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E
n una conjuntura de
canvis aecelerats
tom 6s Factual, les

yes circumst~.ncies si no volen
quedar desplagades per d’altres
que mostrin m6s dinamisme o
que tinguin mds capacitat
d’adaptacid. En aquest context de
mSxima competitivitat, Ies fir-
mes de serveis professionals i
d’auditoria s’han d’adaptar als
eanvis a fi i efecte de continuar
prestant ales empreses els serveis
que els requereixen.

La tecnologia, la globalitzaci6 i
els canvis demogr~.fics sdn els
grans reptes clue el sector affonta
avui dia. Es traeta de desafia
ments que antieipen modifica
dons profundes en la configu
raci6 dels serveis, per6 tamb6 en
l’organitzaci6 de les firmes , al
hora que exigeixen innovaci6 i
flexibilitat per al manteniment
d’una posiei6 s61ida en el mercat.

La International Federation of
Accountants (Ifae), organitzaei6
que representa prop de tres mi
lions de professionals de Passes
sorament i l’auditoria a escala
global, ha analitzat aquestes

Traqar el futur de la professi6
global, fet en el marc del seu pla
estrat~gic 2016-2018. El treball
ofereix la visi6 d’aquest organis-

afectaran els professionals, aixi
corn quines han de ser les seves
respostes per atendre adequada
ment el paper que la societat els
demana. Perqu~ resulta evident
que la complexitat dels prone-
mes i la creixent exig~ncia de m6s
transpar~ncia comporten que el
paper dels auditors sigui eada cop
m6s rellevant.

La tecnologia 6s una part fona
mental dels processos b/roles de
les empreses i esdevd un nucli
vertebrador de l’obtenci6 i gesti6
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Lalnternational
Fec aaonq
Accountants (gaG
representa prop de tresmilions de pro f essionals

de l’ assessorament i
l’ auditoria a tot el m6n

de la informaci6 que despr4s ban
de validar els auditors. Bona part
dels treballs lets encara avui per
aquests professionals es poden
simplificar de manera drS.stica
mitjangant l’t~s de la tecnologia,
que pot resultar una gran aliada
per reduir una part de les tasques
m4s repetitives i tedioses. Conse -
giientment, per a una firma o
despatx professional, disposar de
les eines tecnol6giques m6s
avangades i mantenir se actua
litzat constitueix un element es
sencial per continuar mantenint
un servei d’a]ta qualitat.

D’altra banda, les empreses es
veuen obligades a operar cada ve -
gada m4s en un entorn global.
Aquesta circumst5ncia irrever
sible les obliga a rec6rrer a fir
mes i professionals que les ajudin
a disposar d’informaci6 finance
ra i no financera precisa i fiable
respecte de la seva evoluci6. Els

auditors duen a terme una funcid
d’interhs ptlblic ja que donen
confianqa respecte ales xlfres que
reporten les companyies i han de
ser capaqos d’actuar sobre orga-
nitzacions complexes que operen
en entorns internacionalitzats.
Per Cant, calen professionals que
siguin capaqos de pensar i enten
dre la globalitat i la complexitat,
perbtamb6 firmes qne demane
ra convenient hauran de prio
ritzar les alia nces o la pertinenga a
xarxes internacionals que els
permetin actuar en altres juris-
diccions en qu~ els clients puguin
tenir interessos o relations.

I pel que fa als canvis demogr~.
tics, tamb6 tenen una profunda
incidencia en els serveis i en l’or
ganitzaci6 de les firmes del sector
auditor. Des d’aquesta 6ptica, 4s
unimperatiu repensar com cal fer
atractiu eltreball a joves altament
preparats que valoren la seva vida
m6s enllS, del seu compromis la
boral ds a dir, calfer tot el possi
ble per at raurei retenir el talent i
fer una aposta decidida per la for
maci6 permanent i la qualitat
multidisciplinarietat.

I~s a dir, reptes, reptes i m4s
reptes que demanen una resposta
i un compromis inequivoc de les
firmes i dels professionals que
desenvolupen la seva activitat en
aquest sector que 6s tan primor
dial per a la bona marxa de l’eco
nomia.
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