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(São Leopoldo, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Centro de Ciências Econômicas). 
Este trabalho teve por objetivo responder a questões relacionadas às implicações, teóricas e pragmáticas, entre o agir 
informacional e o agir comunicacional da área contábil, considerando o contexto organizacional e social. Nesse 

sentido foi desenvolvido uma revisão bibliográfica primária que permitiu pensar as modificações sofridas pela contabilidade no 
decorrer dos anos e seus ajustes para adequar-se as necessidades das organizações facilitando a compreensão dos dados expressos 
através de seus relatórios e informações geradas. A contabilidade, sistematizadora dos fatos econômicos das organizações, sejam 
elas com ou sem fins lucrativos, é vista por alguns como órgão de apoio fiscal, por outros como auxiliar para o processo de 
tomada de decisão. Esse tipo de contradição cerca a contabilidade até mesmo no que diz respeito a sua origem. Hendriksen e 
Breda (1999) afirmam que a origem da contabilidade remonta aos séculos XIII e XIV com Luca Pacioli e o início dos 
lançamentos por partidas dobradas. Em contrapartida Hilário Franco (1997) defende que a contabilidade nasceu junto com a 
civilização a partir do momento que o homem começou armazenar alimentos, peles e outros bens formando assim seu primeiro 
patrimônio que mais tarde foi usado como meio de troca para aquisição de produtos que lhe faziam falta. Independente de sua 
origem, a contabilidade atualmente para manter sua confiabilidade precisa evoluir de acordo com as exigências do mercado. A 
esse respeito Drucke afirma, em seu livro Desafios gerenciais para o século XXI, que "uma nova revolução está em andamento", 
na mesma obra ele questiona qual é o significado de informação e qual é sua finalidade. Dessa maneira, aponta a necessidade da 
contabilidade assumir um novo papel de alguém que participa do processo comunicacional não se limitando ao agir 
informacional. 
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