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• Digitalització:
o Acceleració

• Globalització:
o Gestió de riscos



Como es bien sabido, quien desee
dedicarse al comercio y operar con la
debida eficacia, necesita
fundamentalmente tres cosas … La

principal de ellas es el dinero … la segunda cosa
que se precisa para el tráfico mercantil es ser un
buen contador y saber hacer las cuentas con
gran rapidez … la tercera y última cosa necesaria
es la de registrar y anotar todos los negocios de
manera ordenada a fin de que se pueda
tener noticia de cada uno de ellos con
rapidez.

Fray Luca Paccioli
De las cuentas y las Escrituras (1494) Tratado XI, Título noveno
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Serem
reemplaçats per 
robots?



Quines són les forces
tractores del canvi?



1. Un increment de la regulació i una
millora de la governança

• Canvis en la fiscalitat 
internacional: preus de 
transferència, blanqueig de 
capitals …

• Noves regulacions en els 
sistemes de reporting: nous 
grups d'interès i focus.

• Regulacions sobre 
transparència.

• Impacte de les economies de 
plataforma .

Tax advice, compliance,
reporting, planning, risk
management …



2. La intensificació del moviment
globalitzador

• Moviments de capital
• Processos

d’harmonització
• Processos

d’externalització de 
serveis professionals

• Transferències de 
tecnologies

• Moviments de personal 
qualificat

Multilingual, Cross-cultural
manager, interpersonal skills
…



3. L’impacte de la segona onada
tecnològica

• Gestió de la tecnologia
• Gestió del Big Data
• Reporting més extens i 

en temps real
• De l’anàlisi

retrospectiu a l’anàlisi
predictiu

• Nous patrons de 
comunicació amb els
grups d’interès

Smart software systems,
oversees outsourcing services,
social media for disclosure …



• L’impacte de la segona
onada tecnològica

• La intensificació del
moviment globalitzador

• Un increment de la
regulació i una millora
de la governança

• Del treball en silos, a la
col·laboració interna i
externa

• Del reporting financer
intern al reporting
integral: intern i extern,
financer i el no financer

• De l’anàlisi restrospectiu
al prospectiu



Professionals accountants will be expected to develop and
demonstrate the ability to look beyond the numbers, beyond

finance and beyond the business
Drivers of change and future skills. Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA)

Tecnologia Persones



Reptes i oportunitats de la 
digitalització: les eines



While accountants have been using technology for many years to
improve what they do and deliver more value to businesses, this is

an opportunity to reimagine and radically improve the quality of
business and investment decisions … the profession needs to focus
on the fundamental business problems it aim to solve, and imagine
how new technologies can transform its approach to them.

Artificial intelligence and the future of accountancy (2018)
Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)



Font: Artificial intelligence and the future of accountancy (ICAEW, 2018)



Font: Artificial intelligence and the
future of accountancy (ICAEW, 2018)

La comptabilitat ha d’ajudar a empreses i economies a 
funcionar millor oferint un bon assessorament per la 

presa de decisions

La professió necessita tenir la ment oberta a abordar 
canvis profunds i evitar posicions de defensa o només 

millora incremental

IA, Machine learning, Deep learning, Blockchain … 
tecnologies que aprenen i estan basades en dades

Desconeixem l’impacte de la tecnologia a llarg termini … 
caldrà una aproximació flexible



Font: Artificial intelligence and the
future of accountancy (ICAEW, 2018)

Els comptables, com experts en presa 
de decisions, utilitzem la intuïció i 

judici … atenció amb els biaixos 

Les noves aproximacions a la IA es 
construeixen bottom-up, aprenent 

regles  i patrons a partir de 
l’observació de dades i 

comportaments històrics

Els sistemes d’IA disparen la potencia 
i consistència dels algoritmes. El 
resultat son eines que processen 
grans volums de dades, detecten 
patrons complexes i canviants i 

prenen decisions consistents 

Algunes de les limitacions son: Es 
necessiten gran quantitat i qualitat de 
les dades, Atenció amb els biaixos, no 

son bons per situacions singulars



Font: Artificial intelligence and the
future of accountancy (ICAEW, 2018)

La IA soluciona tres grans qüestions: 1) Proporciona 
dades millors i més econòmiques, 2) genera noves 

respostes a partir de l’anàlisi , 3) allibera temps no valuós

Noves competències tècniques i interpersonals

Limitacions per a petites empreses, limitacions per 
qüestions ètiques  i de protecció de dades

Cal un impuls institucional que impulsi nous estàndards 
en la pràctica de l’auditoria i el reporting



Les 5 tecnologies que transformaran la funció financera

Pagar per ús 
redueix costos, 

augmenta 
flexibilitat 

d’adopció de 
noves 

tecnologies, 
millora seguretat

Millora la 
planificació 
estratègica, 

millora la gestió 
del risc i detecció 

del frau

Millora la 
capacitat de 
predicció de 

copsar l’impacte 
de les decisions 

estratègiques i la 
qualitat de la 

informació

Redueix costos, 
incrementa la 

consistència, el 
control i la 
traçabilitat, 

integra 
informació, 

redueix errors

Agilitza els 
processos de 
finançament, 
augmenta la 
seguretat i 

augmenta la 
transparència 

Font: www.ey.com/dnaofthecfo



Reptes i oportunitats de la 
digitalització: les dades



La implementació de tècniques analítiques
de vanguarda: “Fact or ficton”

“As business is transformed by the impact of big data
and big data analytics, so the role of finance

professionals will change as well. The paradox of this new
technology is that is has the potential to commoditise
some traditional aspects of the profession, but it also
provides the opportunity for finance professionals to
move ‘upstream’ shifting to a more strategic decisión
making role within businesses.”

Big data: its power and perills (2016)
The Association of Charteted Certified Accountants (ACCA)



La implementació de tècniques analítiques
de vanguarda: “Fact or ficton”

In what way performance mesures would change?

• “Performance measures are expected to change due
to much deeped analysis and varied data”

• “More driver-based information from less
structured sources”

• “Key KPIs will change, and these KPIs will have
more sophistication and be more incisive”

The Data Analytics Implementation in Business and Finance (2019)
Institute of Management Accountants (IMA)



Una nova agenda profesional a 10 anys vista:
Reptes

• Desenvolupar serveis de valorització de les dades i ampliar el
rol en l’administració ética i efectiva dels conjunts de
dades. El repte creixent de valoració dels intangibles (valoració,
depreciació, …)

• Utilitzar les dades per oferir un suport més especialitzat i
actual per a la presa de decisions de l’empresa i els seus
grups d’interés. (Actualitat vs obsolescència, gestió basada en dades
vs sentit comú, patró vs biaxos, compartició vs concentració)

• Utilitzar les dades per avaluar millor riscos i retorns
d’inversions a més llarg termini (gestió del crèdit, gestió del frau,
gestió del rirsc operacional, gestió del risc integral proveïdors i clients,
ciberseguretat)



Una nova agenda profesional a 10 anys
vista: Reptes

• Noves mètriques 
• Noves competències 

analítiques
• Nou llenguatge de 

visualització de dades

Visió ampliada de la performance

CFIO?CFTO?

• Reporting Integral 
• Data science i 

interdisciplinarietat
• La narrativa i 

visualització de dades

http://graphics.wsj.com/3d-nasdaq/
http://graphics.wsj.com/3d-nasdaq/


Els nous perfils
competencials
(de persones i organitzacions)



Les competències professionals 
de les persones



The future is not just about
‘straight’ transference of skills: it
is about the development of new
ones.

Big data: its power and perills (2016)
The Association of Charteted Certified Accountants
(ACCA)



IMA:The association of accountants and 
financial professionals in business

ACCA: Association of Chartered
Certified Accountants



Persones

The more than three million profesional
accountants around the world play a critical
role in building trust in business and the
public sector (Sara Gagnon - IFAC (2019))

Tecnologia

Accounting talent management needs to
evolve quickly to emphasize competency in
data science, analysis and visualization (Stahis
Gould - IFAC (2019))



Les capacitats dinàmiques de les 
organitzacions



el viento perenne de destrucción 
creadora es el proceso de mutación 
industrial que incesantemente 
revoluciona la estructura económica 
desde adentro, destruyendo 
incesantemente la antigua, creando 
incesantemente una nueva

Schumpeter, Joseph A. (1994) [1942].
Capitalism, Socialism and Democracy

Las capacitats dinàmiques 
són les habilitats de la empresa 
de modificar o ajustar de forma 
continuada la seva base de 
recursos i capacitats de manera 
que sempre estigui adaptada a 
entorns de canvis ràpids.

• Accions proactives
• Accions reactives



• Nou coneixement
• Noves formes de fer
• Nous punts de 

contacte amb nou
coneixement

Interacció

Recombinació



Capacitat 
d’absorció

Capacitat 
d’innovació

Capacitat 
d’adaptació

Capacitat 
d’aprenentatge

Capacitats 
dinàmiques

• Habilitat per 
desenvolupar:

• Nous serveis
• Nous mètodes de 

processament
• Nous mercats
• Noves fórmules 

organitzatives

• Individual i col·lectiu
• Potencial de 

creació, assimilació 
i ús del 
coneixement

• Increment de l’estoc 
de coneixement

• La resposta a 
oportunitats de 
producte/mercat

• La velocitat de resposta 
en l’explotació de les 
mateixes

• Equilibri entre estratègies 
d’explotació i explotació de 
coneixement

• Habilitat de reconèixer 
el valor procedent de 
la nova informació (i de 
la vella),  de l’externa (i 
de l’interna), d’assimilar-
la i aplicar-la

Creació de valor



I les Universitats què?



• Revisar mapes de competències

• Revisar currículums dels programes

• Revisar metodologies d’aprenentatge

• Perspectiva de formació continuada

• Hibridació de disciplines

• Diàleg constant amb els stakeholders

• Explorar models duals

• Estimular el cicle virtuós de la recerca

• Fer èmfasi en la pràctica professional responsable

• la Integrar la perspectiva de gènere

• Treballar les aliances 

• ….



Tecnologia Persones

Organització Col·laboració



UOC.universitat
@UOCuniversitat

UOCuniversitat

facebook
@twitter

instagram

Moltes gràcies


