderá valor e espaço no mercado que a cada dia vem se mostrando mais competitivo.
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