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APRESENTAÇÃO
Findo o primeiro ano de mandato à frente do Conselho Regional 

de Contabilidade de Goiás (CRC-GO), onde envidamos todos os esforços 
para garantir a retomada da valorização e fortalecimento da classe contábil 
goiana, invade-nos um forte sentimento de alegria ao demonstrar à sociedade 
e, sobretudo, aos pro� ssionais da contabilidade goianos, através do Balanço 
Socioambiental de 2012, as ações desempenhadas ao longo deste período. Ações estas 
que foram executadas de forma paradoxal: Era preciso retomar o que havia se perdido e ao 
mesmo tempo garantir a criação de novas perspectivas, de novos procedimentos e por que 
não dizer, de novos pensamentos.

Assim, parafraseando Cora Coralina, nossa ilustre poetisa, estivemos arrancando pedras e 
plantando � ores, cujos resultados apresentamos aqui, neste importante relatório, que é o primeiro 
que o CRC-GO publica dentro dos padrões instituídos pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). 

Partimos do princípio da importância desta publicação para evidenciar o comprometimento 
da entidade com os aspectos sociais e ambientais e que deve ser encarado também como um 
e� ciente demonstrativo de gestão quando concluído e apresentado e como uma poderosa 
ferramenta de planejamento para os gestores que buscam efetividade em suas ações.

Isto porque a necessidade de apresentar informações contábeis, administrativas, � nanceiras, 
operacionais, ambientais e sociais de forma sistemática, impele à programação prévia, ao 
planejamento estratégico e à elaboração de cada vez mais ações que evidenciem os esforços 
empregados na condução da instituição. Ações e reações que culminam na tão sonhada excelência 
e terminam por elevar os ganhos sociais alcançados através de um prisma inovador e ético que 
se constrói e se consolida gradativamente em cada passo dessa jornada por ora, apenas iniciada. 

Esperamos ter conseguido, nestes primeiros passos, nos manter na direção certa. Compartilhamos 
nosso desejo de que este caminhar seja continuamente enriquecedor e que se mantenha � rme 
no propósito de imprimir as in deléveis marcas da ética, da transparência e do comprometimento 
do CRC-GO com o engrandecimento da Contabilidade e de seus pro� ssionais e que sirvam de 
inspiração para outras entidades pelo bem maior de nossa sociedade.

Contador Henrique Ricardo Batista
Presidente do CRC-GO
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INTRODUÇÃO
O Balanço socioambiental tem a função de evidenciar a 

preocupação e os esforços realizados pela entidade em ações 
de cunho social e ambiental de uma forma clara, sistemática, 
seguindo parâmetros estabelecidos por normas realizáveis e 
de fácil compreensão para quem lê.

É uma importante ferramenta de gestão, capaz de auxiliar, 
direcionar e in� uenciar a tomada de decisões e propõe-
se a divulgar as ações sociais realizadas em favor da classe 
pro� ssional, empregados, meio ambiente e sociedade como 
um todo.

Apesar de ainda não haver legislação governamental que 
verse sobre sua obrigatoriedade, o fato é que a importância 
de sua publicação já é notória, fazendo com que várias 
organizações brasileiras já o publiquem com regularidade.

No âmbito do sistema CFC/CRCs busca-se a padronização 
em torno de um modelo único, que demonstre com clareza 
a atuação de seus componentes e que sirva como inspiração 
para as demais organizações que desejem publicar seus 
balanços socioambientais.

Nas próximas páginas, estão todas as informações do CRC-
GO referentes ao ano de 2012, divididas em cinco capítulos: 
Gestão Institucional, Gestão de Pessoas, Gestão de Registro, 
Fiscalização e Educação Continuada, Gestão Socioambiental 
e Balanço Social em dados.
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Gestão
Institucional

Apresenta as ações representativas do CRC-GO que 
impactam a classe contábil goiana e toda a sociedade
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CRC-GO
Fundado a partir da Resolução CFC nº 31, de 15 de junho de 1949, o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-

GO) teve início efetivo de suas atividades após a homologação de sua primeira eleição, em novembro deste mesmo ano.
Sendo uma autarquia de � scalização do exercício pro� ssional contábil, teve sua constituição prevista pelo Decreto-Lei 

9.295 de 1946, que criou o Conselho Federal de Contabilidade e os demais conselhos regionais, que compõem o sistema 
CFC/CRCs.

São atribuições do CRC-GO como integrante do sistema: a normatização da pro� ssão contábil, o registro, a � scalização e 
promoção da educação continuada. 

Composto por 30 conselheiros, sendo 15 efetivos e 15 suplentes, o CRC-GO está localizado na Rua 107 nº 151, Setor Sul 
da capital goiana, e conta com 43 delegacias regionais estrategicamente instaladas por todo estado.

Reunião Conselho Diretor do CRC-GO
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

• Fortalecer a imagem do Sistema CFC/CRCs e do Profi ssional da Contabilidade na sociedade
• Acompanhar e elaborar normas de interesse da profi ssão, bem como da sociedade
• Fomentar o Registro e a Fiscalização
• Promover a Educação Profi ssional Continuada
• Ampliar a participação política e social do contabilista
• Modernizar e otimizar a gestão no CRC-GO
• Colocar seu conhecimento a serviço da sociedade e de sua proteção, através de ações voluntárias

Missão

Visão

Diretrizes

Valores

Promover o desenvolvimento da pro� ssão contábil, 
primando pela ética e pela qualidade na prestação de 
serviços; realizar o registro e a � scalização de pro� ssionais 
e organizações contábeis; e atuar como fator de proteção 
da sociedade.

Ser referência nacional como órgão de pro� ssão regula-
mentada, politicamente articulado e formador de opinião 
em questões socioeconômicas, tributárias, técnicas e or-
ganizacionais, consolidando a pro� ssão contábil como 
fator de proteção da sociedade.

• Ética no trabalho
• Companheirismo
• Responsabilidade profi ssional e social
• Compromisso
• Confi ança

• Transparência
• Respeito
• Trabalho perseverante
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MAPA ESTRATÉGICO

1. Fortalecer a imagem 
do Sistema CFC/CRCs 

e da pro� ssão contábil 
perante a sociedade.

2. Atuar como fator 
de proteção da 

sociedade.

Resultados Institucionais

11. Fortalecer  
conhecimentos técnicos 
e habilidades pessoais 
dos conselheiros e dos 

colaboradores do Sistema 
CFC/CRCs.

12. Atrair e reter 
talentos.

13. Ampliar e integrar 
o uso da Tecnologia da 
Informação no Sistema 

CFC/CRCs.

Pessoas e Tecnologia

15. Assegurar adequada 
infraestrutura e suporte 

logístico às necessidades 
do Sistema CFC/CRCs.

14. Garantir 
sustentabilidade 
orçamentária e 

� nanceira do Sistema 
CFC/CRCs.

Recursos e Logística

3. In� uenciar na formação 
das competências e das 

habilidades do pro� ssional 
e fomentar programas de 

educação continuada.

4. Promover a satisfação 
da classe contábil com o 

Sistema CFC/CRCs.

5. Fortalecer a participação 
sociopolítico-institucional 

perante as instituições públicas, 
privadas, sociedade civil e 

entidades representativas da 
classe contábil.

Público-Alvo

6. Firmar parcerias
estratégicas.

7. Inovar, integrar e 
otimizar a gestão do

Sistema CFC/CRCs.

8. Elaborar, acompanhar 
e aperfeiçoar normas de 

interesse do Sistema CFC/ 
CRCs, da pro� ssão e da 

Ciência Contábil.

9. Garantir qualidade 
e con� abilidade 

nos processos e nos 
procedimentos.

10. Aperfeiçoar, ampliar 
e difundir  ações de 

Registro e Fiscalização.

Processos
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NOVA IDENTIDADE
VISUAL

O novo logotipo do CRC-
GO foi desenvolvido para 
representar efetivamente os 
atuais anseios do Regional, 
quais sejam: renovação, 
reconhecimento e valorização.

As setas douradas dão a 
ideia de movimento contínuo 
e renovador, emoldurando o 
círculo azul que representa 
o universo contábil, de onde 
se projeta o mapa de Goiás, 
tendo ao centro o CRC-GO, 
evidenciado, forte, reconhecido.
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ORGANOGRAMA
Estrutura Organizacional do CRC-GO em 31.12.12

Gerência
Contabilidade

VP
Administrativa

VP
Controle interno

Grupos de
Trabalho Assessoria

Jurídica

Assessoria
Comunicação

Presidência

Conselho 
Diretor

Plenário/TRED

VP
Registro

VP
Fiscalização

Diretoria
Executiva

Gerência
Fiscalização
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ENTIDADES DE
RELACIONAMENTO

ABRACICON
ACIEG
AGM
AGR
CAT
CDL
CES
CFC
CMS

CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO
CRCs
FBC
FECOMÉRCIO
FENACON
FIEG
IBRACON
IES
JUCEG

MPE
MPF
PREFEITURAS
RFB
SEBRAE
SECRETARIAS ESTADUAIS
SEFAZ
SINDICATOS
TCE
TCM

Reunião CRC-GO com dirigentes do Sindicato dos Contabilistas de Anápolis-GO
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PERFIL DO SISTEMA

PERFIL ECONÔMICO 
FINANCEIRO

Contadores - 7819 
Técnicos em Contabilidade - 4385

Organizações Contábeis - 3138
Funcionários - 28

Estagiários - 10
Prestadores de Serviço - 4

Fiscais - 5

Representante Nacional (CFC) - 1
Representantes em Entidades de 

Relacionamento - 20
Conselheiros - 28

Delegacias - 43 

Patrimônio Social
8.553.418,86

Receita Arrecadada
5.065.377,65

Superávit Patrimonial 
266.769,32

Estrutura Organizacional do CRC-GO em 31.12.12:



19Relatório Balanço Social 2012Relatório Balanço Social 2013

COMISSÕES
Comissão Projeto Mulher Contabilista do Estado de Goiás
A atuação da mulher na classe contábil tem crescido consideravelmente 

nos últimos anos, justi� cando a criação de um planejamento especí� co 
para ampliar as conquistas deste expressivo segmento. Assim, o CRC-
GO constituiu esta comissão para que a mesma possa acompanhar, no 
que lhe couber, o Projeto Mulher Contabilista do Conselho Federal de 
Contabilidade e, ainda, acrescentar ações de desenvolvimento de interesse 
regional. A realização de eventos direcionados é também parte de suas 
atribuições.

Comissão Estadual do Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC)

Constituída com o objetivo de sensibilizar os pro� ssionais da 
contabilidade sobre a importância das ações de voluntariado para a 
construção de uma sociedade mais justa e solidária, aplicando seus 
conhecimentos em ações sociais de voluntariado organizado, registrando, 
mensurando e avaliando os resultados de todas as atividades voluntárias 
empreendidas pelos pro� ssionais da contabilidade.

Comissão de Projetos Sociais - CRC Solidário
Constituída com a � nalidade de suporte nas questões de envolvimento 

dos Pro� ssionais da Contabilidade em projetos sociais de iniciativa própria 
ou de terceiros em que seus conhecimentos sejam relevantes e ainda 
desenvolver os projetos institucionais do Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil no Estado.
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Comissão CRC-Jovem e de Integração Estudantil
Conscientes da importância da participação 

estudantil, bem como de incentivar o jovem pro� ssional, 
inserindo-os em assuntos da Classe Contábil, destacando 
a educação continuada e projetos desenvolvidos em 
prol da pro� ssão e da sociedade, foi constituída essa 
Comissão. Além de estreitar esse relacionamento, o grupo 
é também responsável por desenvolver, em nível regional, 
o Projeto de Integração Estudantil do Conselho Federal 
de Contabilidade.

Comissão Parlamentar e Institucional
Essa comissão tem como � nalidade a participação 

em reuniões com autoridades e órgãos normatizadores, 
representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, 
bem como o acompanhamento da tramitação de projetos de 
lei de assuntos de interesse do Sistema Contábil Brasileiro.

Comissão Permanente de Licitação
Constituída visando a realização de procedimentos licitatórios 

no âmbito do CRC-GO, de acordo com as normas estatuídas na 
lei e nos dispositivos regulamentadores da matéria.

Comitê de Perícia Contábil em reunião ordinária na sede do Regional
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COMITÊS
Comitê para assuntos relacionados à Contabilidade Pública
Este comitê, criado para facultar os estudos e interpretação das 

atuais Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público e a 
convergência da Contabilidade Pública, tem ainda como atribuições a 
sugestão e promoção de cursos, treinamentos e obras direcionados 
ao Setor e a busca de um estreitamento no relacionamento 
com órgãos e que tenham relação com a contabilidade 
pública.

Comitê de Estudos relacionados à Perícia 
Contábil

Considerando a necessidade de uma maior 
atenção à perícia contábil, o CRC-GO constituiu 
este comitê que tem por atribuição o estudo 
de matérias pertinentes à área, a sugestão 
de realização cursos, seminários e palestras 
em níveis regional e nacional, bem como 
palestrantes e instrutores para a realização 
dos mesmos, dentro dos padrões do 
programa de Educação Continuada do 
Sistema CFC/CRCs, além da elaboração de 
trabalhos técnico-cientí� cos para eventos e 
publicações. 

Presidente CRC-GO ladeado por integrantes 
do Comitê Contabilidade Pública
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O CRC-GO conta com 43 Delegacias Regionais 
distribuídas em cidades-polo, estrategicamente 
posicionadas para melhor atender os pro� ssionais do 
interior do Estado.  As delegacias são comandadas pelos 
Delegados Regionais, que são o elo entre o CRC-GO e 
classe contábil local. Como representantes do Regional, 
além de prestar atendimento nas delegacias, os Delegados 
também reivindicam cursos e palestras de acordo com a 
demanda da região, além de interagir junto aos órgãos 
� scalizadores e entidades de relacionamento locais.

Todos os assuntos de interesse da Classe são 
amplamente debatidos em reuniões que são feitas 
por região a cada dois anos e em reunião geral 
uma ou duas vezes por ano, dependendo 
da demanda.

As delegacias de Anápolis e Rio 
Verde funcionam como Escritórios 
Regionais e a da cidade de Jataí é 
um Posto Avançado. As três, além 
de terem os delegados, contam 
também com funcionários do 
CRC-GO para atendimento ao 
pro� ssional. 

São Miguel
do Araguaia

São Luis do
M.Belos

Posse

Formasa

Porangatu

Uruaçu

Niquelândia

Valparaíso

Luziânia

Cristalina

Silvânia

Pires do Rio

Ipameri

Catalão

Goiatuba

Itumbiara
Bom Jesus

Santa Helena

Mineiros

Quirinópolis

São Simão

Caçú

PiracanjubaAparecida
de Goiânia

Planaltina

Goianésia

Jaraguá

Ceres
Itapuranga

Goiânia

Goiás

Iporá

Piranhas

Caiapônia

Trindade

Acreúna

Morrinhos

Caldas
Novas

PontalinaRio Verde

Jataí

Inhumas
Anápolis

Jussara
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No primeiro ano em que o termo Contabilista 
foi substituído pela expressão Pro� ssional da 
Contabilidade, o CRC-GO recebeu pro� ssionais, 
estudantes e representantes de várias entidades 
de relacionamento para a comemoração do Dia 
25 de abril.

Esta é, sem dúvida, a data mais importante 
para a classe contábil, sendo comemorada desde 
1926, após ser instituída pelo Senador João 
Lyra Tavares, conhecido como o patrono dos 
pro� ssionais contábeis.

DIA DO PROFISSIONAL
DA CONTABILIDADE

João Lyra
Tavares

O CRC-GO investe no 
relacionamento com as entidades 
sindicais, sejam elas diretamente 
relacionadas  à classe contábil ou 
categorias  a� ns, como dirigentes 
lojistas e empresários.

INTEGRAÇÃO 
SINDICAL

Representantes CRC-GO, SESCON-GO e SCESGO
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Gestão de
Pessoas

Apresenta o per� l do quadro funcional do CRC-GO e as ações desenvolvidas para 
melhoria das condições de trabalho e qualidade de vida de seus funcionários.
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Na era do conhecimento, a maior riqueza que uma organização pode dispor é o seu capital intelectual. Aliando 
políticas de valorização e retenção de talentos às ações de desenvolvimento pro� ssional, o CRC-GO tem buscado 
inserir novos conceitos de gestão de pessoas e do ambiente de trabalho.

Ações estas que tencionam resultados como maior motivação, redução do estresse e aumento do 
comprometimento dos funcionários com as atividades da entidade e que trarão, como consequência salutar, um 
signi� cativo aumento da excelência no trabalho desempenhado.

Ao � nal do exercício de 2012 o CRC-GO contava em 
seu quadro funcional com colaboradores, sendo 28 
funcionários, 28 Conselheiros, 10 estagiários e quatro 
prestadores de serviço terceirizados (Assessorias  Jurídicas, 
Segurança, Limpeza e Conservação e Logística). 

POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

PERFIL DO QUADRO FUNCIONAL

Per� l do Quadro Funcional
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Entre os funcionários do CRC-GO, a faixa etária é variada, ocorrendo 
as maiores concentrações nas faixas de 31 a 40 anos, que tem 13 
funcionários , e de 41 a 50 com 8 funcionários. 

Mais de 46% são pós-graduados. Os demais 54% estão divididos 
entre graduados, com nível Superior Incompleto, Segundo Grau e 
Primeiro grau Incompleto.

O alto nível de escolaridade é o diferencial do CRC-GO no 
atendimento aos pro� ssionais e demais usuários.

O CRC-GO conta com 28 funcionários divididos igualmente entre 
homens e mulheres. Quanto aos cargos de che� a, em dezembro de 
2012 quatro mulheres e dois homens ocupavam a posição.

Equidade de Gênero

Escolaridade

Cargos de Che� a
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Faixa Etária

Tempo de Serviço

A grande maioria dos colaboradores trabalha há 
mais de cinco anos no Regional, o que mostra que o 
mesmo apresenta baixo índice de turnover.

 A faixa etária predominante é entre 31 a 40 anos.
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A exigência de experiência pro� ssional é um grande limitador da entrada dos novos 
pro� ssionais no mercado de trabalho. Para contribuir com esta tão necessária aquisição, o 
CRC-GO inclui em seu quadro funcional jovens estudantes que alcançam a oportunidade 
da prática, nas diversas áreas de conhecimento.

Dez estagiários integram o quadro de colaboradores do CRC-GO em 2012. 

ESTAGIÁRIOS

Funcionários e estagiários em evento promovido pelo Regional
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Para melhor regular a relação de trabalho entre o CRC-GO 
e seus funcionários, decidiu-se implantar o Plano de Carreira, 
Cargos e Salários – PCCS.

Antes, porém, da implantação foi feita a pesquisa de Clima 
Organizacional e aplicação da ferramenta DISC, com o  intuito de 
permitir ao gestor o melhor aproveitamento do quadro funcional, 
de acordo com suas potencialidades.

PLANO DE CARREIRA,
CARGOS E SALÁRIOS - PCCS
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Gestão de
Registro, 

Fiscalização 
e Educação 
Continuada

Ações do CRC-GO voltadas para desenvolvimento do 
Registro, Fiscalização e Educação Continuada
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Responsável pelo cadastro de pro� ssionais e organizações contábeis, o departamento 
de registro é a porta de entrada dos novos pro� ssionais e também o responsável pela 
integração do CRC-GO com os estudantes da área.

O CRC-GO encerrou o ano de 2012 com 12.204 registros ativos, sendo que deste total 
35,63% são Técnicos em Contabilidade e 64,37% são Contadores. Na comparação com 
o ano anterior, houve aumento signifi cativo de mais de 4 % no número de Bacharéis 
em detrimento ao número de Técnicos, indicando que há um movimento em direção 
ao Desenvolvimento Pro� ssional, visto que boa parte deste aumento deve-se à troca de 
categoria solicitada por pro� ssionais já registrados.

REGISTRO

REGISTROS ATIVOS - PROFISSIONAIS

Registros Ativos 2011 2012
Contadores 7232 7819

Técnicos 5102 4385
Total 12334 12204

Registros Ativos por categoria
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A Contabilidade goiana é realizada por cerca de 35% 
de profi ssionais do sexo feminino e 64% de profi ssionais 
do sexo masculino.

As organizações contábeis registradas no CRC-
GO,  no ano de 2012, totalizam 3.138 organizações, 
divididas em Escritórios Individuais e Sociedades.  
Mesmo havendo pequena redução na comparação 
com ano de 2011, as � rmas individuais continuam 
prevalecendo de forma  contundente sobre as 
sociedades, representando sempre mais que 75% das 
organizações.

ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

REGISTROS ATIVOS
POR GÊNERO

Registros Ativos por Gênero

Registros Organizações Contábeis
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O CRC-GO participou do Treinamento para funcionários e Vice-presidentes de Registro, realizado pelo 
CFC em 2012. Durante o treinamento, além de conhecerem as novas diretrizes para o departamento, 
houve uma rica troca de experiências entre os participantes e a possibilidade de contribuir para alterações 
operacionais que tendem a otimizar o trabalho realizado

Com a implantação do Sistema de Processo 
Eletrônico de Registro – SPER foram necessários 
treinamentos aos funcionários do departamento.

Além de participarem do realizado em 
Brasília, os funcionários do CRC-GO participaram 
novamente, no mês de outubro, de outra edição, 
desta vez realizada em Goiás com a participação 
de funcionários também do departamento de 
TI de outros 10(dez) CRCs das regiões Norte e 
Centro-Oeste.

TREINAMENTO FUNCIONÁRIOS
E VICE-PRESIDENTES 

SPER 
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A aproximação entre  acadêmicos  e o Regional é muito 
importante para o CRC-GO, que procura estar presente 
em diversos eventos realizados nas IES. Como marco dessa 
aproximação o Conselho promoveu, em agosto de 2012, 
o Encontro Goiano de Lideranças Acadêmicas de Ciências 
Contábeis. O evento teve a participação de Estudantes de todo o 
Estado e foram brindados com a palestra Os futuros Contadores 
e a Nova Contabilidade , ministrada por  Eric Aversari Martins.

Além da presença do presidente e conselheiros em várias 
solenidades de colação de grau, o Regional também realizou 15 
palestras em faculdades por todo interior do Estado.

Durante todo o ano de 2012 várias 
instituições de ensino superior trouxeram 
seus acadêmicos para conhecer as 
instalações do CRC-GO. Em cada visita, os 
alunos são recebidos pelos funcionários do 
Regional que explicam o funcionamento de 
cada departamento. Em seguida, assistem à 
palestra de um dos Conselheiros ou mesmo 
do Presidente da Casa, falando sobre a 
relação entre o CRC-GO e a pro� ssão 
contábil e a importância dos acadêmicos 
para o futuro da pro� ssão.

INTEGRAÇÃO
ESTUDANTIL

VISITAS DE FACULDADES 
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Instituído a partir da Lei 12.249/2010, que alterou a lei 
de regência da pro� ssão contábil (Decreto-Lei 9295/46), o 
Exame de Su� ciência é um marco para a pro� ssão contábil, 
pois eleva o nível técnico dos pro� ssionais e a própria 
credibilidade dos mesmos perante a sociedade após a 
aprovação no Exame. Servem também como alerta e de 
instrumento análise para a matriz curricular empregada 
nos cursos pelas instituições de ensino. O número de 
inscritos em 2012 sofreu um salto considerável, tendo 
mais de que o dobro de inscrições que no ano anterior.

Regime de Refi nanciamento de Débitos de Anuidades e Multas (REDAM ) é um programa que permite aos profi ssionais e 
organizações contábeis com situação irregular junto ao Regional, fazer o pagamento com valores reduzidos. O REDAM III foi instituído 
pelo CFC através da Resolução CFC n.º 1406/12 e contempla os débitos provenientes de anuidades, multas de infração e de eleição.

Para manter o bom relacionamento entre Pro� ssionais e os Conselhos Regionais é fundamental que haja um canal e� caz de 
comunicação entre eles. Para tanto, é preciso que os dados cadastrais destes pro� ssionais estejam atualizados, permitindo o contato 
direto e os próprios levantamentos estatísticos sobre a classe.

Com este objetivo foi lançado em agosto de 2012 o Recadastramento Nacional dos Pro� ssionais da Contabilidade, feito através de 
software próprio, disponibilizado pelo CFC que é também o coordenador desta ação. O recadastramento obrigatório foi instituído pela 
Resolução CFC n.º 1404/2012.

EXAME DE SUFICIÊNCIA

REDAM

RECADASTRAMENTO NACIONAL
DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

Exame de Su� ciência - Total Inscritos em Goiás
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Uma das prerrogativas do Sistema CFC/CRCs, a 
� scalização do exercício pro� ssional é feita regionalmente 
seguindo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de 
Contabilidade.

Em 2012 foi realizado um maior número de Diligências 
e Noti� cações. Porém, os Autos de Infração sofreram 
signi� cativa queda devido ao forte trabalho de � scalização 
preventiva. 

FISCALIZAÇÃO

Ações 2011 2012
Diligência 21.707 22.207

Noti� cação 01 133
Autos de Infração 281 59

Total 21.989 22.399

Ações de Fiscalização
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Tipos de Entidades Fiscalizadas

Peças Fiscalizadas 2011 2012
Demonstrações Contábeis 1.483 1.833

Elaboração da Escrituração Contábil 1.483 1.835
Contratos de Prestação de Serviços 3.541 3.496

Trabalho de Auditoria 31 29
Trabalho de Perícia Contábil 117 82

Fiscalização de DECOREs 12.379 12.278
Total de Peças Fiscalizadas 21.045 21.565

O Departamento Fiscalização do CRC-GO � scalizou 21.565 peças contábeis no ano de 
2012. Este número representa 2,5 por cento a mais que o número � scalizado em 2011

O Departamento de Fiscalização do CRC-GO � scalizou 21.565 peças contábeis no ano de 2012. 
Este número representa 2,5 por cento a mais que o número � scalizado em 2011

Entidades Fiscalizadas
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O CRC-GO participa anualmente do Seminário de 
Vice-presidentes da área, realizado pelo CFC. Este é o  
momento de se alinhar as diretrizes de trabalho, conhecer 
a nova legislação e traçar metas para a � scalização, além 
da salutar troca de experiências entre os Regionais. Na 
edição de 2012 houve, também, treinamento para os 
novos conselheiros que foram nomeados para compor a 
Câmara de Ética, Disciplina e Fiscalização.

SEMINÁRIO DE
VICE-PRESIDENTES
DE ÉTICA, DISCIPLINA
E FISCALIZAÇÃO

Em agosto de 2012 o CRC-GO promoveu Audiência 
Pública para debater a minuta da ITG 1000 – que trata 
do Modelo Contábil Simplifi cado para Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte. Estiveram presentes 
e ofereceram contribuição, vários Pro� ssionais da 
Contabilidade e Representantes de Entidades de Classe, do 
empresariado e do Fisco Estadual.

As propostas apresentadas para inclusão ou alteração 
ao texto da TG 1000, constaram do documento enviado 
à Comissão Técnica do CFC para avaliação da possível 
inclusão das mesmas no documento � nal.

AUDIÊNCIA PÚBLICA ITG 1000
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Com o advento da Lei 12.249/2010, a Educação Continuada passou a ser uma das prerrogativas do Sistema CFC / CRCs, juntamente 
com o cadastro de quali� cação técnica.  Assim, o CRC-GO se empenha na capacitação dos pro� ssionais da contabilidade visando o 
aprimoramento do conhecimento dos mesmos, através da promoção de eventos, cursos, palestras e seminários.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA (EPC)
Direcionada aos pro� ssionais que se dedicam ao exercício de auditoria das demonstrações contábeis, a EPC se propõe a 

atualização e conquista de novos conhecimentos técnicos que garantem o bom desempenho da atividade, estando regulamentada 
pela NBC PA 12 – Educação Pro� ssional Continuada.



43Relatório Balanço Social 2012

Instituído pelo CFC e pelo Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil – IBRACON, o Exame de Quali� cação 
Técnica é regulamentado pela NBC PA 13, e é usado como critério 
de avaliação para os contadores que pretendem obter o registro 
no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), para 
atuarem na área de Auditoria Independente.

As provas acontecem anualmente, tendo o 12º Exame 
ocorrido em 2012, quando quatro novos pro� ssionais goianos 
obtiveram registro no CNAI. 

Capacitadoras Cursos Homologados
13 80

Os cursos de capacitação são oferecidos por entidades devidamentes 
credenciadas, que são as capacitadoras . Em Goiás há 13 capacitadoras 
credenciadas, com 80 cursos homologados em 2012. A homologação 
é feita pela Comissão de Educação Pro� ssional Continuada (CEPC-
CFC), após apresentação à Câmara de Desenvolvimento Pro� ssional 
do CRC-GO.

No � nal de 2012, o CRC-GO � rmou convênio com empresa de 
Auditoria Independente para realização de capacitação em Normas 
Brasileiras de Contabilidade, o que ocorrerá durante o ano de 2013. 

Auditores Goianos com registro no CNAI

EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - EQT 
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São eventos constantes do calendário do CRC-GO realizados a cada dois anos e tem edições 
sequenciais. Nos anos pares, como é o caso de 2012, acontecem os Encontros Regionais de 
Contabilidade e o Fórum da Mulher Contabilista.

Com o intuito de interiorizar suas atividades e se aproximar dos pro� ssionais e acadêmicos residentes no interior do estado, 
o CRC-GO realizou, entre os meses de setembro e outubro de 2012, quatro edições dos Encontros Regionais de forma a atingir 
o maior número de participantes. As cidades escolhidas foram: Catalão, contemplando as regiões do Sul e Sudeste Goiano; 
Uruaçu, abrangendo as cidades das regiões Norte e Nordeste; Rio Verde, na região Sudoeste Goiana; e Anápolis, que reuniu 
participantes do Centro-Oeste do Estado.

EVENTOS DE CALENDÁRIO

ENCONTROS REGIONAIS DE CONTABILIDADE - ERC
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Um dos eventos mais esperados no calendário de eventos 
do CRC-GO, o Fórum da Mulher Contabilista, realizado pela 
Comissão da Mulher Contabilista de Goiás, aconteceu no 
segundo semestre de 2012. Reunindo temas de relevância 
pro� ssional, sem deixar de enfocar aspectos do universo 
feminino. Através de palestras e de um rico painel, os 
presentes puderam se informar, atualizar, emocionarem-se 
e se divertir.

VIII FÓRUM DA MULHER 
CONTABILISTA DE GOIÁS
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Realizado pelo CRC-GO em parceria com a FACE/UFG, o III Simpósio Brasileiro de Teoria da Contabilidade foi um dos eventos mais 
comentados de 2012, pois reuniu grandes nomes da Contabilidade no Brasil, entre eles: Sérgio de Iudícibus, Jorge Katsumi, Lino 
Martins, Paulo Roberto Cavalcanti, Jorge Lopes e Eric Aversari Martins.

EDIÇÕES DE EVENTOS NACIONAIS
III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TEORIA DA 
CONTABILIDADE – SBTCONT
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O CRC-GO, dando continuidade ao projeto de Educação Continuada, 
realiza durante o ano eventos de um só dia, como palestras, cursos e 
seminários. Em 2012 foram realizados 84 eventos, em uma média de sete 
eventos por mês, alcançando a marca de 8527 participantes. Estes eventos 
incluem as palestras realizadas em Instituições de Ensino Superior, no total 
de 15 e aqueles cuja � nalidade foi a arrecadação de alimentos para doação 
a entidades � lantrópicas, que totalizaram 24 palestras.

A aplicação das Novas Normas Contábeis Brasileiras, editadas após o advento da internacionalização, 
tem recebido especial atenção do CRC-GO que busca promover palestra, debates e cursos sobre o 
tema. Em 2012, uma palestra e um fórum de debates enfocaram o tema e foi � rmado um convênio 
com empresa especializada para a promoção de um curso de extensão em NBCs, com carga horária de 
48 horas divididas em seis módulos que abordarão todos os aspectos alterados e atualmente vigendo, 
permitindo ao pro� ssional total interação para correta aplicação das normas.

Tendo em vista as alterações no sistema da contabilidade aplicado ao setor público e a necessidade 
de difundir tais mudanças, o Comitê de Contabilidade Pública do CRC-GO realizou nove eventos sobre 
o tema: sete palestras, um curso de formação de Multiplicadores em Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público e Demonstrativos Fiscais e o I Seminário de Contabilidade Pública do CRC-GO realizado durante 
o I Congresso Goiano de Municípios, promovido pela Associação Goiana dos Municípios, tendo como 
público alvo os novos gestores municipais, eleitos ou reeleitos no pleito daquele ano.

EVENTOS DE UM DIA

NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO

Eventos Realizados Número de participantes
84 8.527
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O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED é, sem 
dúvida, a maior revolução no trabalho dos pro� ssionais 
da contabilidade nas últimas décadas. Portanto, o 
conhecimento dele é fundamental para o desempenho 
com excelência da atividade contábil moderna. Com o 
intuito de proporcionar acesso a maiores informações sobre 
o tema, o CRC-GO realizou quatro palestras, patrocinou 
o evento ‘Contabilidade na Era do SPED - Versatilidade e 
Tecnologia’ e sediou o I Fórum Goiano de SPED, que contou 
com presença de palestrantes renomados nacionalmente, 
verdadeiras sumidades no tema.

Matéria de suma importância para a profi ssão contábil, 
o Imposto Cobrado sobre Mercadorias e Serviços mereceu 
especial atenção do CRC-GO, que realizou sete cursos sobre o 
tema em três diferentes cidades do Estado, atendendo cerca de 
350 pro� ssionais.

Diversos cursos e palestras sobre alterações, novas leis e 
regulamentos que precisam ser conhecidos para manter os 
pro� ssionais atualizados e garantir, assim, a qualidade do serviço 
prestado são realizados constantemente pelo CRC-GO.  As áreas de 
enfoque foram Simples Nacional, Imposto de Renda Pessoa Física, 
Legislação e Rotinas Trabalhistas, Responsabilidade Civil e Tributária do 
pro� ssional, Regimes de Tributação, PIS /COFINS, Conciliação e Análise 
Contábil, entre outros temas de relevância para os pro� ssionais.

SPED ICMS

Legislação e Atualizações 
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O CRC-GO prestigiou o maior evento de 
Contabilidade realizado em território nacional -  o 
19º CBC, realizado pelo CFC na cidade de  Belém-
PA, em agosto de 2012. Além de marcar presença 
com expressiva delegação, foi também um dos 
expositores da Feira de Negócios e Oportunidades, 
mostrando as potencialidades goianas a todos 
visitantes.

Nos dias 22 e 23 de outubro de 
2012, São Luís-MA, sediou a 3ª edição 
do Encontro Luso-Brasileiro e também 
contou com representação do CRC-GO.

PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS NACIONAIS

19º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CONTABILIDADE - CBC

III ENCONTRO LUSO-
BRASILEIRO DE 
CONTABILIDADE 
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Gestão
SocioambientalSocioambiental

Apresenta as ações de Responsabilidade Socioambiental 
do CRC-GO junto à classe contábil e sociedade.
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O CRC-GO realiza a gestão socioambiental por respeitar a segurança e bem-estar dos empregados, assim como o bom 
relacionamento com a comunidade em geral. Busca contribuir com o desenvolvimento social através de ações de voluntariado 
e projetos voltados à conscientização e geração de conhecimento, ferramentas indispensáveis para a transformação social. 

No ano de 2012, o CRC-GO realizou 23 eventos com a � nalidade de arrecadação de alimentos a serem distribuídos a entidades 
� lantrópicas e de assistência social. 

O montante arrecadado foi de 7,3 toneladas contemplando 19 entidades da capital e cidades do interior do Estado.

Móveis de escritório, cadeiras, mesas, aparelhos de Ar 
Condicionado, armários, prateleiras, aparelhos telefônicos, 
equipamentos de informática, computadores e demais bens 
num total de 192 itens em bom estado de conservação foram 
doados para Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho de 
Goiás, para serem distribuídos à população carente ou entidades 
� lantrópicas e assistenciais credenciadas.

DOAÇÕES DE ALIMENTOS

DOAÇÕES DE BENS

7,3 toneladas foi 
o total de alimentos 
arrecadados em 23 

eventos, contemplando 
19 entidades

Momentos de doações de 
alimentos a entidades � lantrópicas
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REFORMULAÇÃO DOS ESPAÇOS E 
REVITALIZAÇÃO DA SEDE DO CRC-GO

Em 2012 novos espaços foram criados na sede do CRC-GO, com 
destaque para o Espaço do Pro� ssional da Contabilidade.

 A recepção e os demais departamentos foram redesenhados 
para se tornarem mais funcionais e permitir maior acessibilidade aos 
atendentes proporcionando mais agilidade e e� cácia no atendimento. 

A reforma do Auditório “Alcedino Gomes Barbosa” e Salas de 
Treinamento “ Alexandre Francisco e Silva”, foi fundamental para 
modernizar as instalações e oferecer maior conforto aos pro� ssionais 
durante os cursos, palestras e seminários, frequentemente realizados 
no CRC-GO. 

sede do CRC-GO após a reforma: ampliação e criação de novos espaços
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Durante a reforma da sede foram construídos vestiários feminino e masculino para que os funcionários tenham um ambiente 
onde seja possível guardar objetos pessoais, trocar as vestimentas ou mesmo tomar banho. O novo espaço foi aprovado por 
todos os colaboradores, já que a maioria passa todo o dia nas dependências do Regional, seguindo após o expediente para 
atividades diversas como estudo e lazer.  

Uma das questões ambientais mais preocupantes é o bom uso da água potável do planeta. Para incentivar e garantir a 
economia deste recurso tão precioso foram instaladas torneiras com temporizador, que provoca o seu desligamento automático 
após alguns segundos. A medida resultou em economia � nanceira  para o CRC-GO e em ganho para o meio ambiente. 

Para aumentar a comodidade e melhorar o conforto no local de trabalho, foram adquiridos equipamentos de apoio para os 
pés para os funcionários do Regional.

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS 

INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS COM TEMPORIZADOR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ERGONOMIA
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Sendo uma das melhores ferramentas de relacionamento entre 
o CRC-GO com os pro� ssionais e sociedade em geral, o portal 
passou por reformulação em seu layout para que trouxesse maior 
praticidade para a navegação e facilitar o acesso aos diversos 
assuntos de interesse dos usuários.

Criado por iniciativa da presidência para levar informações pontuais e de relevância para 
pro� ssionais e estudantes cadastrados. É sempre iniciado com texto do presidente que utiliza 
o espaço para manter aberto o canal de diálogo com os leitores.

É enviado semanalmente com as principais notícias colhidas dos veículos de comunicação 
nacionais e regionais, além das notícias do próprio CRC-GO. No informativo também consta 
a agenda de eventos do Regional. 

NOVO PORTAL

INFORMATIVO DIGITAL 
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Em 2012 foram feitas duas publicações pelo CRC-GO: a primeira delas foi o Demonstrativo 
de Gestão, que trouxe a prestação de contas das ações realizadas pelos novos conselheiros 
durante os seis primeiros meses de atuação.

No segundo semestre foi editada a obra: “Lei de Regência, Código de Ética e Prerrogativas 
do Pro� ssional Contábil” que traz a redação do Decreto-Lei 9295/46 atualizada pela Lei 
12.249/2010 e as demais resoluções impactadas pelas modi� cações. Os exemplares são 
distribuídos gratuitamente aos pro� ssionais e acadêmicos de Ciências Contábeis que o 
utilizam como fonte de consulta e preparação para o Exame de Su� ciência. 

PUBLICAÇÕES
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Comissão constituída para dar suporte às ações de 
voluntariado propostas pela Comissão Estadual do PVCC que 
tem por objetivo viabilizar os projetos nacionais do Programa 
de Voluntariado da Classe Contábil.

CRC-GO SOLIDÁRIO
E PVCC

• Gestão E� ciente da Merenda Escolar – O CRC-GO possui representantes no Conselho de Alimentação 
Escolar do Estado de Goiás (CAE), onde colabora para que os recursos destinados à aquisição da merenda 
escolar tenha destinação correta.

• Assistência a Organizações da Sociedade Civil – OSCs - Aproximação com a Secretaria Extraordinária 
de Assuntos Sociais e Religiosos, para � rmar convênio para realização de eventos sobre a Transparência na 
prestação de contas, voltados para orientação aos dirigentes de  OSCs e direcionamento para regularização 
das organizações assistenciais.
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• Mobilização Social para doações ao Funcriança – Parceria com O Ministério Público 
de Goiás – CAO Infância para mobilização de doações ao Funcriança, estabelecida através 
de termo de cooperação técnica entre ambas as entidades. Em 2012 foi feita publicação em 
revista dirigida à classe empresarial com as orientações e vantagens da doação ao fundo, além 
de palestras e seminários sobre o tema em entidades diversas. Houve também reuniões com 
o Comitê Temático de Responsabilidade Social – Cores, da Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás para a viabilização de o� cinas sobre as leis de incentivos � scais.

 • Rede Nacional de Cidadania Fiscal - O CRC-GO apoia o Observatório Social (OS) de Goiânia, 
desde sua implantação em Goiás.  O Observatório é uma ONG que atua no controle social da 
Administração Pública, acompanhando gastos e orientando para a prática de transparência na 
gestão dos recursos públicos, sendo a presidência exercida por conselheiro do Regional.

• Ações localizadas de voluntariado em políticas sociais e comunitárias – O CRC-GO 
colabora com o CONFUNDEB-GO (Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Pro� ssionais da Educação) do Estado de Goiás), mantendo dois representantes, um titular e um 
suplente no colegiado estadual.
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• Prestação de contas do Terceiro Setor – Parceria com o 
Gabinete de Gestão de Interlocução com os Movimentos Sociais 
– GGIMS para realização de eventos voltados para instituições 
do Terceiro Setor com temas sobre prestação de contas e 
demais temas contábeis. O CRC-GO sediou a XII O� cina de 
conhecimento do Terceiro Setor em agosto de 2012. 

• Controle Social e Orçamento Familiar - Reuniões com a 
Secretaria Extraordinária de Assuntos Sociais e Religiosos com 
vista a elaboração de cartilhas para orientação sobre orçamento 
familiar para distribuição direta à comunidade.
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O CRC-GO sediou, em novembro de 2012, a 25ª 
edição do Seminário de Direção do Orçamento na 
Aplicação de Recursos, realizado pelo CFC e demais 
parceiros. Os temas abordados foram Prestação de 
Contas e Contabilidade das Entidades do Terceiro 
Setor e Controle Social e Orçamento Familiar. 

 SEMINÁRIO NACIONAL DOAR DIREÇÃO DO ORÇAMENTO NA 
APLICAÇÃO DE RECURSOS

Boas vindas do Presidente do Regional 
aos participantes do Seminário DOAR
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Dois representantes do CRC-GO participaram, no CFC, do Seminário de 
formação de multiplicadores para orientação à correta prestação de contas 
eleitorais com vistas à transparência, fruto da parceria entre o CFC e o OAB 
Nacional. Após o treinamento, os multiplicadores goianos � zeram dois seminários 
de Transparência na Prestação de Contas Eleitorais. Os presentes puderam 
conhecer as novas regras do TRE através de representantes do órgão em Goiás, 
os aspectos jurídicos das campanhas eleitorais, com o representante da OAB 
Regional, e a parte contábil das campanhas políticas com os multiplicadores e 
pro� ssionais que militam na área de prestação das contas de campanhas.

MOVIMENTO DE COMBATE
À CORRUPÇÃO ELEITORAL 
SEMINÁRIO DE TRANSPARÊNCIA NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS

Multiplicadores do CRC-GO e participantes do Seminário de Transparência na Prestação de Contas Eleitoral
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Balanço
Social em Dados

Apresenta, em números, as ações realizadas pelo CRC-GO.
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Aplicada pela primeira vez em 2012, a pesquisa de satisfação e insatisfação dos funcionários 
atingiu 67,85% do total de colaboradores que preencheram o questionário voluntariamente. 
Respondida de forma anônima para assegurar a livre manifestação dos respondentes, a pesquisa 
continha perguntas sobre a entidade, as condições físicas e ambientais do local de trabalho, 
sobre a satisfação funcional, relacionamento, sobre as atividades sociais e à comunicação 
interna.

Através da análise dos resultados alcançados, o CRC-GO poderá melhor direcionar as políticas 
de desenvolvimento de seu quadro funcional.

Seguindo os parâmetros do CFC, que instituiu a aplicação da pesquisa no âmbito do Sistema 
CFC/CRCs, o Grau de Satisfação dos Funcionários é obtido pela diferença entre as unidades 
de SATISFAÇÃO (USF) e as unidades de INSATISFAÇÃO (UIF), identi� cadas em cada um dos 
indicadores.

Como no ano de 2011 a pesquisa não havia sido aplicada, estabeleceu-se o percentual geral 
de 60% para todas as respostas daquele ano para possibilitar o confronto com as respostas 
obtidas em 2012.  As Unidades de Satisfação (medidas pela soma dos conceitos Bom e 
Excelente) totalizaram 1.651,38 e as Unidades de Insatisfação (medidas pela soma dos conceitos 
Regular, Ruim e Péssimo) totalizaram 986,53. O confronto entre as Unidades de Satisfação e 
Insatisfação dos Funcionários geraram um superávit para o CRC-GO no grau de satisfação de 
664,85 unidades.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO 
DOS FUNCIONÁRIOS - PSIF

GRAU DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO 
DOS FUNCIONÁRIOS DO CRC-GO
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O “E%” – demonstrado na Tabela – representa o percentual de variação do grau de satisfação de 2012 em relação a 2011. 
Cada índice que compõe o questionário varia entre 0 (zero) e 100 (cem) e, após tabulação dos dados, foi efetuada uma média 
aritmética simples entre eles. As respostas dos questionários foram agrupadas em uma escala de 6 pontos, conforme abaixo:

1) Excelente
2) Bom
3) Ruim
4) Regular
5) Péssimo
6) Desconheço
As questões pontuadas como “Desconheço” não foram consideradas como indicador para medir o grau de satisfação.

NOTAS EXPLICATIVAS

Flagrantes de funcionários do CRC-GO
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A análise comparativa dos dados entre os anos de 2011 e 2012 mostra-se 
completamente hipotética, visto que o primeiro baseia-se em um resultado 
padrão, utilizado apenas como parâmetro.

Assim, importa fazer a análise dos dados que apresentaram variações mais 
signi� cativas em cada um dos tópicos abordados:

• CONDIÇÕES FÍSICAS E AMBIENTAIS – Dos dez indicadores, apenas três apresentaram 
grau de insatisfação (Quantidade e qualidade de Computadores e Equipamentos, Móveis e 
Limpeza e Manutenção). 

• Quanto ao item RELACIONAMENTO, em apenas um item (Colegas de outros setores) 
há presença de insatisfação entre os funcionários. Os demais índices apresentaram ótimos 
índices de satisfação.

• Um dos maiores indicadores de insatisfação quanto à SATISFAÇÃO FUNCIONAL está 
ligado ao quesito “Política de Promoção e Reconhecimento”, que apresentou dé� cit superior 
a 89%. “Participação na Tomada de Decisão” e “Reajuste Salarial” também apresentaram 
indicadores negativos, evidenciando a insatisfação dos respondentes. Os itens melhor 
avaliados forma “Pontualidade no Pagamento de Salários” e “Remuneração em Relação ao 
Mercado”. 

Quanto aos índices de Insatisfação, vale ressaltar que a pesquisa foi aplicada antes da 
implantação do PCCS do CRC-GO, medida adotada pelo CRC-GO para reduzir as distorções 
de remuneração e reconhecimento já detectadas.

• A análise das ATIVIDADES SOCIAIS é a que mostra maior grau de insatisfação. Dos sete 
indicadores, apenas dois apresentam satisfação dos funcionários: “Vale-Transporte e Vale-
Refeição” e “Eventos Comemorativos/Confraternização”. Os demais itens: “Convênio (plano 
de saúde e outros)”; “Auxílio Educação”; “Cursos e Treinamentos”; “Recreação e Desporto” e 
“Cursos de Capacitação” apresentaram altos níveis de insatisfação.

• Quando se trata de COMUNICAÇÃO INTERNA, não há nenhum grau de insatisfação, tendo 
sido o indicador “Divulgação e Conhecimento das Normas Internas” o mais bem avaliado, 
com cerca de 70% de satisfação. Os indicadores “Meio de Comunicação” e “Divulgação dos 
Eventos Promovidos pelo CRC-GO” ainda que dentro dos níveis de satisfação, apresentaram 
percentual de apenas 5,56%.

ANÁLISE PARCIAL
DOS RESULTADOS
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO
E INSATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Assim como a pesquisa de satisfação e insatisfação dos funcionários, esta também foi aplicada aos pro� ssionais goianos pela 
primeira vez. Com o objetivo de mensurar o grau de satisfação e insatisfação da classe contábil em relação às ações desenvolvidas 
pelo Conselho Regional de Contabilidade de Goiás.

Os critérios de anonimato e voluntariedade são mantidos também nesta pesquisa funcional, cujo questionário foi 
disponibilizado em link enviado aos pro� ssionais ativos do Estado. 

As 29 questões que avaliaram o grau de satisfação ou insatisfação dos pro� ssionais quanto ao CRC-GO 
foram divididas em oito blocos: A Entidade / Institucional, Comunicação, Corpo Funcional, Delegacias 
e Escritórios Regionais, Desenvolvimento Pro� ssional (Educação Continuada aos Pro� ssionais da 
Contabilidade), Presidência da entidade e Conselheiros, Registro e Fiscalização, Relacionamento 
com outras entidades.

De posse dos resultados, que apresenta cerca de 1.552,76 unidades de superávit, 
o CRC-GO poderá traçar novas diretrizes de atuação para manter 
elevado o grau de satisfação dos pro� ssionais em 
relação ao trabalho executado pela entidade.
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O “E%” – demonstrado na Tabela – representa o percentual de 
variação do grau de satisfação de 2012 em relação a 2011. Cada índice 
que compõe o questionário varia entre 0 (zero) e 100 (cem) e, após 
tabulação dos dados, foi efetuada uma média aritmética simples entre 
eles. As respostas dos questionários foram agrupadas em uma escala de 
6 pontos, conforme abaixo:

1) Excelente
2) Bom
3) Ruim
4) Regular
5) Péssimo
6) Desconheço
As questões pontuadas como “Desconheço” não foram consideradas 

como indicador para medir o grau de satisfação.

A análise comparativa dos dados entre os anos de 2011 e 2012, mostra que há um superávit de 1.552,76 unidades, 
indicando que o CRC-GO tem atendido satisfatoriamente os anseios da classe contábil goiana. 

Em apenas dois blocos de indicadores há índices de insatisfação: O indicador ENTIDADE / INSTITUCIONAL que apresenta 
défi cit de 52,87 % em relação ao “Estacionamento” e o indicador “DELEGACIAS E ESCRITÓRIOS REGIONAIS”, cujos graus de 
insatisfação se concentram em “Relação do Delegado com demais colegas e entidades”, com percentual de insatisfação de 
46,03% e “Trabalho Realizado”, cujo percentual é de 2,86%.

Ainda no indicador ENTIDADE / INSTITUCIONAL, o item “Avaliação do CRC-GO em sua atuação como um todo” apresentou 
grau de satisfação de 42,47%.

A satisfação com CORPO FUNCIONAL apresentou superior à 83%, assim como a  avaliação da presidência da entidade 
que atingiu a marca de 62,25%.

NOTAS EXPLICATIVAS
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Notas Explicativas
1) A principal fonte de recursos do CRC-GO está representada no ítem 1.1 - Contribuições, e corresponde aos valores recebidos 
de anuidades dos pro� ssionais e organizações contábeis.      
2) A participação do Governo (Impostos, taxas, contribuições e encargos sociais) possui uma parcela signi� cativa, sobre a 
Distribuição do Valor Adicionado tanto no exercício de 2011 quanto no exercício de 2012.
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Notas Explicativas:
As contribuições Sociais e Estatutárias correspondem ao Pis/Pasep sobre folha de pagamento dos Funcionários do Regional durante os respectivos exercícios.

Notas Explicativas:
As contribuições Sociais e Estatutárias correspondem ao Pis/Pasep sobre folha de pagamento dos Funcionários do Regional durante os respectivos exercícios.
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Notas Explicativas
O programa Registro e Fiscalização corresponde em sua maioria, às despesas ligadas a manutenção das  atividades operacionais do 
CRC-GO.

Goiânia, 31 de dezembro de 2012

Lucas Jisley Machado
Contador

CRC-GO 020000/O-5
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Contador 
Henrique Ricardo Batista

Presidente

Contador
Christian Abrão de Oliveira
Vice-presidente de Registro

Contador
Elione Cipriano da Silva

Vice-presidente Administrativo

Contadora
Maria Luzia da

Silveira Rodrigues
Vice-presidente

de Controle Interno

Contador
Wagner Felipe Filho

Vice-presidente de Ética, 
Disciplina e Fiscalização

Contador
Marciel Augusto
Raimundo Lima

Vice-presidente de 
Desenvolvimento Pro� ssional

DIRETORIA DO CRC-GO
MANDATO 2012-2013
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CONSELHEIROS CRC-GO
MANDATO 2012-2013

Conselheiros Efetivos
Contador Henrique Ricardo Batista
Contador Elione Cipriano da Silva
Contadora Maria Luzia da Silveira Rodrigues
Contador Christian Abrão de Oliveira
Contador Marciel Augusto Raimundo Lima
Contador Wagner Felipe Filho
Contador Brasilino José Ferreira Neto
Contador Mazurkyevcz Bernardes dos Santos
Contador José Gilmar Carvalho de Brito
Contadora Walkiria da Silva Alencar
TC José Antônio Schimit
TC Francisco de Assis de Lima
TC Oribaldo Ribeiro
TC Hosni Mendonça de Paula
TC Alessandro Rodrigues Polonial

Conselheiros Suplentes
Contador Claudio de Pádua Resende
Contadora Josenilda Ribeiro da Silva
Contador Júlio César Carlos
Contadora Silvana Aparecida Carneiro
Contador Vilmar de Faria
Contadora Márcia Christina Vaz
Contador Fábian Rodrigues Leite
Contador Antônio Manoel Rezende de Carvalho
TC Olavo Mateus Tinoco
TC Analberga Morais da Silva
TC Antônio Rodrigues Fróis
TC Adilso Oliveira Silva
TC José Marcos Vieira
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CÂMARAS

Vice-Presidente de Controle Interno
Contadora Maria Luzia da Silveira Rodrigues 
Membros Efetivos:
Contadora Contadora Walkíria da Silva Alencar
Técnico em Contabilidade Alessandro Rodrigues Polonial 

Câmara de Desenvolvimento Pro� ssional
Vice-Presidente de Desenvolvimento Pro� ssional

Contador Marciel Augusto Raimundo Lima 
Membros Efetivos:

Contadora Walkíria da Silva Alencar
Contador Brasilino José Ferreira Neto

Membros Suplentes:
Contadora Josenilda Ribeiro da Silva 

Contador Fábian Rodrigues Leite 

Vice-Presidente de Ética, Disciplina e Fiscalização:
Contador Wagner Felipe Filho
Sub-Coordenador de Fiscalização:
Técnico em Contabilidade Alessandro Rodrigues Polonial 
Membros Efetivos:
Contador José Gilmar Carvalho de Brito

Vice-Presidente de Registro
Contador Christian Abrão de Oliveira 
Membros Efetivos:
Contador Mazurkyevcz Bernardes dos Santos
Técnico em Contabilidade Oribaldo Ribeiro

CONTROLE 
INTERNO

REGISTRO

ÉTICA, DISCIPLINA 
E FISCALIZAÇÃODESENVOLVIMENTO

PROFISSIONAL

Membros Suplentes:
Contador Marciel Augusto Raimundo Lima 
Técnico em Contabilidade Hosni Mendonça de Paula

Técnico em Contabilidade Hosni Mendonça de Paula
Membros Suplentes:
Contadora Márcia Christina Vaz

Técnico em Contabilidade José Antônio Schimit
Técnico em Contabilidade Francisco de Assis de Lima
Membros Suplentes:
Contador Júlio César Carlos
Contador Vilmar de Faria
Técnico em Contabilidade Antônio Rodrigues Frois                 
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