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RESUMO 

 

A contabilidade é uma ferramenta poderosa para todas as atividades comerciais 

desde o começo das relações econômicas devido a necessidade de promover com 

eficiência e fidedignidade às informações financeiras a ciência contábil. Trata-se de 

uma ciência teórica e prática que se especializa em de cálculo e registro das 

movimentações financeiras de uma entidade empresarial. Com o passar do tempo 

começou a explorar ferramentas que auxiliassem na agilidade e segurança dos 

processos, como a Cloud Computing (computação em nuvem). O objetivo dessa 

pesquisa foi identificar através de um questionário os impactos da tecnologia de 

contabilidade em nuvem a opinião e conhecimento dos profissionais de ciências 

contábeis do setor fiscal do município de São Paulo sobre as possibilidades do Cloud 

Accounting e a adesão desse novo produto no mercado brasileiro. Foi uma pesquisa 

qualitativa, quantitativa e descritiva, da qual 58 entrevistados responderam uma 

entrevista com perguntas fechadas e abertas. Após a análise dos dados conclui-se 

que a CloudAccounting é um método que tem um forte apelo econômico por  

proporcionar a computação com um recurso online que possui capacidade de 

armazenar um conjunto imensurável de dados que podem ser utilizados na gerência  

e estratégia de forma instantânea sem possuir um servidor  físico. Este recurso 

promove mais benefícios que riscos para as empresas, porém, o seu êxito depende 

da conscientização dos empresários para a importância da adequação a essa nova 

realidade de modo a facilitar o trabalho do contador. 

 

Palavras Chave: Contabilidade em Nuvem, tecnologia, Setor Fiscal/ Tributário.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Accounting is a powerful tool for all business activities since the beginning of economic 

relations due to the need to efficiently and reliably promote financial information to 

accounting science. It is a theoretical and practical science that specializes in 

calculating and recording the financial transactions of a business entity. Over time, it 

began to explore tools that could help speed up and secure processes, such as 

CloudComputing (cloud computing). The objective of this research was to identify, 

through a questionnaire, the impacts of cloud accounting technology, the opinion and 

knowledge of accounting professionals in the tax sector of the city of São Paulo about 

the possibilities of Cloud Accounting and the adhesion of this new product in the 

Brazilian market. . It was a qualitative, quantitative and descriptive research, from 

which 58 respondents answered an interview with closed and open questions. After 

analyzing the data, it is concluded that CloudAccounting is a method that has a strong 

economic appeal for providing computing with an online resource that has the capacity 

to store an immeasurable set of data that can be used in management and strategy 

instantly without own a physical server. This resource promotes more benefits than 

risks for companies, however, its success depends on the awareness of entrepreneurs 

for the importance of adapting to this new reality in order to facilitate the work of the 

accountant. 

 

Keywords: Cloud Accounting, technology, Tax Sector.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O século 21 foi marcado por vários estágios de transformação e modernização 

contínuos que modificaram a humanidade socioeconomicamente, os processos 

contábeis também foram aprimorados com o passar do tempo, ampliando as 

possibilidades dos facilitadores do processamento dos dados contábeis, trazendo 

agilidade, confiabilidade e eficiência na prestação de serviços e gerenciamento das 

atividades empresariais. 

Os métodos de escrituração e armazenamento da informação eram 

majoritariamente físicos, demandando um grande investimento em material impresso 

para a elaboração dos documentos assim como uma grande capacidade física para 

armazenar esses documentos que precisam legalmente estar à disposição do fisco. 

Com a modernização a expansão do acesso à internet surgiram leis que criam 

um sistema unificado para a formação dessas informações, o Sped. E a partir desse 

momento a profissão do contador é ser fundamentalmente alterada, ou seja, devido 

às significativas mudanças e inovações na profissão, os profissionais e estudiosos da 

contabilidade seguem num processo continuo de ampliação de seus conhecimentos, 

através das novas tecnologias e desenvolvem ferramentas para facilitar o acesso a 

informação contábil para que esta dinâmica e eficaz. 

Atualmente uma grande aliada nesse continuo ciclo de modernização das 

informações contábeis é a possibilidade de realizar os processos em nuvem, 

Contabilidade em Nuvem (CN), que consiste num modelo de negócio personalizável 

onde o acesso a uma rede e os conjuntos compartilhados configuráveis, como por 

exemplo, servidores, armazenamento, aplicações e serviços podem ser rapidamente 

fornecidos ao prestador de serviços virtuais de maneira interativa. 

Esse ritmo crescente de mudança promovido pelas soluções em nuvem tem 

vantagens consideráveis. Hoje, a contabilidade na nuvem é uma nova realidade de 

negócios, e muitas empresas já vendem o serviço. O objetivo deste trabalho será 

detalhar como esse sistema funciona e a aderência na realidade do profissional 

contábil. 

A CN possui potencial para transformar a forma pela qual as aplicações 

voltadas para contabilidade são usadas, e com a conectividade e o dinamismo 

fornecido por esse modelo possui uma característica indispensável para fornecer 

informações cruciais para a tomada de decisão e estratégia da empresa. 
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1.1 Problemática da pesquisa 

 

O mercado da computação online já realidade para uma série de empresas, 

sendo assim a expectativa é de que a receita das empresas que fornecem esse tipo 

de serviço esbanje um crescimento de 25% ao ano, movimentando mais de US$150 

bilhões no ano de 2019. A proposta é atrativa, pois proporciona versatilidade e custos 

vantajosos para as empresas, transformando a computação em uma utilidade 

podendo expandir e contrair as operações conforme as necessidades da entidade. 

A problemática desta é em relação ao panorama do ponto de vista de 

profissionais de Contabilidade de empresas localizadas em São Paulo, cidade esta 

que é considerada o maior centro financeiro brasileiro e da América Latina e vem 

avançando em seu desenvolvimento econômico, deixando de ser um ponto industrial 

para se tornar uma cidade terciária, onde negociações mundiais são efetuadas. 

 Para manter a sustentabilidade desse sistema, a tecnologia de ponta se tornou 

numa grande aliada e as demandas gerada a essas entidades de serem as mais 

eficientes possíveis, mesmo com recursos escassos. Diante as circunstâncias, esse 

trabalho de conclusão de curso investiga o perfil e as perspectivas de profissionais, e 

por consequência empresas localizadas em São Paulo sobre a tecnologia de 

computação em nuvem de forma geral, afunilando para a proposta da contabilidade 

em nuvem. 

            Portanto, a   temática deste trabalho   volta- se ao ambiente corporativo, 

constituído por empresas com fins lucrativos, ou seja, empresas que não possuem 

participação do governo. Essa opção se deu porque o setor privado demonstra estar 

na frente quando se trata de tecnologias, como a Computação em Nuvem, que possui 

infraestrutura global, os dados podem ficar armazenados em diversos territórios do 

mundo.  

           Também, para algumas instituições públicas, existe o risco territorial. Pois é 

necessário que a informação esteja fisicamente e determina que o armazenamento 

deve ser realizado dentro de território nacional, o que limita e encarece a infraestrutura 

em nuvem.  
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1.2 Questão da pesquisa 

  

Com o objetivo de responder a indagação sobre a perspectiva dos profissionais 

de contabilidade. A pesquisa pretende contribuir para a compreensão da computação 

em nuvem e suas formas de utilização, especialmente relacionada a contabilidade. 

O tema, tem a pretensão de a partir de uma descrição conceitual, objetivando 

esclarecer os paradigmas que a envolvem o tema, complementar com as entrevistas 

que visam mostrar a perspectiva de profissionais, usuários internos e externos das 

informações contábeis.  

 Segue a pergunta norteadora: Qual a visão dos profissionais perante a 

computação em nuvem e a contabilidade em nuvem? 

 

1.3 Objetivo geral 

 

Esse trabalho de conclusão de curso tem como objetivo identificar as 

perspectivas, segundo os profissionais da área sobre contabilidade em nuvem e 

computação em nuvem.  

Sendo assim, estes são os seguintes objetivos específicos: 

a) Apresentar um estudo histórico sobre a evolução da contabilidade 

b)  Apresentar o contexto atual, do qual as Ciência da Informação e 

conhecimentos das ciências de Sistemas de Informação moldaram a parte acadêmica 

e pratica da atuação contábil. 

c) Explanar sobre os conceitos básicos da computação em nuvem. 

d) Explanar sobre as modalidades de serviços que podem ser oferecidos 

ao consumidor. 

e) Vantagens e desvantagens da Computação em nuvem. 

f) Riscos associados a Computação em nuvem. 

g) Regulação Legislativa sobre Computação e Contabilidade na nuvem 

h) Pesquisa qualitativa aplicada a profissionais de empresas localizadas 

em São Paulo. 

i) Análise das pesquisas sobre o perfil e a perspectiva das empresas de 

São Paulo do mercado de contabilidade em nuvem. 

j) Apuração dos resultados obtidos esclarecimentos referentes a 

limitações da pesquisa. 
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2 EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE  

 

          Com a finalidade de esclarecer os conceitos básicos e a finalidade da 

computação em nuvem essa sessão tem como objetivo mostrar a classificação e os 

serviços que compõem essa modalidade incluindo vantagens e desvantagens desta 

ferramenta para gestão das empresas, com a perspectiva da contabilidade. 

Em um primeiro momento foi explanado o embasamento histórico da 

contabilidade a evolução tecnológica ocorrida até a introdução dos sistemas criados 

pela ciência da informação. Na sequência, foi abordada a definição dos elementos e 

características da computação em nuvem, seguidos pelos os arquétipos de 

implementação e os modelos de serviços da contabilidade em nuvem.  Por último, 

buscou-se explicar sobre as principais das vantagens perspectivas e riscos no cenário 

brasileiro, mais especificamente nas empresas paulistas no setor Fiscal/ Tributário. 

A contabilidade como uma ferramenta de administração de recursos é tão 

antiga quanto a estruturação da sociedade civilizada, quando o homem primitivo se 

viu no poder de comando de seus bens. Segundo Bazzi (2014), essa necessidade 

continua em mutação de acordo com as novas conjunturas. Conforme as reflexões de 

Melis: “Desde que o homem se preocupou com o amanhã, preocupou-se, também, 

em “fazer as contas”, mas, em verdade, nem sempre soube, racionalmente, o que 

fazer com as informações que guardou”. 

A partir dessa necessidade de encontrar formas de mensurar os elementos de 

subsistência, como rebanhos, terra, tesouros, mantimentos, dentre outros, os seres 

humanos primitivos descobriram que a precisão dessas mensurações eram   

primordiais para a sobrevivência e também convenientes para manutenção desses 

recursos. De acordo com Silva e Martins (2007), a história da contabilidade abrange 

milênios, sempre atendendo às obrigações de controle em relação aos meios de 

sobrevivência da sociedade humana. 

 Na definição de Sá (2008), a contabilidade é uma ciência que existe desde os 

primórdios da civilização humana, uma vez que estudos na área revelam que os 

indivíduos mantinham uma espécie de controle dos mantimentos que estavam a 

disposição para os seres humanos, usando para isso registros feitos com símbolos e 

sinais repetitivos por traços.    
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Conforme Basso (2011), a contabilidade pode ser descrita como:  

  

[...] um conjunto ordenado de conhecimentos, leis, princípios e método de 
evidenciação próprios, é a ciência que estuda, controla e observa o 
patrimônio das entidades nos seus aspectos quantitativo (monetário) e 
qualitativo (físico) e que, como conjunto de normas, preceitos e regras gerais, 
se constituí na técnica de coletar, catalogar e registrar os fatos que nele 
ocorrem, bem como de acumular resumir e revelar informações de suas 
variações e situação, especialmente de natureza econômico-financeira. 
(BASSO, 2011, p.22). 

 

De forma mais resumida, Zdanowicz (2012, p. 18) define a contabilidade  como 

“um conjunto de conceitos e normas consagradas que permitem a mensuração dos 

registros contábeis, informando sobre a geração de riqueza no período, bem como 

subsidiar a tomada de decisões”. A seguir o estudo aborda sobre a área empírica da 

ciência contábil.  

 

2.1 Era empírica da Contabilidade (8000 aC/1202 dC) 

 

Sendo a época onde os primeiros registros de inventários foram encontrados, 

segundo Lopes, a escrita ideográfica já possuía características sobre a escrita 

contábil. Os vestígios de contabilidade dos Incas se davam através de nós dados em 

cordas penduradas, que registravam os seus bens (SCHMIDT, 1996).  

No Egito, era anotado a medição e o transporte do trigo. Entre hieroglíficos se 

encontra a figura de um pastor registrando as suas ovelhas, através de pedrinhas. 

Pelos achados nota-se que a contabilidade consistia em simples anotações a fim de 

evitar lapsos de memória, como em relatórios de trocas de bens e serviços. Quando 

inadvertidamente uma matilha de lobos ataca, e após uma enorme confusão causa 

um considerável prejuízo, com um misto de raiva e resignação, ele faz a recontagem 

das ovelhas e atira fora as pedrinhas excedentes. Auxiliada pela própria natureza, 

acaba de ser inventada a Contabilidade. Na Babilônia, a escrituração era feita em 

tábuas de argila retangulares ou ovais bem rudimentares (SCHMIDT, 1996). 

De forma rudimentar e empírica, sociedades como o Egito antigo e Babilônia já 

tinham recursos    de escrita e mensuração, fazendo esses registros em madeira, 

pedra e barro cozido das trocas de bens e serviços. Também é importante mencionar 

a cobrança de impostos e escrituração de propriedades. 
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2.2 Era da sistematização contábil (1202/1494) 

 

Em alguns lugares, a autoridades de regência como governos, reinados, 

sociedades feudais passam a reconhecer a profissão contábil e exigir alguma forma 

de qualificação para tal. Com a amplificação do comércio internacional, assim como 

as guerras sucedidas durante os séculos XVIII e XIX, perdas e lucros ficaram 

qualitativamente mais volumosos. Assim como o desenvolvimento embrionário de 

negócios e empresas, ou seja, existia a necessidade da prestação de serviços cada 

vez mais específicos em relação a manutenção e mensuração de patrimônio. 

Podemos identificar essa outra era que progredia para um sistema definido por 

um sentido de lógica e sistematização. Devido a acumulação de riquezas e massiva 

terceirização de serviços como, por exemplo, o pagamento de salários exércitos e 

para os trabalhadores que forneciam seus ofícios as realezas. Assim como a inserção 

livros contábeis rudimentares que forneciam informações para inventários. Sendo que 

esses livros eram examinados por outros estudiosos do que viria a se transformar nos 

estudos contábeis.  

 

2.3 Era da literatura contábil e Contabilidade Científica. 

 

Uma das eras mais importantes para contabilidade, pois é o marco inicial da 

obra do frei Luca Pacioli, que expõe o método das partidas dobradas que implica que 

qualquer registro contábil, implica, que a cada débito deve corresponder a um crédito 

equivalente, de forma de que a soma dos valores debitados seja sempre igual à soma 

dos valores creditados (MOURA, 1989 apud FERREIRA, 1994). 

A obra de Frei Luca Pacioli, contemporâneo de Leonardo da Vinci, que viveu 

na Toscana, no século XV, marca o início da fase moderna da Contabilidade. A obra 

de Pacioli não só sistematizou a Contabilidade, como também abriu precedente que 

para novas obras pudessem ser escritas sobre o assunto. É compreensível que a 

formalização da Contabilidade tenha ocorrido na Itália, afinal, neste período instaurou-

se a mercantilização sendo as cidades italianas os principais interpostos do comércio 

mundial. 

 
Foi a Itália o primeiro país a fazer restrições à prática da Contabilidade por 
um indivíduo qualquer. O governo passou a somente reconhecer como 
contadores pessoas devidamente qualificadas para o exercício da profissão. 
A importância da matéria aumentou com a intensificação do comércio 
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internacional e com as guerras ocorridas nos séculos XVIII e XIX, que 
consagraram numerosas falências e a consequente necessidade de se 
proceder à determinação das perdas e lucros entre credores e devedores 
((Em:<http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/historia.htm>. 
Acesso em 19 de SETEMBRO de 2020.) 

 

Sendo assim, a formalização da contabilidade é expandida e padronizada na 

Itália, sendo as escolas Italianas possuem grande relevância para a contabilidade no 

Brasil pós colônia. A seguir é abordado sobre este tema na modernidade.  

  

2.4 Contabilidade na modernidade 

    

Com as conquistas da modernidade, a contabilidade entra em contato com a 

tecnologia da informação, que pode ser definida como um conjunto organizado de 

elementos que interagem entre si para processar uma informação. Sendo assim não 

alterando a essência e mantendo os fatores contábeis, porém aumentando a 

capacidade de produzir a informação criando um vínculo cada vez mais fortificado 

com a tecnologia, com segurança para ambos os lados. 

 

A contabilidade tem, entre outras, a função de controle nas empresas e, para 
que essa função seja desempenhada de forma eficiente, o cuidado com o 
banco de dados é indispensável. O departamento de contabilidade é o grande 
“guardião” dos dados empresariais, de modo que sua responsabilidade 
alcança proporções consideráveis e, obviamente, sua importância para a 
empresa, idem. Na era da informação, os dados são uma riqueza para 
qualquer entidade (ARAÚJO, 2019, p. 39).  

 

Na década de 1980 os primeiros arquétipos de sistemas são constituídos por 

meio de uso de máquinas de escrever nas empresas, recurso que embora limitado 

conseguiu acelerar o acesso às informações (DE SORDI, 2008). Posteriormente, na 

década de 90 os computadores de mesa substituem as máquinas aperfeiçoam os 

processos em tempo recorde, porém vale destacar que o processamento dos PCs 

(Personal Computers) era extremamente lento e curtos eram onerosos para os 

empresários e também eram de difícil acesso para o usuário final.  

 Com o surgimento da internet a relação entre o profissional contábil e as 

obrigações fiscais Tributárias e Escriturárias foram gradualmente sendo 

informatizadas. Atualmente, as emissões de certidão negativa, elaboração de notas 

fiscais, programas como o Sistema Público de escrituração Digital (SPED), sendo o 

último responsável pela relação entre o fisco e o contribuinte atuando como uma 
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plataforma digital visando o cumprimento das obrigações acessórias, assinaturas 

digitais e as exigências tributárias brasileira das administrações federal, estadual e 

municipal. 

Toda essa evolução melhorou as condições de trabalho do contador, 

afastando-o do estigma de ser um “guarda livros” e aproxima da função de orientação 

das informações onde é necessária expertise em diversos tipos de softwares 

profissionais, estes que favorecem a dinâmica e síntese em análises das informações 

geradas por sistemas. 

 

3 COMPUTAÇÃO NA NUVEM: DEFINIÇÃO E CARACTERISTICAS 

 

A terminologia de ‘nuvem’ nasce em meados dos anos 1960, quando o 

professor John McCarthy propõe que o futuro da computação poderia estar 

relacionado a capacidade da computação se transformar numa em serviço utilitário. 

Isto significa que a capacidade de hardware e software gradualmente poderiam ser 

vendidas de acordo com as necessidades dos usuários.  

Segundo os autores Mell e Grance (2011), a computação em nuvem 

(CloudComputing) pode ser entendida como um serviço que disponibiliza recursos 

computacionais dedicados ou compartilhados entre uma série de usuários, sendo que 

alocação dessa informação não é realizada através de um único servidor físico. Para 

Furht e Escalante (2010, p. 03) a definição para computação em nuvem consiste em: 

 

Como um novo estilo de computação em que os recursos dinamicamente 
escaláveis e muitas vezes virtualizados são fornecidos como serviços através 
da Internet. Computação em nuvem se tornou uma tendência tecnológica 
significativa, e muitos especialistas esperam que a computação em nuvem 
irá reformular a tecnologia da informação (TI) os processos e o mercado de 
TI. Com a tecnologia de computação em nuvem, os usuários usam uma 
variedade de dispositivos, incluindo PCs, laptops, smartphones e PDAs para 
acessar programas, armazenamento e aplicação de desenvolvimento de 
plataformas pela Internet, através de serviços oferecidos por provedores de 
computação em nuvem. 

 

Entende-se assim que este recurso consiste na tendência de arquitetar 

digitalmente toda a estrutura de um sistema de informação, que pode ter mais de um 

propósito ou funcionalidade para os usuários, estes que possuem interação entre si. 

 Essa tecnologia já é uma realidade devido a disponibilidade e confiabilidade 

dos serviços oferecidos, assim como a evolução da tecnologia de banda larga no 
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Brasil e no mundo. Segundo Lins (2013), a partir de 1996 que começa a ser oferecido 

no Brasil a modalidade de Asymmetric Digital SubscriberLine – ADSL que oferecia 

uma velocidade superior para o usuário individual, que naquela época utilizava o 

sistema de discagem paralelo a telefonia, também universalização com o  conceito de 

World Wide Web (WWW) que facilitou a navegação na internet,  expandindo o mundo 

virtual de forma irreversível.  

Pelas características inovadoras da tecnologia, o cloudcomputing consiste no 

âmago de muitas pesquisas e investimentos, também é correlacionada principalmente 

a alguns elementos como a Virtualização e a Grid Computing. Sendo a virtualização 

uma forma de aplicar um sistema operacional dentro de outro sistema operacional, 

como máquinas virtuais e a Grid Computing é um tipo de sistema que processa os 

dados de forma distribuída não coordenados de forma centralizada. A 

CloudComputing agrupa as características de ambas Virtualização e Grid Computing, 

pois funciona num ambiente virtual, porém descentralizado. 

A construção da computação em nuvem também teve sua base relacionada às 

plataformas de UtilityComputing e AutonomicComputing, sendo a definição do 

primeiro  um serviço  de computação onde o cliente  apenas quando necessário, e o 

segundo sobre o funcionamento de um computador com um controle  externo  

executando funções complexas. A figura a seguir apresenta uma síntese da evolução 

deste método de computação: 

Figura 1 Evolução da computação em nuvem 

 
          Fonte: Velte, Velte, Elsenpeter (2012) 
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           Mais tarde o termo ‘Computação em nuvem’ foi popularizado pelas grandes 

indústrias fundamentadas em serviços e internet como a Google, Amazon, Microsoft 

e IBM. 

 

3.1 Elementos da computação em nuvem 

 

Os principais elementos referentes às soluções de computação em nuvem  são 

os clientes, data centers  e os servidores distribuídos conforme Velte, Velte, 

Elsenpeter (2010) por meio deste diagrama podemos entender  como se relacionam 

os componentes necessários para a computação em nuvem.  

 

Figura 2- Elementos CN 

 
        Fonte: Velte, Velte, Elsenpeter (2012) 

 

De acordo com Velte, Velte, Elsenpeter (2010, p. 6) em relação aos 

componentes da computação em nuvem: 

 

Em um sentido simples e topológico, uma solução de computação em nuvem 
é composta de vários elementos: cliente, data center, e servidores 
distribuídos. Cada elemento tem uma finalidade e possui um papel específico 
em entregar um aplicativo funcional baseado em nuvem. 

 

Em concordância com o trecho presente dos autores supracitados, pode-se 

entender que o nesse tipo de interação os clientes podem ser compreendidos como 

os usuários finais que irão, por meio de seus dispositivos, gerenciar a informação da 

nuvem. Já os Data Centers são conjuntos de servidores onde as aplicações serão 
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armazenadas. Com tendência à virtualização para que não sejam necessariamente 

físicos em um único lugar evitando riscos com perda de informação. Finalmente, 

segundo Velte, Velte, Elsenpeter (2012), os servidores podem ser entendidos como 

um sistema de computação que pode ser centralizado ou não, com o intuito de 

fornecer para uma rede de clientes um sistema de computação centralizada. 

 Porém, é importante reiterar que conforme a ISO/IEC 17788, computação em 

nuvem deve preencher alguns requisitos, proporcionando um complexo recurso físico 

e aparato computacional. 

 

Quadro 1- Características de Cloud 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A seguir é abordado sobre os modelos de implementação para este sistema.  

 

3.2 Modelos de implementação 

 

As empresas que vendem serviços relacionados a computação em nuvem, 

podem oferecer quatro tipos de nuvem para seus clientes segundo Mell e Grance 

(2011), ‘nuvens privadas’, ‘nuvens comunitárias’, ‘nuvem pública’ ou ‘nuvem híbrida’, 

abaixo descritas por suas características. Segundo Laudon(2014): 

 

Uma nuvem computacional pode ser privada ou pública. A nuvem publica 
pertence e é mantida por um provedor de serviços de nuvem, e 
disponibilizada ao público em geral ou a setores industriais. Uma nuvem 
privada é operada exclusivamente para uma organização, ambas são 
capazes de prover armazenamento, capacidade de processamento e outros 
recursos de maneira integrada, fornecendo recursos computacionais sob 
demanda. (LAUDON, 2014, p. 156).  
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Tanenbaum (2016) considera que: 

 

Para a ideia fundamental de uma nuvem é direta: terceirizar as suas 
necessidades de computação ou armazenamento para um centro de 
processamento de dados bem administrado e gerenciado por uma empresa 
especializada. Como o centro de processamento de dados em geral pertence 
a outra empresa, você provavelmente terá de pagar pelo uso dos recursos, 
mas pelo menos não terá de se preocupar com máquinas físicas, energia, 
manutenção. (TANENBAUM, 2016, p. 326). 

 

Quadro 2- Tipologia de nuvem 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base no texto de Contribuição da computação em nuvem para a 
curadoria digital em ambientes corporativos LIRA, Alessandro de Freitas. 
 

Conforme descrito nesta etapa, existem diferentes modalidades de nuvem, 

como a privada, comunitária, pública e híbrida. Cabe a cada empresa escolher a que 

melhor atender às suas necessidades.  

 

3.3 Modalidades de serviços 

 

Existem três modelos possíveis para os serviços de computação em nuvem, 

sendo eles: software como um serviço (SaaS), plataforma como um serviço (Paas) e 

infraestrutura como um serviço (Iaas). No primeiro caso, também conhecido como 

Software as a Service – SaaS, descreve um recurso do qual os aplicativos de 

importância para o usuário ficam armazenados na nuvem e toda parte relativa 

manutenção, administração e quaisquer atualizações são responsabilidade do 
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provedor.  Segundo Montero ( 2013),  devido a facilidade e velocidade de comprar e 

utilizar esse tipo de aplicação é o mais utilizado. 

Já a plataforma como serviço Platform as a Service – Paas é o serviço onde a 

empresa que concede o serviço instala na nuvem as aplicações, desenvolvidas por 

ele ou compradas pelo cliente, que serão viabilizadas na nuvem, ou seja são 

customizáveis.  

Por fim, na modalidade tipo Infrastructure as a Service – IaaS, o provedor 

oferece o hardware, o que permite o controle da infraestrutura física é de 

responsabilidade da empresa que fornece o sistema. Por sua vez o usuário possui o 

controle sobre as máquinas virtuais não se atentando a aquisição de servidores ou 

data centers. Segundo Montero (2013), este modelo não é geralmente utilizado por 

empresas de grande capacidade.  

 
Figura 3- Pirâmide de Cloud 

 
       Fonte: Velte, Velte, Elsenpeter (2012) 

 

A dinâmica entre as categorias acima descritas, podem ser ilustrada com a 

pirâmide de CN onde as IaaS representam a estrutura e os recursos físicos, 

funcionando como uma sólida base para as camadas superiores. No caso 

intermediário da pirâmide temos o Paas, que utilizam os servidores da camada 

anterior para proporcionar um ambiente apropriado para o desempenho das 

aplicações, na última camada a SaaS utiliza do ambiente proporcionado pelas demais 

pirâmides para exercer sua função. 
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3.4 Vantagens de adoção da computação em nuvem pelas empresas 

 

As principais vantagens do investimento de uma organização em computação 

em nuvem, mais especificamente em ferramentas que levam a contabilidade para 

essa plataforma estão relacionados com o apelo econômico no longo prazo, pois 

nesse modelo conforme foi explanado anteriormente o pagamento é em relação ao 

que é utilizado.  

Neste sentido, Araújo (2019) explica que: 

 

A opção mais recomendada, atualmente, por praticamente todos os 
fornecedores de software contábil é o armazenamento de dados em nuvem. 
Além da segurança oferecida pelas empresas prestadoras, a comodidade de 
poder acessar os dados em qualquer lugar, através de acesso remoto, seduz 
os clientes que fazem uso dos programas. O armazenamento em nuvem 
consiste na guarda dos dados em servidores virtuais, que podem ser 
acessados a partir de uma conexão com a internet, de qualquer dispositivo 
que tenha navegador (ARAÚJO, 2019, p. 40).  

 

Segundo Reese (2009) quando estamos nos aprofundando em infraestruturas 

de Tecnologia, o custo de todo o aparato é muito alto relativo ao custo de oportunidade 

de investimentos em outros segmentos da empresa. Sendo assim, devido à inovação 

da CN proporcional ocorre um impacto tanto para os empreendedores, quando seus 

stakeholders e os próprios funcionários e terceirizados, pois, é um acesso que facilita 

a inovação pois os investimentos iniciais em poderosos hardwares podem ser 

direcionados para outras partes da empresa. De acordo com o crescimento da mesma 

pode estudar aumentar a capacidade de sua nuvem. Nas palavras de Lira (2015, p. 

6) 

 
A computação em nuvem disponibiliza aos usuários comuns, serviços 
marcados por seu alto grau de disponibilidade, acessibilidade, integridade e 
outros benefícios. Benefícios estes que, antes, só eram possíveis com um 
alto investimento de infraestrutura, o que envolvia aquisição de servidores 
robustos, estrutura de rede, aquisição e/ou desenvolvimento de softwares e 
todo o ambiente que cerca os equipamentos, como suprimento de energia, 
serviço de conexão à internet, segurança contra desastres e backup e/ou 
coexistência dos dados em outro local para salvaguarda. 

 

Uma das grandes vantagens para a parte que envolve os agentes responsáveis 

pela contabilidade da empresa é a ferramenta de backup, ainda que exista uma 

grande diferença entre os backups físicos e os backups em nuvem. A primeira opção 

ainda é muito utilizada em escritórios de contabilidade e empresas de pequeno e 
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médio porte é relacionada a mídias físicas como o HDs externos, pendrives, etc. No 

entanto, essa metodologia incorre um risco de dano a informação que pode não ser 

recuperável caso aconteça algum incidente que venha a destruir essas informações, 

gerando enormes gastos e riscos para os contadores que são os responsáveis por 

preparar e armazená-las. 

Além de danos físicos, existe a possibilidade de erro humano onde arquivos 

importantes que são armazenados em um computador podem ser perdidos, outro 

risco que pode acontecer aos computadores que não possuem arquiteturas de 

segurança em nuvem são os ataques cibernéticos as informações contábeis 

importantes ou até mesmo a infecção por vírus em máquinas conectadas a internet. 

Já nos sistemas de nuvem os backups são periódicos, sem precisar que algum 

funcionário o faça, pois são automatizados e ocorrem diariamente podendo ser 

acessados com grande agilidade e segurança pois os sistemas de nuvem precisam 

proporcionar para seus usuários ambientes a prova de ataques cibernéticos. Também 

é possível afirmar que com a eliminação do investimento com aquisição e manutenção 

de ativos de TI é notável a redução de custos operacionais, outro ponto importante a 

ressaltar é que quando é contratado um serviço de computação em nuvem a empresa 

não precisa se preocupar na manutenção dessa parte tendo escalabilidade para 

resolução de problemas. 

A acessibilidade para os funcionários da empresa que contrata aumenta, já que 

todas as informações que estão na nuvem podem ser acessadas de dispositivos com 

conexão à internet 24 horas por dia. Assim como a segurança de ter uma estrutura 

monitorada por especialistas, focadas na inovação de seu produto otimizando e 

automatizando processos. 

 

3.5 Desvantagens e riscos da adoção de Contabilidade na nuvem.  

 

É importante considerar os riscos associados durante a utilização da 

computação em nuvem, pois mesmo sendo um investimento compensador no longo 

prazo, alguns descuidos podem comprometer essa relação de custo benefício caso 

haja descontinuação dos serviços prestados pela empresa contratada, ou seja, é 

importante ponderar todas as partes relativas ao contrato para que não existam 

surpresas na ocorrência de indisponibilidades futuras. Destaca-se que os riscos 

também existem no uso de armazenamento em servidores locais: 
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A mais conhecida, dentre as opções, consiste em armazenar os dados e 
informações em um computador chamado servidor, que faz uma captura 
desses dados, chamada de importação, ao final do dia ou em tempo real, 
dependendo da configuração estabelecida pelo setor de Tecnologia da 
Informação da entidade. Essa opção de banco de dados, apesar de bastante 
conhecida e muito usada, não é a mais adequada e segura, visto que, em 
caso de qualquer pane no servidor, todos os dados podem ser perdidos de 
modo irreversível, causando um enorme prejuízo de informações para a 
empresa. Ao longo dos anos, outras opções de armazenamento foram 
surgindo (ARAÚJO, 2019, p. 39). 
 

Segundo Veras (2012) alguns pontos importantes para escolher um provedor 

de computação na nuvem: 

 

a) Saber como é realizado o acesso dos usuários 

b) Saber como o provedor obedecer às normas de regulação 

c) Saber onde os dados estão localizados 

d) Saber como os dados serão segregados 

e) Saber como é realizado o suporte  

f) Entender a viabilidade do provedor no longo prazo. 

 

 Ao considerar a implementação de contabilidade na nuvem, a empresa deve 

ter em mente que não terá controle exclusivo sobre os dados armazenados na nuvem 

e pode existir a possibilidade de vazamento de informações. Desta forma, é 

importante que o time encarregado pela sua contratação realize uma análise 

minuciosa de todas as possibilidades de risco e elabore um contrato de serviço 

detalhado, buscando obter o máximo de garantias do provedor do serviço.  

Outra desvantagem é o risco de perda de dados e/ou informações sensíveis 

pela empresa contratante, o que pode acarretar vultosas perdas de capital e 

confiabilidade. Assim sendo, é importante conhecer o plano de backup do fornecedor 

do serviço. 

 

3.6 Regulação legislativa 

 

A tecnologia em nuvem é para o empresário uma alternativa barata onde não 

são necessários grande investimento em data centers e infraestruturas de TI. 

Contudo, a abordagem em relação a segurança da informação requer uma revisão 

pois atualmente no Brasil não existem quaisquer amparos legais sobre segurança da 
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informação nas plataformas em nuvem, diferentemente em outros lugares do mundo 

onde existem parametrizações legais a respeito do assunto. 

Atualmente o Brasil possui o projeto de Lei n° 5344/2013, o qual tem como 

objetivo versar sobre o assunto, visto que os termos de privacidade dos serviços de 

nuvem não dão qualquer garantia sobre os protocolos de segurança que serão 

aplicadas as informações armazenadas.  

A empresa Symantec (2011) realizou uma pesquisa em relação a situação de 

computação na nuvem na América latina focando sobre a questão da segurança da 

informação após a migração para a nuvem, que mostra como as principais ameaças 

de roubo de informações por hackers e compartilhamento inseguro de dados 

confidenciais via nuvem. Por isso a importância de uma legislação sobre a 

funcionalidade já que cada vez mais produtos e serviços são oferecidos na nuvem.  

Segundo Pinheiro (2010):  

 

Como toda tecnologia digital, a nuvem exige, por parte do usuário, um grau 
elevado de maturidade e preparo no que tange ao correto e consciente uso 
da mencionada tecnologia. Primeiro, porque o contrato clássico, como 
instrumento de papel formalizador de uma relação jurídica, servindo de 
garantia e segurança para as partes contratantes deixou de existir 
(PINHEIRO, 2010). 

 

É clara a necessidade de clarificar tais regras, pois com essas definições mais 

usuários se sentirão confortáveis em adquirir serviços em nuvem assim como os que 

já possuem poderiam ter embasamento jurídico caso ocorram prejuízos quaisquer 

partes do contrato. Assim como no Brasil é direito constitucional do cidadão à 

privacidade a expansão para todos os tipos de virtualidades faz-se necessária. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, existe o Fair Information Practice Principles (FIPS), que 

é um conjunto de diretrizes para a proteção à privacidade e regulação do uso das 

informações privadas, que pode servir de base para legislação brasileira. 
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4 METODOLOGIA 

 

A escolha da metodologia é essencial para o alcance dos resultados 

esperados, onde Furasté (2011, p.154) explica que “é na metodologia que se faz uma 

definição, explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata dos procedimentos 

técnicos, das modalidades de atividades, dos métodos que serão utilizados”.  

Assim sendo, uma pesquisa só alcança resultados positivos se ela contar com 

a definição de dados básicos, como a pergunta norteadora que demonstra o que deve 

ser pesquisado. Além disso, é preciso considerar as razões que motivam à realização 

de uma pesquisa científica, porque estas podem ter razões intelectuais ou práticas 

(GERHARDT; SOUZA, 2009).  

Por isso este trabalho adotou a seguinte metodologia: uma pesquisa qualitativa, 

quantitativa, descritiva e exploratória. A coleta de dados foi auferida nos meses de 

outubro e novembro de 2021, mediante entrevista online – composta por  onze 

perguntas – realizada com diversos profissionais do mercado financeiro.  

Segundo Silva e Menezes (2005), a entrevista é uma interlocução acerca de 

determinado assunto ou problema. Para o sucesso desse estudo foi desenvolvido uma 

uma entrevista semiestruturada, que é quando o roteiro segue uma estrutura flexível, 

(ROSA; ARNOLDI, 2017). 

Foi utilizado como instrumento um questionário, aplicado em 58 funcionários 

que atuam ativamente em diversos segmentos que serão explorados, contendo onze, 

sendo dez fechadas e uma aberta. Ele foi desenvolvido na ferramenta “Formulários 

Google” e distribuído aos participantes da pesquisa por e-mail, para facilitar a coleta 

de informações e a apuração dos resultados. 

 Para Marconi e Lakatos (2017a, p. 109), o questionário é uma técnica de 

observação extensiva “[...] constituído por uma série de perguntas que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador”. 

Do ponto de vista da abordagem trata-se de uma pesquisa qualitativa, porque 

se dedica a estudar os fenômenos. Também se caracteriza como quantitativa porque 

faz uso de instrumentos estatísticos, como gráficos e tabelas (MARCONI; LAKATOS, 

2010).   

Do ponto de vista dos objetivos é considera como descritiva, porque busca 

registrar e descrever os dados coletados, sem que o pesquisador faça interferências 

no conteúdo obtido (GIL, 2008). Trata-se ainda de uma pesquisa exploratória, porque 
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o tema abordado corresponde a esta condição. Para Gil (2008), pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, do 

tipo aproximativo acerca de um determinado fato: 

 

Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma 
investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, 
tornam-se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão 
da literatura, discussão com especialistas e outros procedimentos. O produto 
final deste processo passa a ser um problema mais esclarecido, passível de 
investigação mediante procedimentos mais sistematizados (GIL, 2008, p. 27). 

 

Nas palavras de Vergara (2009, p. 42) sobre a metodologia aplicada pode-se 

compreender que “é realizada em áreas na qual há pouco conhecimento acumulado 

e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, 

todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa”. Assim sendo, analisando o 

conjunto de significados encontrados podemos entender o processo da informação 

levando em consideração a experiência humana, enfrentando diversas faces de um 

mesmo objeto de investigação. 

Em relação a delimitação do estudo, foi definido que a coleta de dados ocorreria 

na cidade de São Paulo, no mês de novembro de 2021. As empresas foram 

selecionadas por meio de conveniência, sendo organizações que a pesquisadora 

tinha alguma forma de contato, por atuar na área. Ao todo foram selecionadas 58   

indivíduos de diversas empresas de localização, as quais responderam formulários 

enviados por e-mail, apontando suas percepções e impressões sobre a computação 

em nuvem e sua expansão para contabilidade na nuvem. Destaca-se que os 

profissionais participantes, 58 em sua totalidade, trabalham na cidade de São Paulo. 

 Quanto à coleta de dados, adotou-se a pesquisa de campo como forma de 

conseguir informações sobre uma situação problema delimitando uma forma de 

examinar de forma qualitativa uma resposta de acordo com a amostragem auferida. 

Os fatos e fenômenos observados devem ser registrados com responsabilidade para 

que assim os melhores resultados sejam atingidos e as expectativas em relação a 

esse trabalho/pesquisa sejam cumpridos, assim explorando as novas relações entre 

o esperado e o coletado.  

No tocante ao instrumento de coleta optou-se pela entrevista com perguntas 

fechadas, elaborando o formulário com poucas opções de respostas, para evitar 

dispersão dos dados Creswell (2007) comenta que para conseguir os melhores 
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resultados que uma entrevista pode trazer para trabalhos científicos elaborando 

perguntas, não estruturadas para melhor extrair as diferentes visões e realidades dos 

entrevistados.  

Neste sentido, Vergara (2009) concorda com o autor: 

 

A entrevista é um procedimento no qual você faz perguntas a alguém que, 
oralmente, lhe responde. A presença física de ambos é necessária no 
momento da entrevista [...]. A entrevista pode ser informal, focalizada ou por 
pautas. Entrevista informal ou aberta é quase uma “conversa jogada fora”, 
mas tem um objetivo específico: coletar dados de que você necessita. 
Entrevista focalizada também é tão pouco estruturada quanto a informal, 
porém já aí você não pode deixar que seu entrevistado navegue pelas ondas 
de múltiplos mares; antes, apenas um assunto deve ser focalizado. Na 
entrevista por pauta, o entrevistador agenda vários pontos para serem 
explorados com o entrevistado. Tem maior profundidade” (VERGARA, 2009, 
p.52). 

 

Os dados obtidos com as entrevistas foram compilados de forma quantitativa, 

por meio de gráficos e quadros, e os resultados foram analisados de forma descritiva. 

Para evitar que alguma etapa não fosse cumprida, foi elaborado um esquema sobre 

a metodologia e as etapas da pesquisa deste trabalho: 

Figura 4 - Planejamento das etapas de pesquisa 

 
    Fonte: Elaborado pela autora baseado em métodos e técnicas de pesquisa social. GIL, Antônio 
Carlos. 

 

Conforme descrito acima, as etapas consistem no planejamento da pesquisa, 

coleta de dados, análise e interpretação e redação de relatórios.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta etapa do estudo dedica-se a apresentar a análise dos dados obtidos por 

meio das entrevistas estruturadas com 58 profissionais que são usuários internos e 

externos da informação contábil. Inicialmente, foi indagado sobre a área de atuação 

dos profissionais, como revelam os dados do gráfico 1:   

 

Gráfico  1 - Área atuação 

 
  Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

 

Os resultados acima apontam que 65,52 % dos respondentes atuam em áreas 

correspondentes aos usuários externos da informação contábil. O que sugere que a 

contabilidade em nuvem tem capacidade para atender usuários de diversos setores, 

prestando serviços que impactam na continuidade das organizações que os 

respondentes prestam serviços. 

Verificamos que 24.14% da amostra corresponde aos profissionais de 

compliance, sendo assim é possível verificar que interesse da conformidade   contábil 

se estende as empresas em totalidade, independente da atuação. 

A pesquisa indagou ainda sobre o segmento da empresa onde os profissionais 

atuam. 

Gráfico  2 - Segmento profissional 
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Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

 

Segundo os dados do estudo em questão, os profissionais que atuam em 

empresas do classificadas como instituições financeiras (não bancos) correspondem 

a 27% dos respondentes seguidos pelo segmento de serviços, 25% bancários e 

também no segmento da tecnologia da informação ,18%.  

No tocante ao setor de serviços, dados do Sebrae explicam que atualmente 

existem cerca de 2.788.464 empresas ativas no Estado de São Paulo. Em 

comparação com os demais setores, os dados trazidos pela pesquisa representam 

25% do total de empresas ativas, relevando que o setor de serviços corresponde a 

quase 50% do total das empresas em atuação. Nos últimos 5 anos o Brasil atingiu um 

crescimento de 1% neste setor.  

Dando continuidade, os profissionais responderam sobre o número de 

colaboradores que as empresas onde atuam possuem: 

Gráfico  3- Número de profissionais na empresa onde trabalha. 

 
  Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

 

Conforme os dados apresentados no gráfico 3, mais 87% dos profissionais 

atuam em empresas que possuem pelo menos 100 colaboradores, por consequência 

tendem a ser empresas mais estruturadas e possuem mais obrigações perante aos 

órgãos fiscalizadores, 18,97% dos respondentes são usuários internos da 

contabilidade e atuam nos setores relacionados ao Fiscal e tributário. 

A entrevista também abordou sobre o tempo de atuação dos mesmos nas 

organizações:  
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Gráfico  4- Tempo de atuação profissional 

 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
 

Analisando os dados do gráfico 4, compreendeu-se que os profissionais atuam 

entre um e cinco anos correspondem a 64% dos respondentes. Seguidos por 

profissionais com senioridade intermediaria, totalizando 24% da pesquisa, em menor 

representatividade temos 12% relativos aos profissionais com mais de 10 anos de 

experiência na empresa que trabalha atualmente. 

Desta forma, pode-se estabelecer uma relação referente a quantidade de anos 

na empresa e quantidade de funcionários, deduzindo que grandes empresas tendem 

a preferir contratar funcionários com menos anos de experiência no setor para cargos 

de base com o intuito de treinar o profissional. Essa observação pode ser mantida 

pela perspectiva da quantidade de anos que os profissionais possuem de mercado 

em relação com a maioria das empresas listadas contarem com mais de 100 

funcionários. 

Na sequência, foi questionado sobre o tempo de atuação dos profissionais no 

mercado em questão. 

Gráfico  5 -  Tempo de mercado 

 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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Conforme o gráfico 5, foi constatado que mais de 32% dos entrevistados 

possuem muita experiência no mercado, com tempo superior a 5 anos de atuação, 

seguidos por 24,1% que atuam há mais de 10 anos.  

No tocante às perguntas realizadas sobre a computação em nuvem e a 

contabilidade em nuvem, o questionário foi estruturado para que cada pergunta 

pudesse trazer uma perspectiva consolidada em relação ao tema como é possível 

ponderar através das perguntas quantitativas (6,7,8) e perguntas qualitativas 

(9,10,11,). 

6 - Você tem conhecimentos sobre Computação em Nuvem? - Objetivo: 

Verificar se nossa amostra possui conhecimentos sobre o que é computação na 

nuvem, mesmo que de forma simplória. 

7 - Na sua empresa, existe ou há interesse no uso da computação em nuvem? 

- Objetivo: Verificar o interesse da organização sobre a computação em nuvem.  

           8 - Existe ou há interesse no uso da computação em nuvem na contabilidade 
em termos gerais? Objetivo: Verificar o interesse da organização sobre a computação 
em nuvem aplicado a contabilidade. 
 
             9 - Quais são os benefícios que a computação em nuvem pode proporcionar 
para a sua empresa? - Objetivo: Verificar quais benefícios podem ser obtidos com a 
utilização da computação em nuvem. 

 
10 - Quais os riscos que a computação em nuvem pode trazer para a sua 

empresa? O que pode ser feito para esses riscos serem minimizados? - Objetivo: 

Verificar quais os riscos que a computação em nuvem oferece nas organizações. 

11 - Dentre as diversas aplicações que sua empresa possui ou irá possuir, quais 

você levaria para a nuvem? Por quê? - Objetivo: Verificar quais aplicações as 

empresas consideram ideais para levar à nuvem. 

Para análise dos resultados foi utilizada a plataforma do Google Forms, onde 

os gráficos foram elaborados, onde foi possível realizar um cruzamento de dados e 

obter de forma interativa o controle de resposta e percepção sobre as respostas. A 

primeira questão indagou sobre computação em nuvem, para identificar se ela é 

relativa os conhecimentos dos entrevistados em relação a tecnologia. 
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Gráfico  6 - Conhecimento sobre computação em nuvem 

 
   Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

 

Analisando os dados, percebe-se que 56,9% da amostra conhece a tecnologia 

abordada e costuma fazer uso da mesma na rotina de trabalho, o que confirma a 

maturidade da computação em nuvem no mercado brasileiro. Um estudo por Frost e 

Sullivan em parceria com a SAP, no ano de 2012, identificou que o que transforma o 

Brasil em um potencial consumidor principalmente de grandes empresários que 

vendem esse tipo de serviço confirmam que no médio prazo 45% da receita com esses 

serviços proveniente de Pequenas e Médias empresas (PMEs). 

Na sequência, os respondentes informaram se as empresas onde atuam 

possuem interesse em fazer uso da computação em nuvem. 

 

Gráfico  7 - Conhecimento sobre computação em nuvem 

 
                            Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

 

O estudo demonstrou que o cenário brasileiro é bastante atrativo para o 

investimento em soluções em nuvem, pois 82,5% dos profissionais entrevistados 
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revelou que as empresas onde atuam possuem o serviço ou desejam adotar esta 

ferramenta, enquanto 17,5% estudam a possibilidade de adquirir esse tipo de serviço. 

A mesma pergunta foi associada ao uso da computação em nuvem para a área da 

contabilidade. O percentual detalhado é descrito a seguir: 

 

 
Gráfico  8 - Existe ou há interesse no uso da computação em nuvem na contabilidade? 

 
                            Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

 

Os dados do gráfico 8, sobre o interesse em CloudAccounting (Ferramentas de  

computação em nuvem aplicadas para serviços de contabilidade), foi identificado que 

54,4% responderam de forma positiva, enquanto 42,1% manifestaram a opção talvez, 

o que indica que existe a possibilidade de fazer uso deste recurso nas empresas onde 

atuam. Segundo pesquisas da empresa Thomson Reuters, sobre as principais 

transformações da classe contábil levantou que 95% dos entrevistados (contadores) 

consideram que suas atribuições serão modificadas com o passar do tempo devidos 

os avanços da tecnologia. 

Atualmente o Sistema Público de Escrituração Digital, Instituído pelo Decreto 

nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que fez parte do projeto de Aceleração do 

crescimento do governo Federal da PAC de 2007, alterou consideravelmente a 

dinâmica entre o fisco e as empresas. Considerando que todas as obrigações agora 

são entregues digitalmente, existe maior precisão e controle sobre a saúde fiscal das 

empresas, pois os gestores conseguem estabelecer prazos e maneiras de entrega 

mais simplificadas. 

Com o crescimento das economias, especialmente em São Paulo, percebe-se 

que ao compasso e que as informações tributárias, contábeis e fiscais se tornam 

humanamente impensável de lidar de modo braçal, o lógico é instituir tecnologias que 

possam ajudar os contadores a efetuar seu trabalho de maneira eficaz.  
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Na questão seguinte, foi abordado sobre as vantagens que a computação em 

nuvem poderia proporcionar para a área contábil.   

 
. 

Gráfico  9 - vantagem que a computação em nuvem pode proporcionar para a empresa 

 
 Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

 

Analisando os dados trazidos pelo gráfico 9, constatou-se que na opinião dos 

participantes o nível de vantagens que a adoção da computação em nuvem promove 

é alto, totalizando 82,6% das respostas, sendo que outros 19,6% dos respondentes 

consideram este critério razoável. Dentre os benefícios estão a segurança e agilidade 

em relação às informações, mobilidade e facilidade para o usuário trabalhar 

remotamente, redução do volume de impressões e agilidade na disponibilização de 

informações importantes para tributação.  

Na sequência foi indagado sobre os riscos que a computação em nuvem 

poderia trazer para a empresa: 

 
Gráfico  10 - Riscos que a computação em nuvem pode proporcionar para a empresa. 

 
  Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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Os dados trazidos pelo gráfico 10 revelam que os riscos que a computação em 

nuvem poderia trazer para a empresa, segundo os respondentes, podem ser médios, 

totalizando 47% das respostas. Aqueles que consideram os riscos altos representam 

29% dos participantes, enquanto 24% avaliam como baixos. As maiores ameaças 

estão relacionadas aos seguintes aspectos: riscos na esfera da segurança 

informação, não saber fazer uso do sistema, confidencialidade de informações, risco 

de ter os dados hackeados, dentre outros.  

Posteriormente, a pesquisa indagou sobre as aplicações as empresas possuem 

e que poderiam ser utilizadas na computação em nuvem. As respostas foram 

coletadas em forma de alternativas sobre a utilização do sistema de  Cloud e as 

possibilidades que essa formatação pode auxiliar no desempenho das função objetiva, 

obrigatória  e  continuidade da contabilidade como uma ferramenta dentro das 

empresas. 

Quadro 3- Respostas abertas obtidas 

 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

 

Analisando os dados trazidos pelo quadro 3, constatou-se que dentre as 

aplicações da contabilidade que poderiam ser realizadas na computação em nuvem 

estão: 

a) Aloucamento de documentação em geral e confidencial. 

b) Registros contábeis  

c) Obrigações acessórias 

d) Obrigações tributárias  

e) Arquivo de notas Fiscais  

f) Projetos. 

Respostas obtidas na pesquisa %

Área tributária, Projetos, Rh, custos. Redução de quadro de pessoal e custos. 1,72%

Arquivo digital notas fiscais 1,72%

Documentação em geral, Documentação confidencial 10,34%

Não sei dizer 5,17%

Obrigações acessórias contábeis e tributárias 5,17%

Registros contábeis 5,17%

Registros contábeis, Documentação em geral 8,62%

Registros contábeis, Documentação em geral, Documentação confidencial, Todas as opções 17,24%

Todas. Com o trabalho remoto e as novas formas de trabalho, a nuvem adquiriu um papel importante no cenário atual. 44,83%

Total Geral 100,00%
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g) RH- quadro de pessoal. 

 

           O que permite o entendimento de que são inúmeras as aplicações da 

contabilidade em computação em nuvem, dentre a amostra pesquisada, 94,83% 

apontaram como um recurso que está em crescimento e que pode ser fundamental 

para as organizações que atuam com contabilidade, principalmente na atual 

conjuntura onde o trabalho remoto se tornou ferramenta essencial para as empresas. 

         Embora de maneira geral a academia faça referência a essa modalidade de 

trabalho como “teletrabalho”, atualmente é comum referenciar “trabalho remoto”, como 

“home office”. 

       Com decorrência dos acontecimentos relacionados a crise ocasionada pela 

pandemia da COVID-19, o mundo inteiro necessitou se reinventar parcialmente em 

quarentena e o home office se tornou uma das melhores saídas tanto para a questão 

econômica quanto para a saúde. 

       Fortaleceu o papel da Computação em Nuvem como aceleradora de negócios e 

fortificou as empresas a se adaptarem, a importância da continuidade dos negócios. 

As empresas utilizaram da Transformação Digital e no uso da nuvem para sobreviver 

e prosperar. 

       O Brasil possui PIB da América Latina, com gigante potencial de crescimento para 

o mercado de Computação em Nuvem. De acordo com a consultoria IDC, quase 43% 

das empresas pretendem levar algum de seus sistemas de gestão para a nuvem nos 

próximos dois anos. Somados gastos de infraestrutura (IaaS) e plataforma (PaaS) em 

Nuvem Pública, o mercado brasileiro alcançará US$ 3 bilhões em 2021, crescimento 

de expressivos 46% em relação ano anterior. 

   Assim, podemos concluir que essas tecnologias deixaram de ser uma tendência 

para o futuro e se consolidam a passos largos como uma necessidade imposta pelo 

atual momento. A conclusão do estudo é apresentada a seguir. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Na última década o mundo foi transformado drasticamente pelo massivo 

desenvolvimento da tecnologia, fazendo com que todas as formas de inovação 

estejam e influenciam definitivamente todos os aspectos da vida dos indivíduos. 

Baseada nessa dinâmica, acompanhada do grande desenvolvimento econômico que 

o mundo vivencia, está a cidade de São Paulo, a qual de destaca pelo grande volume 

de empresas de serviços, um dos pontos abordados neste estudo.  

Pensando na necessidade de conquistar mais espaço no mercado e atrair 

novos clientes, as organizações, independentes de sua magnitude, estão pensando 

em novas maneiras de alavancar seus negócios. O conceito da nuvem já bastante 

popular segundo a pesquisa, e cada vez mais empresas de diversos setores 

consideram em utilizar as ferramentas em nuvem, pois a tecnologia pode ser de 

acordo com esse conceito é uma utilidade com altíssimo potencial para melhorar a 

eficiência de todas as partes do negócio. 

Nessa pesquisa foi constatado que existe um otimismo e um interesse em 

relação aos benefícios das ferramentas da computação em nuvem, realizamos uma 

pesquisa de campo qualitativa que reforça essa perspectiva, porém existe um 

percentual de 54,6% de nossa amostragem que não utiliza computação em nuvem ou 

até mesmo contabilidade na nuvem em sua dia a dia de trabalho.  

O que reforça as expectativas de crescimento do setor no Brasil, especialmente 

na cidade de São Paulo onde nosso estudo foi realizado. Neste estudo conclui-se 

através das pesquisas realizadas que existem grandes vantagens para a adoção  do 

serviço, tanto para as pequenas empresas quanto para as médias e grandes 

empresas e modelo de implementação ideal  em computação em nuvem para essas 

empresas é a nuvem privada, pois o maior receio em relação a tecnologia é sobre a 

quebra de sigilo de informações confidenciais. 

Conclui-se que a adoção da computação em nuvem na área de contabilidade 

promove uma mudança relevante, porque torna os processos mais ágeis e seguros, 

reduzindo custos para as organizações. No entanto, para isso é importante que a 

empresa se prepare para atuar neste modelo, onde todos os participantes devem 

colaborar com a manutenção das informações para que os clientes, donos de 
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empresas, contadores, auditores e stakeholders podem ter acesso a mesma para a 

tomada de decisão.  

Nesta pesquisa foi constatada a perspectiva dos profissionais da contabilidade 

em relação a essa tecnologia que possui uma série de vantagens, porém também 

possui alguns pontos de melhora e que podem ser discutidos em outros estudos, 

porque neste momento o trabalho é orientado por uma visão de viabilidade para 

negócios do ponto de vista da contabilidade e não tem como objetivo se aprofundar 

nas minúcias referentes a parte técnica específica da parte de Tecnologia da 

Informação. 

Diante do exposto, a principal limitação deste trabalho de conclusão de curso 

consiste na ausência de material acadêmico e pesquisas na área, o que dificultou a 

elaboração da parte teórica do mesmo. Como sugestão para futuras investigações, 

indica-se que seja tratado sobre a preparação da empresa para atuar na modalidade 

em nuvem, associando a prática contábil à área da tecnologia da informação.    
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