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VISÃO
Ser a instituição financeira de preferência 
dos cooperados, por oferecer a excelência 
nos produtos e serviços, por meio 
de uma gestão transparente

MISSÃO
Proporcionar aos associados a realização 
das necessidades financeiras, valorizando 
o relacionamento, com vistas à excelência 
de produtos e serviços oferecidos.

Informações:
Sede: Rua 107, n. 151 - Setor Sul - Goiânia – GO.    
(62) 3541–6730    |    (62) 3541–3170
gerente@credcontabil.com.br   |   presidente@credcontabil.com.br
ouvidoria@credcontabil.com.br

CREDCONTÁBIL

A Credcontábil foi constituída em parceira com o CRC-GO, 
SESCON-GO e o Banco do Brasil S/A para atender à classe 
contábil, tendo iniciado as atividades em 1º de julho de 2008. 

Abra sua conta: pague todas as contas sem filas, 
com atendimento exclusivo, comodidade, ambiente 
agradável, acesso rápido e facilitado, receptividade 
e produtos de qualidade.

IMPORTANTE: 

ALÉM DAS VANTAGENS CITADAS, 

O COOPERADO RECEBE AS SOBRAS ANUAIS.

SERVIÇOS / PRODUTOS

CHEQUE ESPECIAL
CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO
CRÉDITO PESSOAL
DESCONTO DE CHEQUES/RECEBÍVEIS
EMPRÉSTIMOS
FINANCIAMENTO DE BENS
APLICAÇÕES
PAGAMENTO DE BOLETOS / TRIBUTOS
SEGUROS
COBRANÇA

Atendimento personalizado

Taxas competitivas 

Tarifas menores que as praticadas no mercado financeiro 

Cheque especial pessoa física

Conta garantida pessoa jurídica

Crédito para compra de equipamentos de informática

Para outros produtos e taxas, procure sua cooperativa

CONTABILISTA 
Participe da sua cooperativa 
de crédito e aproveite os benefícios.

DIFERENCIAIS DA CREDCONTÁBIL
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Todos nós somos seres políticos, já dizia o adágio antigo. Os 
contabilistas mais ainda, pois vivemos diuturnamente às voltas com as 
mudanças de legislação e criação de obrigações às vezes infundadas, cal-
cadas em atos administrativos oriundos do poder executivo.

A luta da classe contábil em participar, de modo direto, da vida po-
lítica de Goiânia, Goiás e do Brasil parece que mais uma vez foi adia-
do.  Foram lançados mais de 200 candidatos-contabilistas aos cargos de 
vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Pouquíssimos, mas, pouquíssimos 
mesmo conseguiram sucesso, e assim em pequenos municípios.

Em Goiás, fomos mais de quinze candidatos a vereador, não tenho 
noticia da eleição de nenhum sequer. 

Em Goiânia, onde fui candidato a vereador, nossa campanha foi ab-
solutamente bem aceita, recebemos apoios importantes, tivemos bom 
tráfego junto às instituições de ensino. Os conselheiros do CRC-GO, os 
diretores do SESCON-Goiás e os diretores e participantes do Sindicato 
dos Contabilistas de Goiás – SCESGO, os estudantes, os funcionários 
e colaboradores dessas entidades, todos mergulharam de corpo e alma 
na nossa campanha. 

O resultado não foi ruim, obtivemos 1.848 votos, fui mais vota-
do do que vários vereadores com mandato e, por conseqüência, com 
estrutura política.

Não conseguimos os votos necessários para ocupar uma das 35 vagas 
na Câmara Municipal de Goiânia, mas, longe de falar em derrota, fomos 
candidatos em nome da classe contábil e fizemos uma campanha limpa, 
sem compra de votos, sem imposição desse ou daquele “líder”, e o re-
sultado foi expressivo.

Ganhamos muito, pois marcamos nossa posição, e mostramos à so-

ciedade que estamos atentos aos problemas e à vida além dos números e 
da ciência contábil. E mais, os “governantes” de todos os poderes sou-
beram que os contabilistas de Goiás e do Brasil são capazes de participar 
da vida política, não somos covardes e não temos medo de enfrentar esse 
tipo de batalha que a bem pouco tempo parecia-nos inatingível. 

Eu, particularmente, ganhei muito, tive a oportunidade de visitar e 
conversar com a maioria dos meus colegas de trabalho, de trocarmos 
experiências e idéias. Ganhei quando vi a grande manifestação de apoio 
que recebi: o encorajamento, as palavras de incentivo e, depois do dia 05 
de outubro, a imensa solidariedade demonstrada pelos profissionais da 
contabilidade da minha cidade de Goiânia e de Goiás.

Dizer que fiquei feliz por não ter conseguido eleger-me, seria hipo-
crisia, mas afirmo om toda força de minh’alma não fiquei triste. 

Tenho certeza de que estamos no caminho certo, e que a grande 
e laboriosa classe contábil ainda terá oportunidade de mostrar para a 
sociedade que é também indispensável na elaboração das Leis ou no 
comando do executivo público. 

Conclamo aos meus colegas que foram candidatos e não conse-
guiram a eleição para que não deixemos esse sonho, alimentado há 
décadas, morrer.

Nos anos de 2010, 2012, 2014 ... Teremos oportunidade de nova-
mente levar a mensagem da contabilidade para o cenário político, isso fará 
a diferença, e somando todos os nossos esforços, a sociedade ganhará.

Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que apoiaram e parti-
ciparam, de alguma forma esse projeto que não é meu, é de todos nós.

Temos agora a oportunidade de avaliarmos o QUANTO GANHA-
MOS E O COMO PERDEMOS.

Política:  
Quanto ganhamos e o como perdemos

Edson Cândido Pinto - Presidente CRC-GO
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entrar em contato com a 
revista escrita é fácil:

A edição passada ficou ainda melhor que a anterior. 
Continue assim: sempre aprimorando. Agradável e de 
fácil leitura. Layout impecável. Parabéns! 
roberto cucino - Leitor

Aplaudo a liberdade da revista em uma hora em que 
tanta omisssão outros veículos praticam.
prof. antônio lopes de sá - Contador
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A NF-e foi instituída pelo Ajuste Sinief  07/2005 e vem sendo 
adotada de forma voluntária por alguns contribuintes do ICMS desde 
2006 e de forma obrigatória, por força do Protocolo ICMS 10/2007 
para diversos setores da economia. Eugênio César da Silva, gerente de 
informações econômico-fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás, esclarece melhor o documento: “É um documento eletrônico 
que substitui da nota fiscal modelo 1/1A, emitido tradicionalmente em 
papel, que contém uma assinatura digital que garantirá juridicamente a 
validade do documento em todas as unidades federadas do Brasil”.

O gerente de informações comenta ainda as vantagens: “Ela traz van-
tagens para todos os segmentos. Para os fiscos estaduais, simplificação 
nos processos de fiscalização, maior agilidade nas rotinas de auditoria, 
conhecimento das mercadorias que serão transitadas, antes mesmo delas 
circularem entre os Estados, pois a circulação da mercadoria só é permiti-
da após a transmissão do arquivo da NF-e e autorização do Fisco”. 

Aos contribuintes, as seguintes vantagens: “Redução dos custos de 
aquisição de papel; redução dos custos de impressão, armazenamento e 

recuperação dos documentos fiscais; simplificação de obrigações acessó-
rias, como dispensa de AIDF; redução do tempo gasto nos postos de fis-
calização dos fiscos estaduais; redução significativa do mercado paralelo 
e promoção ao estímulo e intercâmbio de informações eletrônicas entre 
as empresas brasileiras – B2B, proporcionando, conseqüentemente, uma 
melhora na política e logística de comercialização das empresas”. Para 
o contribuinte comprador: “Eliminação de digitação de notas fiscais 
na recepção de mercadorias; planejamento de logística de entrega pela 
recepção antecipada da informação da NF-e; redução de erros de escri-
turação devido a erros de digitação de notas fiscais e também incentivo 
a relação (B2B). Para a sociedade, redução do custo Brasil e melhora da 
qualidade de vida e meio ambiente, devido à redução do desmatamento 
para a confecção do papel”. Outro ponto que merece destaque: “Mesmo 
o contribuinte não sendo emissor de NF-e, este tem o direito de receber 
o arquivo eletrônico da NF-e emitida a seu favor por algum fornecedor 
emissor, facilitando sobremaneira os procedimentos de escrituração”, 
explica. A seguir, o gerente de informações esclarece algumas dúvidas:

Nota 
fiscal 

eletrônica

É um modelo de documento fiscal, de 
existência apenas digital, cuja validade jurídica 
é garantida pela assinatura digital; e criado 
para substituir a nota fiscal modelos 1/1-A

Eugênio: “Vantagens para todos os segmentos”.
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escrita - tipos de documentos fiscais em papel que a Nf-e 

substitui? 

Eugênio – A NF-e veio substituir a nota fiscal tradicional modelos 1/1A, 
ou seja, o documento fiscal de transação entre empresas. Aquele contri-
buinte que vai ao supermercado ou à farmácia não alterou em nada, conti-
nua o mesmo processo, emitindo o cupom fiscal. O que o projeto propõe é 
alterar processo de emissão do documento fiscal de comercialização entre 
empresas e não a comercialização da empresa com o consumidor final.

escrita - para quais tipos de operações [ex: entrada, saída, impor-

tação, exportação, simples remessa] a Nf-e pode ser utilizada? 

Eugênio – Como a NF-e substitui a nota fiscal modelo 1/1A, esta 
acoberta todos os tipos de operações, indistintamente. Como a idéia 
do modelo foi substituir o papel para o modelo digital, tudo aquilo 
que o modelo papel não contradiz o modelo digital é recepcionado.

escrita - Quais empresas e a partir de quando as empresas se-

rão obrigadas à emissão de Nf-e? as médias e pequenas em-

presas também devem emitir Nf-e? 

Eugênio – A NF-e é realidade nacional desde 15 de setembro de 2006. 
De 15 de setembro a 1º de abril de 2008, as empresas emissoras eram 
voluntárias no projeto, e já emitiam notas eletrônicas com validade fis-
cal e jurídica. A partir de 1º de abril de 2007 veio o primeiro segmento 
obrigatório: o de cigarros e combustível. Primeiro de dezembro de 
2008, entra na obrigatoriedade outra grande quantidade de segmen-
tos, estes listados no Protocolo ICMS 68, de 04 de julho de 2008. 
Como a estratégia de obrigatoriedade foi por segmentos, não fazemos 
distinção entre pequeno, médio, micro ou grande porte. Todos os con-
tribuintes enquadrados na lista dos segmentos passam a ser obrigados 
a emitir NF-e. Um dos ganhos da nova nota é exatamente nivelar todos 
os contribuintes de cada segmento de forma igual.

escrita -  o que muda para o cliente se a empresa passar a uti-

lizar Nf-e nas operações?

Eugênio – Muda muito. Tanto mudou que grande parte das empresas 
emissoras no novo modelo vem redesenhando seu processo operacio-
nal, em virtude dos significativos ganhos apresentados com o novo 
modelo. Diversos custos diretos e indiretos que não haviam sido levan-
tados durante a elaboração do projeto, hoje estão sendo aflorados.

escrita - a Nf-e e o documento auxiliar – daNfe - podem ser uti-

lizados para documentar vendas de mercadorias a Órgãos pú-

blicos [administração direta ou indireta] e empresas públicas?

Eugênio - Sim, todas aquelas empresas que realizam vendas para ór-
gãos públicos que voluntariamente ou obrigatoriamente, por força 
de protocolo, passam a emitir Nota Fiscal Eletrônica, devem realizar 
suas vendas para os órgãos públicos também com nota eletrônica. O 
DANFE [Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica] é uma re-
presentação gráfica simplificada da NF-e e tem como funções básicas, 
conter a chave de acesso da NF-e [permitindo assim a consulta às suas 
informações na internet], acompanhar a mercadoria em seu trânsito e 
para o contribuinte que não adotar o arquivo eletrônico da NF-e para 
escrituração, escriturar com o referido documento auxiliar, desde que 
exista a NF-e correspondente nas bases do fisco.

escrita - o destinatário da mercadoria poderá exigir a Nota fis-

cal em papel modelo 1 ou 1a ao invés da Nota fiscal eletrônica? 

Eugênio – Não. Uma vez o contribuinte sendo emissor de NF-e, este 
sempre emitirá NF-e. A única exceção em que o contribuinte poderá 
emitir nota modelo 1/1A é no caso de venda fora do estabelecimento, 
desde que a nota fiscal de saída e a nota de retorno sejam notas eletrô-
nicas e as notas fiscais intermediárias, modelo 1/1A façam referência 
à nota de saída eletrônica. Não tem como um contribuinte de forne-
cedor que emita NF-e, optar por receber NF-e ou nota fiscal modelo 
1/1A, este sempre deverá receber a nota eletrônica. O que se tem por 
opção é de escriturar esta NF-e com o documento auxiliar [DANFE], 
desde que exista a NF-e correspondente a este documento.

escrita - as empresas obrigadas serão credenciadas de ofício 

pela secretaria da fazenda ou terão que providenciar seu cre-

denciamento para emissão de Nf-e? 

Eugênio – Na realidade, existem duas formas de adesão: adesão vo-
luntária para aquele que não está na obrigatoriedade, este solicita o 
credenciamento para emissão. E adesão obrigatória, que é por meio 
do protocolo ICMS, neste caso o contribuinte será credenciado de 
ofício. Uma vez publicado o protocolo de segmentos obrigados, o 
contribuinte deve começar a providenciar a adequação do seu sis-
tema para emissão da nota eletrônica, porque se na data limite da 
obrigação ele ainda não estiver preparado para emitir o documento 
eletrônico, toda comercialização da empresa estará sendo realizada 
de forma irregular perante o fisco. 

escrita - os contribuintes obrigados a emitir Nf-e poderão an-

tecipar o início desta emissão?

Eugênio – Sim.

escrita - os estabelecimentos obrigados a emitir Nf-e que op-

tarem por antecipar sua emissão, anteciparão também a data 

inicial da obrigatoriedade de emissão de Nf-e?

Eugênio – Não. A antecipação do contribuinte no processo de emissão 
não interfere em nada na data prevista da obrigatoriedade.

escrita - Quais os procedimentos para que uma empresa inte-

ressada possa passar a emitir Nf-e?

Eugênio - As médias e pequenas que quiserem baixar o software emis-
sor disponibilizado pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, pode-
rá baixar o mesmo sem ônus algum. Baixado o referido software, o 
contribuinte terá que adquirir o certificado digital e solicitar o cre-
denciamento na secretaria da fazenda que queira emitir. Importante 
mencionar que a SEFAZ não credencia a empresa perante as demais 
Unidades Federadas, ou seja, a empresa.  Para o contribuinte que uti-
liza sistema próprio, deve solicitar credenciamento na UF de interesse; 
deverá possuir certificação digital [possuir certificado digital, emitido 
por Autoridade Certificadora credenciado ao ICP-BR, contendo o 
CNPJ da empresa]; adaptar o seu sistema de faturamento para emitir 
a NF-e. Testar seu sistema no ambiente de homologação da SEFAZ 
autorizadora, e depois de realizados todos os testes, obter a autoriza-
ção da Secretaria da Fazenda para emissão de NF-e em ambiente de 
produção [NF-e com validade jurídica].

Sites: www.nfe.fazenda.gov.br  |  www.sefaz.go.gov.br
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Uma face oculta na crise 
financeira e as normas 
internacionais de Contabilidade

O prestigioso jornal “Le Monde”, de Paris, do último dia 30 de setem-
bro, em um artigo sob o título “Mercados financeiros: os efeitos per-
versos da transparência”, de autoria do Diretor do Instituto de Gestão 
Empresarial de Lyon, Pierre-Yves Gomez, insinua ser a culpa da crise 
atual as Normas de Contabilidade. Afirma o conceituado articulista que 
na crise anterior, quando a ENRON e outras provocaram sérios proble-
mas atribuía-se a culpa aos administradores de não seguirem as regras, 
mas, que agora tudo tinha exatamente as normas como base, ensejando 
inferir que elas ampararam as informações falsas.

No Diário de Notícias de Lisboa, do mesmo mês, entrevistas e arti-
gos interrogavam sobre as omissões das milionárias auditorias e pergun-
tavam como tudo poderia ter acontecido sob a complacente observação 
das autoridades governamentais incumbidas de fiscalizarem o mercado 
de capitais. A renomada revista “The Economist” dias antes associara a 
crise à informação contábil [The crisis and fair-value accounting] relati-
va aos erros fundamentados no que as tais normas denominaram.

Segundo a famosa publicação até o candidato republicano à presidên-
cia dos Estados Unidos admitiu publicamente que a adoção do denomi-
nado “valor justo” (imposto pelas Normas) teria sido o responsável pela 
ocorrência desastrada. Dentre as criticas pesadas, de grande expressão, 
já ocorrera também, em sentido de sátira, a feita pela famosa Goldman 
Sachs, uma das maiores analistas de mercado de capitais do mundo, no 
artigo que fez editar sob o sarcástico título de “Alice no País das Ma-
ravilhas Contábeis”, no qual desaconselhava investimentos baseados em 
balanços inspirados nas Normas Internacionais do IASB. 

A referida Revista “The Economist” informou que as acusações da 
Goldman se comprovaram verdadeiras, não eram mera hipótese, mas, 
sim uma realidade que na atualidade se comprovava verdadeira na práti-
ca, consubstanciada em grave crise. O sucedido com a Lehman Brothers 
e com o “American International Group” demonstrou em números todo 
o desacerto da medida normatizada. As noticias que se veicularam e 
ainda se veiculam de que a implantação das ditas Normas Internacionais 
estimulariam investimentos, ajudariam a clareza, estão agora em questão 
nas principais potências mundiais, provocando interrogações; entremen-
tes, no Brasil, uma intensa propaganda favorável ás ditas Normas, am-
paradas pela lei e entidades governamentais, marcham na contramão do 
que na imprensa internacional se difunde.

A entidade máxima contábil em Portugal, o CTOC (Câmara dos 
Técnicos oficiais de Contas), equivalente aqui no Brasil ao Conselho 
Federal de Contabilidade, por suas lideranças, e ostensivamente, pela 
palavra e por manifestos do ilustre presidente da mesma Prof. António 

Domingues Azevedo, coloca em dúvida a competência do IASB; acusam, 
ainda, o processo não democrático de impor as normas, estas que osten-
sivamente se mostram lesivas ao interesse milhões de pessoas.

Na Espanha, decreto real há poucos meses, conflitou-se com as re-
feridas Normas ditas Internacionais, recusando a uma cega obediência. 
Uma face oculta, pois, da crise, mesmo protegida por amplo noticiário 
que mais coloca em relevo efeito que causa, vem sendo evidenciada por 
algumas figuras de alta expressão. O “Semanário Econômico” de Lis-
boa, em 3 de outubro último, evidencia com clareza que “Especialistas 
concordam que é preciso mudar as regras do jogo” no sentido de buscar 
realidade e reduzir sofisticações que só mascaram informações. Na ma-
téria que o referido jornal editou criticada foi a “suposição de cenários” 
que as normas ensejaram, afirmando que o problema não se resolve pela 
tal “governança” tanto alardeada, mas, sim de um mercado que receba 
informação com maior sinceridade.

A falsidade informativa, todavia, essa que lançou cortina de fumaça 
para que a crise pudesse ganhar corpo, é repetição do que há mais de 30 
anos ocorreu e que foi advertido no Senado dos Estados Unidos pelos re-
latórios do Senador Lee Metcalfe, por eméritos professores universitários 
estadunidenses como Briloff  e Zeff. Fizerem-se posteriormente leis para 
controles aparentes, mas, não se combateram as causas, estas que enquanto 
não forem eliminadas promoverão crises em cadeia, pois, encontram-se na 
“elasticidade” do que de subjetivo ensejam as Normas Internacionais de 
Contabilidade, segundo se vem amplamente denunciando pela imprensa.

O que se alardeou como uma Contabilidade de alto nível mostra-se 
na prática incompetente para evitar a crise anglo-saxônia; assim alegam 
muitos intelectuais, como para citar um só exemplo o fez o emérito Pro-
fessor universitário Domingos Cravo, em Maio último, em conferência 
proferida e aplaudida por mais de 3.000 profissionais no IX Congresso 
Internacional de Contabilidade do Mundo Latino; o mestre foi enfático 
em afirmar que se estava diante de uma “anarquia epistemológica”, e, o 
fez muito antes que a crise explodisse. O que no Brasil, pois, se implantou 
com a Lei 11.638/07 foi uma submissão a esse regime que se mostra 
criticado, só apoiado por grupos de interesse, mas, condenado por enti-
dades de classe contábil de responsabilidade, assim como por intelectuais 
deveras consagrados por obras e reconhecimento social e cultural.

Mais que palavras ficam comprovados pelos acontecimentos os erros 
de um sistema que apresentado a titulo de “convergência” está a produ-
zir efeitos indesejáveis. As mazelas, pois, poderão, sim, atingir o Brasil, se 
deveras tornar-se cegamente submisso a um sistema que se mostra falido 
segundo as referências relevantes aqui apresentadas.

*Doutor em Letras, honoris causa, pela Samuel Benjamin Thomas University, de Londres, Inglaterra. Doutor em Ciências Contábeis pela Faculdade Nacional de 
Ciências Econômicas da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, 1964. Administrador, Contador e Economista, Consultor, Professor, Cientista e Escritor. Vice-
Presidente da Academia Nacional de Economia, Prêmio Internacional de Literatura Cientifica, autor de 176 livros e mais de 13 mil artigos editados pelo mundo.
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A organização 
Andróide
Gilberto de Abreu Sodré Carvalho 
explora a organização andróide, isto é, 
aquela que reproduz de algum modo 
o ser humano. De grande interesse 
para gestores e consultores empresa-
riais, o livro descreve o que as empre-
sas têm feito e prescreve o que devem 
fazer para sobreviver e se tornar mais 
fortes na economia da criatividade 
dos nossos dias, transformando-se em 
organizações de conhecimento.

princípios de 
direito do Trabalho 
(Série Direito Empresarial)
Este livro é uma ferramenta indis-
pensável para aqueles que lidam com 
relações trabalhistas. Os autores apre-
sentam questões como a relação entre 
direito do trabalho e o Custo Brasil, a 
controvérsia acerca de cláusulas con-
tratuais, alternativas para reduzir cus-
tos, variadas formas de remuneração e 
o processo de flexibilização da legisla-
ção trabalhista, entre outros assuntos.

Informações: 
editora@fgv.br / www.editora.fgv.br
0800 21 7777 / (21) 2559-4426 
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Supersimples: Manual prático do 
Simples nacional
Atualizada até 11/02/2008,  a edição deste Manual Prático, 
em linguagem acessível e com a utilização de exemplos e tabe-
las, tem por objetivo reunir numa só obra o arsenal necessá-
rio ao perfeito entendimento do novo regime, cuja paradoxal 
complexidade é inevitável quando se reúnem em uma só apura-
ção e forma de pagamento os mais variados interesses dos en-
tes federativos, em face da atual estrutura tributária brasileira. 

RiR-2008: Regulamento do 
imposto de Renda
Anotado, comentado e atualizado até 24/06/2008. A obra, edi-
tada anualmente desde 1999, apresenta o texto do Regulamento 
do Imposto de Renda - Decreto nº 3.000, de 26/03/1999, com 
anotações de atos legais e normativos que alteram as matérias regu-
lamentadas ou explicitam posicionamentos do fisco. É enriquecida 
por comentários dos autores, completo Índice Alfabético-Remissi-
vo e seleção das mais significativas jurisprudências.

Ripi-2008: Regulamento do imposto 
sobre produtos industrializados 
Anotado, comentado e atualizado até 31/05/2008, de Waldemar 
de Oliveira, renomado especialista nesse tributo e que há mais de 
trinta anos vem acompanhando a evolução desse imposto, com vis-
tas à sua aplicação no dia-a-dia dos estabelecimentos industriais 
ou equiparados. A obra, em sua 19ª edição, apresenta o texto do 
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI) 
– Decreto 4.544, de 26 de dezembro de 2002.

Sebastião Guedes de Araújo, editora Cenofisco, 830 páginas 
com desconto de 20% R$ 146,40
O IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados é uma das principais 
fontes de arrecadação da União. É um imposto complexo que necessita 
de um bom entendimento para sua aplicação. Assim, o contribuinte deve 
estar atento para as normas que o regulamentou, bem como dos atos 
complementares. O autor, visando uma melhor compreensão e entendi-
mento para uso e aplicação por parte do contribuinte, procurou inserir 
[nos respectivos artigos], além das normas complementares [leis, decre-
tos, portarias etc.], os principais pareceres normativos CST, as decisões da 
Receita Federal, as soluções de consultas e as jurisprudências.

Regulamento do ipi com comentários da legislação 
complementar, pareceres normativos CST, decisões da 
Receita Federal, soluções de consultas e jurisprudência

informações: www.fiscosoft.com.br/livraria

informações: 
Miqueas Souza dos Santos - Cenofisco/Goiânia (62) 3941-0210 miqueas@cenofisco.com
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A Ouvidoria do Conselho Regional de Contabilidade recebe, freqüen-
temente, mensagens de colegas contabilistas, inscritos como Técnico em 
Contabilidade e com dúvidas sobre prerrogativa profissional. Quando 
exercia a função de Ouvidor Geral, respondi a muitos questionamentos 
de colegas Técnicos. Esclareço mais detalhes a seguir:

O ensino técnico em Contabilidade foi regulamentado pelo Decreto 
20.158/1931 que tratou da organização do ensino comercial; o Decreto 
Lei 9.295/1946 criou o Conselho Federal de Contabilidade e as Regio-
nais, e definiu as atribuições do Técnico em Contabilidade.

O plenário do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás é for-
mado por 1/3 de Técnicos em Contabilidade e 2/3 de Contadores, 
composto de vinte e quatro conselheiros: doze efetivos e doze suplen-
tes. Dessa forma, os Técnicos são representados por oito conselheiros. 
No mês de Junho de 2008, os Técnicos representavam 51 % dos con-
tabilistas ativos inscritos.

A Lei 5.692/1971 que tratava das diretrizes e bases da educação, 
incluindo a educação profissional pelas escolas técnicas e profissiona-
lizantes, foi revogada pela Lei 9.394/1996 que teve regulamentado os 
seus artigos 39 a 42 pelo Decreto 2.208/1997, que faz menção aos 
cursos Técnicos de nível médio. Esta nova legislação enquadrou o curso 
técnico como de gestão.

No ano de 2002, o Conselho Federal de Contabilidade baixou a Reso-
lução 938/2002 que considerou extinto pela legislação o Curso Técnico, 
entendendo que os requisitos exigidos para a formação dos Técnicos em 
Contabilidade não era compatível com o DL 9.295/1946 e determinou 
que somente os formandos até o ano de 2004 poderiam se inscrever.

Cabe ao Conselho Federal de Contabilidade a regulamentação do 
ensino? A competência para verificar se um curso técnico está apto a 
habilitar profissionalmente o aluno é do órgão próprio do respectivo 
sistema de ensino. O Conselho Federal, como órgão de registro e fiscali-
zação do exercício profissional, não tem competência legal para verificar 
se um curso técnico está apto a habilitar profissionalmente o aluno, uma 
vez que esta competência é privada do sistema educacional 

A interpretação errônea por parte do Conselho Federal de Conta-
bilidade decorre do fato das diretrizes curriculares nacionais serem por 
eles analisadas com base na Lei 5.692/1971, revogada pela atual lei de 
diretrizes de base (Lei 9.394/1996).

O Conselho Nacional de Educação afirmou no parecer CNE/CEB 
nº 32/2006, que o Parecer CNE/CEB nº 16/99 e a Resolução CNE/
CEB nº 4/99, não extinguiu a habilitação profissional de Técnico em 
Contabilidade no nível de Ensino Médio. Apenas o Técnico de Conta-
bilidade foi corretamente situado na área profissional da Gestão, como 
referência para sua atuação profissional. Com base nestes atos, o Conse-
lho Federal de Contabilidade, no ano de 2006, por meio da Resolução 
1.073 revogou na íntegra a Resolução 938.

O Técnico em contabilidade, hoje em dia, pode legalmente obter seu 
registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, 
estando apto a realizar todas as atividades contábeis de sua competência. 
Somente com a alteração, revogação ou uma nova legislação de regência 
da profissão contábil, será possível ao Conselho Federal de Contabilida-
de conseguir o intento de alterar, equiparar ou diminuir as prerrogativas 
profissionais do Técnico em contabilidade de nível médio. 

Está previsto a reformulação da lei de regência da profissão con-
tábil no ano de 2008, devido ao Decreto-Lei nº 9.295/1946 não ter 
acompanhando os processos evolutivos das demais legislações brasilei-
ras, deixando lacunas nos dispositivos que regulamentam a profissão 
contábil. Para suprir tais lacunas, foi criada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade uma Comissão Nacional e vinte e sete regionais para 
elaborar um anteprojeto de reformulação da lei de regência. Na elabo-
ração desse anteprojeto, os CRCs realizaram duas audiências públicas 
regionais para colher sugestões dos profissionais. Esse anteprojeto fo-
caliza a promoção de avanços na legislação contábil com destaque para 
os direitos e deveres dos contabilistas. 

O projeto está concluído e tem como padrinho o Presidente da Re-
pública, Luiz Inácio Lula da Silva, que participou do 18º Congresso Bra-
sileiro de Contabilidade, realizado no mês de Agosto em Gramado-RS, 

Técnico em Contabilidade: 
prerrogativa profissional
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que aproveitou a solenidade para anunciar que o anteprojeto de Lei deve-
rá dar entrada no Congresso Nacional como um projeto do Executivo.

No projeto de reformulação da Lei de regência está previsto que o 
Técnico em Contabilidade registrado no Conselho Regional de Con-
tabilidade na data da publicação da Lei é provisionado, passando a ser 
denominado contador provisionado, podendo exercer a totalidade das 
atribuições de Contador na mudança de categoria quando formado no 
curso de ciências contábeis ou se tiver registro profissional ativo de, no 
mínimo, 05 anos e seja aprovado em exame específico regulamentado 
pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Aos portadores de diplomas ou certificados de conclusão de curso 
Técnico em Contabilidade, devidamente registrados na Secretaria de Edu-
cação ou que estejam matriculados até a data da publicação da Lei em es-
cola que emita certificado de técnico em contabilidade, poderão requerer 
o registro em Conselho Regional de Contabilidade até 05 anos contados 
a partir da publicação da Lei, como contador provisionado. Lembrando 
que é um projeto que pode ser alterado no Congresso Nacional.

O Curso Técnico em Contabilidade é um curso profissionalizante 
de nível médio, criado pelo governo federal para que esse profissional 
compartilhe com o contador a realização de função da contabilidade; 
e um curso intermediário, que serve para que o estudante tenha uma 
profissão enquanto freqüenta o curso superior ou supra a necessidade 
das empresas nas localidades onde não existam Instituições de Ensino 
Superior que ofereçam curso de Ciências Contábeis.

Atualmente, as escolas particulares não se interessam por ministrar 
cursos técnicos: na maioria, são oferecidos por instituições públicas 
como o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio – SENAC, 
com 850 horas divididas em três módulos; e pelo Centro Federal de 
Treinamento Tecnológico – CEFET, com 1.060 horas em atividades ex-
traclasses e em três módulos.

Existe uma visão equivocada que o Técnico em Contabilidade de hoje 
é o mesmo guarda-livros de antigamente. É um estereótipo criado em 
função da forma como os cursos profissionalizantes eram conduzidos, 

em que se denotava a visão de um profissional simplesmente cumpridor 
de dispositivo legal e sem nenhuma capacidade criativa. Isto não ocorre, 
tenho por base a matriz curricular do curso técnico em contabilidade do 
CEFET de Rio Verde - Goiás, que contempla diversas disciplinas que 
permitem ao aluno a possibilidade de adquirir conhecimento suficiente 
para exercer as atribuições definida na lei de regência.

O Conselho Regional de Contabilidade do Paraná ganhou, recente-
mente, uma ação que transitou no Tribunal Regional Federal da quarta 
Região com julgamento de recurso no Superior Tribunal Federal contra 
uma indústria deste Estado, que foi atuada por manter funcionários rea-
lizando tarefas de prerrogativa de contabilista, sem o devido registro no 
órgão de classe (leigo).

O ministro Mauro Camobel Marques do STJ enfatizou que o artigo 
15 da lei de regência (9.295/46) não limitou a obrigatoriedade da pre-
sença de profissionais habilitados e registrados no conselho, apenas para 
o exercício de atividade que envolvesse unicamente a direção técnica do 
setor de contabilidade da empresa. Para o ministro, a simples existência 
de contadores habilitados e registrados atuando na coordenação do setor 
contábil de uma empresa não afasta a possibilidade que, diariamente, 
outros funcionários exerçam irregularmente atividades privativas de con-
tabilistas. Esta conquista mostra a importância dos Técnicos em Conta-
bilidade que, devidamente registrados no CRC, podem exercer a função 
de subcontadores, analistas, supervisores, e encarregados contábeis, que 
exercem as tarefas de classificador, codificador, analista contábil, entre 
outras funções e tarefas.

O Decreto Lei 9.295/1946 normatiza no seu artigo 25 que os 
Técnicos em Contabilidade podem executar as tarefas de organização e 
execução de serviços de contabilidade em geral e escrituração dos livros 
de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no 
conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos ba-
lanços e demonstrações, responsabilizando inclusive das Demonstrações 
Contábeis das empresas de sociedade anônimas. Em regra, somente as 
atividades de Auditoria, Perícia, Docência Universitária e atividades de 

Henrique Ricardo Batista 
Vice-presidente de Ética, disciplina e Fiscalização
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avaliação patrimonial, são reservadas aos profissionais de nível superior, 
por requerer conhecimento adquirido no curso de Ciências Contábeis.

Inclusive elaborar as Demonstrações das S/A? O artigo 177 da 
Lei 6.404/1076 que regula as sociedades anônimas dispõe que as 
Demonstrações Financeiras (contábeis) serão assinadas pelos admi-
nistradores e por contabilistas legalmente habilitados, sabemos que a 
profissão de contabilista é híbrida, com duas categorias: Técnico em 
Contabilidade e Contador.

A lei de regência dispõe que o Conselho Federal de Contabilida-
de tem a atribuição de regulamentar o dispositivo dessa lei por meio 
de Resoluções específicas. Usando dessa prerrogativa o CFC baixou a 
Resolução 560/1983 que definiu quarenta e oito atribuições privati-
vas dos contabilistas e dezenove atividades compartilhadas com outras 
profissões, principalmente ligadas à área de ciências sociais aplicadas: 
Administradores e Economistas. Esta Resolução regulamentou o arti-
go 25 do Decreto Lei 9.295/1946: esta normativa é contestada pelos 
colegas das ciências sociais aplicadas; e somente quando o projeto que 
modifica a lei de regência, a ser encaminhado ao congresso, for sancio-
nado poderá sanar esta divergência.

Os Técnicos em Contabilidade podem ser penalizados pelo fiscal 
do setor de fiscalização do Conselho Regional, exclusivamente pelas 
seguintes infrações:

1. Técnico em Contabilidade exercendo funções privativas de contadores;
2. Técnico formado em Ciências Contábeis que não altera a categoria 

profissional e está exercendo cargo de contador;
3. Técnico em Contabilidade que se qualifica como contador nas 

peças contábeis;
4. Omissão da categoria profissional e/ou número de registro do CRC, 

em trabalhos executados, em cartões, placas, anúncios e publicações.

As penalidades 
pelo não cumprimento 
destas normas profissionais são:

1. Multa no valor de R$ 266,00 a R$ 1.330,00.
2. Advertência Reservada.
3. Censura Reservada.
4. Censura Pública.

Acredito que tenha esclarecido as dúvidas dos colegas Técnicos. Fi-
nalizo conclamando aos que ainda não possuem o curso superior: é a 
garantia da totalidade das atribuições definidas para a categoria de con-
tador e para atender ao mercado de trabalho que exige esta qualificação. 

Câmara de Ética, Disciplina e Fiscalização - Vice-Presidente de Ética, Disciplina e Fiscalização: Henrique Ricardo Batista
MEMBROS:  Otávio Martins de Oliveira Júnior   |   Mauricio Generoso de Freitas   |   Rosângela Gonzaga Pedrosa   |   Oribaldo Ribeiro 
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A 13ª CONESCAP é promovida pela Fenacon – Federação Nacio-
nal das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias e 
Pesquisas, e realizada pelo Sescon-Goiás. O espaço escolhido para o 
evento é o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, considerado 
um dos mais modernos e completos da América Latina. Com área 
construída de 51.000 m2, está localizado no Centro de Goiânia e 
próximo à rede hoteleira. 

Além de integrar participantes, a convenção – que acontece a 
cada dois anos – tem o objetivo principal de provocar a discussão de 
questões inovadoras aplicáveis ao contexto das empresas do setor de 
serviços. E mais: discutir novas práticas organizacionais, formular, 
atualizar conceitos e trocar de experiências.

Com o tema “Serviços: Gestão do Conhecimento e do Social”, a 
convenção se ajusta nestes dois eixos temáticos. “O conhecimento, 
na economia moderna, adquire características de um bem extrema-
mente valioso, às vezes escasso ou até abundante e mal trabalhado. 
Como bem de valor, o conhecimento deve ser idealmente gerido e 
compartilhado. A Gestão do Conhecimento, por sua vez, vai além 
da pura mensuração do conhecimento das pessoas [o capital intelec-
tual], é um processo sistemático, dinâmico e abrangente, focado na 
consecução da excelência organizacional”. 

O desafio posto às empresas de serviços, dentro do contexto 
temático da convenção, deverá residir não só na discussão concei-
tual teórica da Gestão do Conhecimento, mas também na sua ado-
ção efetiva, quais estratégias deverão ser seguidas, as prioridades e 
os desafios advindos. Um destes desafios, certamente, num plano 
mais restrito, residiria na Gestão das Pessoas e, numa ampliação, na 
Gestão do Social.

Mais que gerir pessoas ou as informações sociais da organização, 
o tema da 13ª CONESCAP sugere um aprofundamento na discussão 
e maior interação das empresas de serviços com as pessoas: “tornar 
o segmento empresarial de serviços mais proativo na concepção de 
políticas sociais corporativas, cada vez mais participativas, com maior 
alcance perante a sociedade e fundadas na construção da cidadania”.

Feira de negócios
Paralelamente à CONESCAP, a Feiness – Feira Nacional de Ne-

gócios para o Setor de Serviços reunirá grandes expositores, empre-
sas de todo o país que expõem produtos, apresentam novas soluções, 
tecnologias e gama de serviços voltados a atender as necessidades das 
empresas participantes.

Goiânia sedia o maior e mais signifi cativo acontecimento do 
setor de serviços, de 14 a 16 de outubro de 2009

inovação
Pretende-se agregar à Feiness uma idéia muito significativa. 

Trata-se de uma “empresa virtual multiplataforma”, abrangendo 
a prestação de serviços, atividades financeiras, a comercialização 
de bens duráveis e negócios diversificados. A empresa virtual fun-
cionará efetivamente durante todo evento. Com estes ingredientes 
aliados à conjugação temática, a 13ª CONESCAP provocará uma 
discussão extremamente importante e inovadora no âmbito das 
empresas de serviços. 

Fonte:  Eduardo Santana, coordenador geral da 13ª CONESCAP  |      inscrições até o dia 30/9/2009 pelo site www.conescap.com.br

O sucesso da 13ª CONESCAP começou com um jantar de lan-
çamento, no dia 22 de setembro de 2008. Realizado no Oliveiras 
Place, em Goiânia, a ocasião contou com a presença da diretoria da 
Fenacon, presidentes de sindicatos filiados, representantes de entida-
des e mais de 200 convidados, entre empresários e profissionais da 
área contábil.

Na apresentação do evento, as palavras do presidente da Fe-
nacon, Valdir Pietrobon, são claras: “Não tenho dúvidas que os 
assuntos abordados neste evento serão de extrema importância 
para o setor, pois evidenciam características essenciais para o de-
senvolvimento dele e de todo o país”.

Na visão empreendedora do presidente da comissão organiza-
dora da convenção, Edson Cândido Pinto, “Goiânia será sede de 
um dos maiores eventos do setor de serviços. Esta será a maior 
CONESCAP de todos os tempos”.
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oS iMEnSoS fatores sociais no Brasil advindos da má distribuição 
de renda, a falta de educação, saneamento básico, transportes e outros 
conhecidos desequilíbrios sociais são causados por um modelo econô-
mico que não condiz com o nosso País. 

É sabido também que as organizações a cada dia estão preocupadas 
com seu objetivo social, de não só obterem ganhos financeiros, remu-
nerar os investidores, pagarem tributos, mas, sobretudo, de buscar a 
mais valia, ou seja, praticar ações no contexto ético e dá a contrapartida 
junto à sociedade consumidora. É o papel das instituições como agentes 
sociais, no processo de desenvolvimento sustentável.  

É visível que as atividades econômicas precisam crescer, mas ao mes-
mo tempo precisam valorizar atividade econômica sem comprometer o 
meio ambiente e o bem-estar das sociedades futuras. As empresas que 
incentivam o crescimento sustentável devem inserir a participação em 
ações sociais do meio em que vivem, mostrando sua responsabilidade 
social e ambiental.  Uma gestão empresarial cujo principal objetivo seja 
a satisfação dos interesses dos seus proprietários e acionistas [sharehol-
ders], evidencia, hoje, um modelo em baixa nestes novos tempos. Não 
basta produzir produtos de qualidade e de última geração. Não basta 
apenas ser uma empresa economicamente rentável. 

A contabilidade como ferramenta para o bom funcionamento da gover-

A responsabilidade 
social e ambiental 
das organizações

nança corporativa de uma empresa, produz informações que podem reduzir 
conflitos entre os empreendedores, capitalistas e a sociedade consumidora.  

A sociedade está cada vez mais exigente e cobra das empresas pos-
tura mais responsável na utilização e preservação de recursos naturais, 
a valorização e reconhecimento dos seus empregados, proporcionando 
melhor condição de trabalho e qualidade de vida. Além da transparên-
cia e ética na divulgação dos seus resultados e ações para a sociedade e 
investidores. Neste contexto, é louvável destacar o papel desempenhado 
pela entidade e organizações não governamentais, no fomento a partici-
pação empresarial nas questões sociais e na divulgação da responsabili-
dade social empresarial e de práticas de condutas transparentes e éticas 
corporativas para com a sociedade.

O Balanço Social é a peça contábil que mostra à sociedade estas 
ações; e o marketing social é uma estratégia de mudança do compor-
tamento junto a seus consumidores. O Balanço Social combina os me-
lhores elementos das abordagens tradicionais da mudança social num 
sistema integrado de planejamento e ação, e aproveita os avanços na tec-
nologia das comunicações e na capacidade dos profissionais da contabi-
lidade. Divulgar o Balanço Social é mostrar o Lucro Social da empresa, 
é mostrar o reflexo do conjunto de ações econômicas com as ações e 
programas sociais. É mostrar ao consumidor a empresa cidadã.

José Gilmar Carvalho de Brito

Contador, mestre em Contabilidade, professor da Universidade Estácio de Sá – Goiás, vice-presidente de controle interno do CRC-GO e diretor do SESCON/Goiás.
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Como o jovem recém-formado possuirá experiência profissional se não 
tiver a chance do primeiro trabalho? No mercado atual, conhecimento 
profissional diz muito na hora de alcançar uma boa colocação. Dis-
posição, persistência e confiança também contam em alto grau. Mui-
tos jovens andam sonhando e correndo atrás de uma oportunidade de 
mostrar o que sabem e crescerem dentro de empresas que dão chances a 
esses promissores talentos. 

Muito próxima de uma área afim da Contabilidade, a estudante Ca-
milla Campos Ribeiro, de 17 anos, cursa Gestão de Recursos Humanos e 
vive a experiência do primeiro trabalho. Ela conclui o ensino médio com 
16 anos. “Acredito na minha profissão, reconheço sua importância e valo-
rizo o aprendizado. Tudo isso ajuda na conquista pelo trabalho, sim. De-
monstrar interesse e acreditar, essas duas ações fortalecem a profissão”. 

A jovem diz ser essencial a plena dedicação à profissão. “É, na verda-
de, nós mesmos  escolhemos o que fazer e ser na vida. Valorizar o nosso 
ofício é um passo grande para conquistar o mercado de trabalho”.

Inteligente e articulada, Camilla comenta que o CRC-GO é aten-
cioso e pode ainda mais colaborar com estudantes e recém-formados: 
“Abrindo espaços para que possam conquistar o mercado de trabalho 
com mais bagagem, por meio de programas, cursos, palestras, como já 
tem acontecido. Esses serviços prestados dão credibilidade ao nosso 
currículo e na hora de buscar trabalho”.

Ela é segura. “Dentro dos meus conhecimentos, me sinto, sim, pre-
parada para assumir responsabilidades. Conheço minhas limitações e 
habilidades, e posso assumi-las responsavelmente. Tenho a chance de 
aprender para poder adquirir, mais adiante, outras ações responsáveis”.

desafi os e refl exão: a primeira oportunidade
“O curso me prepara para ter um raciocínio certo diante dos desafios 

proporcionados pela profissão, ou seja, saber pensar e refletir. Ser capaz 
de tomar as providências necessárias e, com senso crítico e atenção, diag-
nosticar problemas e encontrar soluções”, explica a jovem universitária.

No momento, Camilla vive a primeira oportunidade de trabalho: 
“Estou no meu primeiro emprego, que me proporciona uma melhor vi-
são dos negócios, das empresas, enfim, do mercado de trabalho. É o meu 
primeiro contato com este “mundo” tão surpreendente e inovador. Tem 
sido de suma importância para mim”.

Contratar jovens estudantes, na opinião de Camilla, depende da 
política interna da empresa. “No geral, acredito que o mercado tem 
dado muita oportunidade a estudantes e recém-formados, dando-lhes 
a oportunidade de estágio e uma chance maior de desenvolver conhe-
cimentos adquiridos no curso”.

perfi l construído para atuar
“O perfil profissional que tenho construído para atuar no mercado de 

trabalho é de um profissional competente, que aceita desafios, busca sem-
pre crescer com a empresa, valoriza a empresa e o clima organizacional onde 
trabalha”, revela a estudante, que continua o raciocínio: “Ser persistente e 
perseverante, não só nos objetivos pessoais, mas nas propostas da empresa”. 
Camilla pretende fazer pós-graduação e afirma que o primeiro trabalho pro-
porciona uma visão além dos relacionamentos. “Acredito no trabalho em 
equipe, isso me ajuda a aprender. Tenho aprendido muito mesmo. Meu curso 
é concluído no final de 2008, e estarei com 18 anos. Um caminho a seguir”. 

No 
começo 
do caminho

Camilla: “Essa primeira oportunidade é de suma importância”.
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palavras de um educador
Educação a favor do amadurecimento profissional. José Gilmar 

Carvalho de Brito é contador, mestre em contabilidade e professor da 
Universidade Estácio de Sá. Com vasta experiência, analisa a primeira 
oportunidade de trabalho, na hora de contratar: “É bastante compli-
cado para o aluno e para a empresa, considerando que o aluno não 
tem experiência mercadológica, ou seja, precisa haver uma compreen-
são da empresa em relação ao primeiro emprego”. 

O professor comenta a importância de acreditar no aprendiz. “Acredi-
tar no potencial do aluno no primeiro emprego é importante até porque 
é um investimento que a empresa faz e precisa de retorno técnico e finan-
ceiro”. O que se deve levar em conta na hora de contratar o recém forma-
do? ”Em primeiro lugar, a formação acadêmica, ou seja, escolher o aluno 
com a formação adequada à necessidade da empresa. Em segundo lugar, 
verificar o grau de comprometimento do aluno e, por último, mostrar aos 
poucos o perfil da empresa. A junção desses fatores, com certeza, contri-
buirá para o recém-formado se adaptar às necessidades da empresa”.

dicas de quem entende
José Gilmar revela dicas relevantes para estes novos profissionais: 

“Mostrar capacidade de aprendizado, mostrar muita disposição em apren-
der e ter comprometimento com a empresa no alcance de seus objetivos”. 
E mais: “Identificar o perfil da empresa, procurar aprender as rotinas, 
de forma a contribuir decisivamente para solucionar o problema da em-
presa”. Uma pergunta não podia faltar: Os estudantes de hoje planejam 
a profissão e buscam com garra a primeira oportunidade? O professor 
responde: “Vejo com muita preocupação a parte comportamental dos 
estudantes. Em geral, são muitos espertos, todavia, meio desligados. E, 
em algumas vezes, nota-se a falta de comprometimento na inter-relação 
com o seu desejo e o perfil da empresa. De uma forma geral, hoje, têm 
muito interesse, porém, precisam ser mais focados na hora de atingir suas 
metas e as metas da empresa”.

“Se amanhã você quiser 
ser um grande profi ssional, 
comece hoje sendo um 
grande aprendiz.” 
inácio dantas
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“Aconteça o que acontecer vamos aprender 
e se desenvolver sempre”

É o lema no ambiente de Rosângela. “Isso pode ser feito através de 
reuniões e alinhamento constante das expectativas com acompanhamen-
to dos resultados. Esse deve ser o nosso papel como gestores, buscando 
sempre extrair o máximo das potencialidades dos novos profissionais, 
desenvolvendo seus talentos, dentro da sua equipe. Assim, o aprendiz 
consegue alcançar um objetivo dando o retorno favorável”.

Quem procura o primeiro trabalho, deve prestar atenção em que as-
pectos? “Inicialmente, deve haver respeito humano e gostar das pessoas. 
Isto gera um nível de abertura para o aprendizado recíproco e constante. 
Amor ao trabalho e dedicação, sendo criativo e que contagie com uma 
energia positiva. Mostrar esforço pela equipe, buscando identificar as 
prioridades e atualizar sempre os recursos tecnológicos necessários para 
o perfeito andamento dos processos”, responde a profissional. 

Visão de futuro
“Outro aspecto muito importante é ter o desejo de superação, estando 

atento aos seus resultados, sempre interagindo com sua equipe. Isto de-
monstra uma visão de futuro. Outro ponto bastante favorável ao iniciante 
é ter pontualidade, sendo exato no cumprimento de seus deveres e do 
prazo”, alerta, e desenvolve outro raciocínio: “Na contratação de nossos 
colaboradores, procuramos fazer todos os testes necessários para conhe-
cer bem com quem vamos trabalhar, com quem vai fazer parte da nossa 
equipe, conhecer seus sonhos e suas características e, principalmente, saber 
das possibilidades de desenvolver um grau de comprometimento com a  
empresa. Quanto mais você conhecer o seu futuro colega de trabalho mais 
fácil será para ambos”, explica. Segundo Rosângela, o colaborador preci-
sa, além do normal em uma relação de trabalho, sentir-se necessário na 
empresa, ter responsabilidades, ter possibilidades reais de crescimento, de 
aprendizado constante, de liberdade e de perspectivas futuras. “Por outro 
lado, o mesmo terá uma série de compromissos com a empresa”.

Atenção às dicas
“Crie um ambiente favorável, que deve ser verdadeiro, oportuno e ser 

usado na intenção de melhorar a relação com a equipe. Busque sempre o au-
todesenvolvimento, recomendo boas leituras e procure aprender com os co-
legas de seu grupo”, ensina. Cuidado com o palavreado. “Falar gírias pode 
ofender quem não está acostumado com esse tipo de linguajar. Nem todos 
precisam se acostumar com isto. Respeite o clima dos outros e do ambiente 
de trabalho. Lembre-se de que nem sempre eles estão propícios a piadas e 
acessos de risos. Há momentos em que o silêncio é básico e sagrado”.

Para finalizar, Rosângela esclarece: “Seja simples e autêntico, não 
prometa e nem gere falsas expectativas na equipe. Ser realista é um passo 
fundamental para a conquista da confiança. Organize o seu setor e dê 
o exemplo. Limpeza visual é sinônimo de que você acredita que pode 
tornar o seu ambiente melhor”.

Emprego ou trabalho?
Rosângela Gonzaga Pedrosa, graduada em Ciências Contábeis, empre-

sária do ramo contábil e conselheira do CRC-GO, tem ampla observação 
do espaço de trabalho. “Quando alguém me diz que está difícil arrumar 
um emprego, geralmente costumo perguntar: você está procurando um 
emprego ou um trabalho?” A princípio, podem parecer a mesma coisa, 
mas Rosângela explica bem: “Emprego e trabalho são usados como si-
nônimos. Entretanto, existe uma diferença sutil na representação dessas 
palavras. Emprego refere-se a ter uma função, um cargo, ou seja, é onde o 
indivíduo está empregado. Trabalho refere-se ao esforço físico, mental ou 
intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Trabalho é esforço, ter 
uma ocupação, uma tarefa a ser cumprida. Quantos de fato estão dispos-
tos a sair da zona de conforto e se desenvolver? Querer é uma coisa, mas 
entrar em ação é outra completamente diferente”, reflete.

Acreditar no aprendiz
“É muito importante, não só acreditar na capacidade destes novos 

colaboradores, mas investir também. Vale destacar que não estamos fa-
lando apenas de investimento financeiro e, sim, de paciência, tempo, téc-
nica, observação e feedback constante por parte de seus supervisores”, 
comenta Rosângela, que traduz: “O aprendizado mais poderoso para 
desenvolver talentos dá-se de forma empírica, quando o profissional 
encontra-se em uma situação desafiadora que exige o seu melhor. Neste 
momento, o investimento por parte do gestor é essencial para maximi-
zar os resultados”. A contabilista conta que procura sempre motivar os 
aprendizes: “Facilitando seu aperfeiçoamento e capacitação, oferecendo 
um bom ambiente de trabalho. Com estas vantagens o mesmo irá pensar 
duas vezes antes de tomar uma atitude e você sempre poderá mostrar ao 
mesmo as vantagens de trabalhar com você, na sua equipe, mantendo 
sempre o astral e o comprometimento lá em cima. Assim, podemos criar 
um ambiente de trabalho positivo”. 

“Lembre-se de que os vencedores 
fazem aquilo que os perdedores 
não querem fazer” 
H. Jackson Brown Jr.

Rosângela: “É importante ter desejo de superação”.
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Legislação ultrapassada
De acordo com Sandro Resende, o grande problema nos programas que 

incentivam a empregabilidade é a legislação. “A legislação brasileira, a CLT 
[Consolidação das Leis do Trabalho] como um todo precisa de uma refor-
ma. No final das contas, temos uma legislação ultrapassada, que precisa ser 
melhorada. O mundo do emprego mudou, e a legislação precisa acompanhá-
lo. E isso não quer dizer perdas de direitos, e sim ampliar a oferta de em-
prego”. Para ele, a legislação limita e dificulta. “Não oferece ferramentas e 
instrumentos para fazer uma gestão de política de emprego”.

Diz que a única ferramenta disponível hoje é o estágio, que signifi-
ca uma oportunidade a mais para estudantes. “A medida provisória do 
governo Fernando Henrique flexibilizou a lei de estágio. Quem está no 
ensino médio também desfruta dos mesmos direitos que o estudante uni-
versitário, em relação às leis atuais de estágio”.

nível médio e ensino tecnológico
“O trabalhador americano tem de 10 a 12 anos; o argentino de 

8 a 10 anos de escolaridade. O brasileiro tem de 3 a 5, ou seja, não 
tem o português e a matemática consolidados”. O estudante brasileiro 
de ensino médio precisa oportunidade. “Onde programas de primeiro 
emprego foram realizados, baseados na lei de estágio, funcionaram bem 
porque as habilidades básicas de uma pessoa de ensino médio estão 
consolidadas. E as empresas que contrataram essas pessoas perceberam 
que tinham absorção da habilidade específica muito facilitada”. Nosso 
sistema educacional, agora, começa privilegiar o ensino tecnológico: 
“O ensino técnico obtém uma nova formatação. E caminha para a ló-
gica de profissionais qualificados de nível médio: espaço, salário digno 
e padrão de vida razoável. Essa pessoa já é uma vencedora”. O conta-
bilista é um público diferenciado, com formação técnica e acadêmica 
muito específica. “Tem mercado pra ele, ainda mais com o Brasil cres-
cendo no ritmo que está crescendo, com as empresas se formalizando, 
a demanda para o contabilista será cada vez maior”.

Sintonia entre a oferta e a demanda
“Estágio não é emprego. Estágio, na verdade, é uma oportunidade 

que se dá em busca do emprego”, explica o consultor de projetos San-
dro Resende, que esclarece pontos importantes sobre a empregabilida-
de: “Existem problemas que dificultam a empregabilidade do recém-
formado. O primeiro ponto é a falta de experiência. Muitas vezes, a 
qualificação está destoante da demanda de mercado. No caso de pesso-
as com qualificação menor, a experiência está abaixo da expectativa. Na 
verdade, outro ponto a ser destacado por políticas de empregabilidade 
é a sintonia entre a oferta e a demanda”. 

Sandro comenta que uma iniciativa louvável é estreitar, criar canais 
de comunicação entre o meio acadêmico, entre o recém-formado e as 
empresas, ou seja, o mercado. “Na prática, os escritórios oferecem opor-
tunidades, mas de forma limitada. A grande idéia é buscar, articular e 
facilitar o acesso às informações que permitam saber exatamente onde 
está a oferta e onde está a demanda, e ajustá-los do ponto de vista da 
aptidão, da qualificação que essas empresas e escritórios vão precisar”.

Canal de intermediação
“Existem cursos oferecidos, em geral por entidades classistas, com é 

o caso do CRC-GO, que pensa a qualificação de maneira específica, ou 
seja, a profissionalização contábil. Há necessidade de se criar uma sis-
temática que garanta essas questões de forma mais integrada. Ajustar a 
qualificação, ajustar a especialidade que será ofertada ao mercado. Acertar 
os canais de comunicação das empresas que necessitam de profissionais 
interessados, e que os mesmos possam se comunicar e se integrar. Estou 
falando de políticas mais integradas e atualizadas de empregabilidade”, 
completa o consultor. Ele afirma que o tripé da política de trabalho e ren-
da é sustentado no microcrédito, na intermediação de mão-de-obra e na 
capacitação/ qualificação profissional. “Tem que haver possibilidades de 
estabelecer linhas de crédito. Ou para contratação, montar um escritório, 
viabilizar algum arranjo de mercado ou cooperativa”.
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Sandro: “Falta de experiência é um problema”.
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Dando seqüência ao brilhante trabalho da diretoria – iniciado no 
dia 1º de janeiro de 2006 – os conselheiros liderados pelo presidente 
em exercício Luiz Antônio Demarcki, no período de 04 de abril a 06 
de outubro de 2008, apresentaram realizações e conquistas que pon-
tuaram o desenvolvimento do CRC-GO.  A entidade buscou dia-a-dia 
o aprimoramento do atendimento e serviços, trazendo aos contabilis-
tas filiados novas conquistas e informações de qualidade.

Desde o início deste exercício, o CRC-GO ampliou o relaciona-
mento com órgãos públicos, federações e demais entidades contábeis, 
em nível nacional e local, como a parceria com a Receita Federal e o 
lançamento do balcão de atendimento na sede do conselho para os 
contabilistas inscritos e regulares. Que à partir de 1º de outubro conta 
com novos serviços como: Alteração de CNPJ, pesquisas de situação 
Fiscal, conta corrente, baixa CNPJ (lei complementar 123/2006), 
além do serviço prestado de procuração eletrônica.

Ainda no mesmo período, projetos de sucesso tiveram continuidade, 
como a busca incessante pela educação continuada. Outras propostas 
surgiram: palestras e cursos ocorridos nos Encontros Regionais 2008, 
nas cidades de Quirinópolis, Caldas Novas, Uruaçu e Goiânia.

Reformulada neste exercício, a proposta da editora Luz Comu-
nicação renovou a publicação impressa do conselho, que passou a se 
chamar revista Escrita. 

O presidente em exercício, Luiz Antônio Demarcki, proferiu, ao 
lado de Carlos Eduardo Lullis, o curso de Elaboração das Prestações 
de Contas de Campanhas Eleitorais. Destaque em face da impor-
tância do papel do contador na elaboração das contas dos partidos 
políticos e de candidatos. 

Um sonho concluído. Foi inaugurada a Cooperativa de Crédito 
Credcontábil, que fortalece a classe e gera recursos aos associados.

E, no final do exercício desta presidência, confirmamos a realida-
de do curso de Mestrado em Contabilidade em Goiás, por meio das 
faculdades Uni- Anhangüera e Fucape Business School, que aponta 
para um futuro promissor, cheio de realizações e conquistas para os 
profissionais contábeis.

Novos desafios se aproximam e Luiz Antônio Demarcki encerra 
o exercício da presidência agradecendo o empenho da diretoria, con-
selheiros, colaboradores, funcionários e parceiros que, juntos, lutam 
pelo sucesso da classe contábil em Goiás.

Inovação é a meta

otávio Martins, Elione Cipriano, 
Elaine Borges, José Antônio Schmit,  
dinair Rodrigues, Walkiria Alencar, 
Mauricio Generoso, Eli nascimento, 
Elias José da Silva, Henrique 
Ricardo Batista, Fransisco de Assis, 
José Gilmar, Eliene Feitosa, Luiz 
Antônio demarcki.
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Acontecimento consolidado no calendário do CRC-GO, os En-
contros Regionais de Contabilidade/2008 tiveram o objetivo de esti-
mular a ação empreendedora entre os contabilistas. E mais: promover 
o diálogo, fomentação de novos caminhos e sinalizações com atitudes 
transformadoras entre aqueles que atuam no segmento. As delegacias 
regionais de Quirinópolis, Caldas Novas e Uruaçu apoiaram seria-
mente a realização do encontro, naquelas cidades, promovidos pelo 
CRC-GO nos dias 05, 12 e 19 de setembro. Em Goiânia o evento foi 
realizado no dia 26, com ótimo aproveitamento.

A Harmonização das Normas Internacionais de Contabilidade e 
a Nova Lei das S/A foram expostas pelo mestre em Ciências Contá-
beis e especialista em auditoria e análise de balanço, Sergio Douglas 
Vilela. Abrindo o painel com a palestra MPE’s: A Obrigatoriedade 
da Escrituração Contábil, a Gestão Financeira e a Contribuição do 
SEBRAE no Processo, dos palestrantes Henrique Ricardo Batista, 

contador e vice-presidente de fiscalização do CRC-GO e Roberto 
Gomes Esperidião, bacharel em ciências econômicas, consultor e ins-
trutor do SEBRAE, em Goiás. 

Palestras importantes que antecedem as eleições políticas enfatiza-
ram a importância do contador, como eleitor e profissional responsá-
vel pela elaboração de prestação de contas dos candidatos e partidos.

A palestra Quem Interessa a Educação do Eleitor? Foi proferida 
pela mestra Darlei Dário Padilha; Eleições Políticas: A Contribuição 
da Educação para o Voto Responsável, da pedagoga e mestra em edu-
cação, Zilda Gonçalves de Carvalho Mendonça; A Educação como 
Fator de Mudança de Atitudes no Eleitorado Brasileiro, de Débora 
Férguson, contadora e especialista em gestão empresarial e perícia 
judicial. Proferida por Arivaldo Araújo, advogado e mestrando em 
sociologia política, a palestra Formação Social Brasileira e o Exercí-
cio do Voto: uma Perspectiva Educacional.

Mulher contabilista
Ocorreram ainda palestras especiais direcionadas ao 1º Encontro da 

Mulher Contabilista, que aconteceu nas regionais e o 5º Fórum da Mu-
lher Contabilista de Goiás, na sede do CRC-GO. Com os temas: Vio-
lência Doméstica Contra a Mulher – Reflexão Sobre o Quadro Atual, 
proferida por Ângela Esteu Café Torres, especialista em Psicopedagoga 
e Voluntária do Centro de Valorização da Mulher – Cevam; e a Parti-
cipação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão, de Inez Pereira 
Bittar, psicóloga e vice-presidente do Conselho Estadual da Mulher 

(Conem), demonstraram a postura da mulher moderna na sociedade.
Com dinamismo, a palestra Contadores Empreendedores, do admi-

nistrador de empresas e conferencista Cesar Henrique Gonçalves, revelou 
que o papel do contador mudou, dando um salto de qualidade frente a 
cada novo desafio com o qual se depare. O encerramento dos encontros 
regionais foi realizado na sede do CRC-GO, no dia 26 de setembro, e 
mostra que a Contabilidade tem lugar reservado na primeira fila das pro-
fissões nobres, se impondo como uma profissão essencial à sociedade. 

Sucesso e aprendizagem nos encontros regionais
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Ciclo de palestras
O contador e professor Elemar Pimenta foi convidado pelo CRC-

GO para proferir a palestra O Novo Perfil do Profissional Contá-
bil Dentro do Contexto Internacional e Globalizado, nas faculdades 
Alfa, Fanap, Universo, Araguaia e Padrão, todas mantenedoras do cur-
so de Ciências Contábeis, em Goiânia. A palestra tem como intuito 
maior, levar o estudante a uma profunda reflexão sobre mudanças 
econômicas ocorridas no mercado brasileiro, nos últimos anos. Mu-
danças provocadas pela abertura do mercado interno para o mercado 
internacional. Conseqüentemente, essa nova realidade econômica tem 
exigido uma nova postura profissional na área contábil: as grandes 
multinacionais trazem para o Brasil uma cultura de valorização do 
profissional contábil, pois se trata de uma realidade antiga no mer-
cado americano, europeu e asiático, onde o contador está na lista 
dos profissionais mais valorizados e bem remunerados nos respectivos 
países, e essa realidade começa fazer verdade no Brasil.

novos serviços da RF na sede do 
CRC-Go

Com atendimento especial para os contabilistas inscritos e regulares, 
o posto de atendimento da Receita Federal conta com uma série de 
funções a partir do dia 20 de outubro. Alteração e inscrição de CNPJ,  
além do serviço prestado de procuração eletrônica.

Conselho do Fundeb
O CRC-GO participa do Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundeb – Confundeb do Estado de Goiás – que é um cole-
giado, cuja função principal, é proceder ao acompanhamento e controle 
social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do 
Fundo na educação. Na composição do Confundeb, estão presentes um 
conselheiro efetivo e um suplente, respectivamente Henrique Ricardo 
Batista e Dorman Augusto Fleury Filho.

Fundeb é um fundo contábil único, que contempla três níveis da 
educação básica, bem como suas diversas modalidades, que perfaz a edu-
cação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.

O Conselho do Fundeb não é uma nova instância de controle, mas de 
representação social, não devendo, por conseguinte, ser confundido com 
o controle interno, executado pelo próprio Poder Executivo, nem com 
o controle externo, executado pelo Tribunal de Contas, na qualidade de 
órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das 
contas do Poder Executivo.

O controle a ser exercido pelo Conselho do Fundeb é o controle 
direto da sociedade, por meio do qual se abre a possibilidade de apontar 
às demais instâncias, falhas ou irregularidades, eventualmente cometidas; 
para que as autoridades constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, 
adotem as providências que cada caso venha a exigir.

A Participação no Conselho do Fundeb é uma contribuição do Conselho 
Regional de Contabilidade de Goiás para a sociedade, em prol da educação. 

Contabilistas, os serviços prestados pelo CRC-Go foram feitos para você!
Os profissionais em dia com o conselho têm benefícios: atendimento personalizado no posto da Receita Federal, informação contínua dos cursos e 

seminários promovidos pelo CRC-GO e serviço prestado pela Ouvidoria: sugestões, reclamações e contribuições. Para os profissionais em débito, negocie. 
Não perca tempo. O parcelamento da anuidade pode ser negociado de forma especial.    |   Saiba como: cobrança@crcgo.org.br ou 62. 3240 – 3240.

 data instrutor Curso Carga horária

 20 Ricardo Borges de Rezende Auditoria Interna 4 h (08 às 12 h e das 13 às 17 h)

 21 e 22 Vânia Maria Alves Departamento de Pessoal 12 h (21 das 08 às 18 h)  
  Bittencourt e Freitas  (22 das 08 às 12 h)

 28 e 29 Roberto Martins Alves Fechamento de Balanço na 16 h (08 às 18h)
   Forma da Lei 11.638/2007

Mais informações: www.crcgo.org.br/cursos   |   Inscrição: (62) 3240 - 2211 e 3240 – 2203.
Local: Sede do CRC-GO - Rua 107, nº 151, St. Sul – Goiânia - GO

Cursos e seminários promovidos pelo CRC-Go, em novembro de 2008:

Agenda
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O Mestrado transcende a vida acadêmica e trás rica bagagem à vida 
pessoal e profissional. Sobressair no mercado exigente e amplo torna-
se indispensável uma formação continuada. Para a classe contábil, um 
grande salto rumo ao futuro foi lançado e o CRC-GO se orgulha em 
contribuir para a realização desse momento tão respeitável.

O Mestrado em Contabilidade é a mais recente novidade entre os 
cursos de pós-graduação do Centro Universitário de Goiás Uni-Anhan-
güera, previsto para o final de 2008 e início de 2009. Trata-se do segun-
do programa Stricto Sensu da instituição. Vale ressaltar a importância da 
participação do professor mestre Valdir Mendonça Alves, pró-reitor de 
graduação e de pós-graduação, juntamente com o Conselho Regional de 
Contabilidade de Goiás no desenvolver desta conquista.  

“É o primeiro programa de mestrado em Contabilidade do Estado de 
Goiás. Nossa instituição tem 37 anos de existência, e já estava na hora”, 
disse o professor doutor Jovenny Cândido de Oliveira, Magnífico Reitor 
do Centro Universitário. “A proposta é trabalhar as áreas de finanças 
e controladoria”, segundo o professor Valdir Mendonça. Satisfeitos e 
realizados com o programa, eles afirmam que os estudantes abraçaram 
a novidade e aguardam a abertura do Mestrado em Contabilidade: “A 
procura está muito grande e isso é um ótimo sinal”. “Estamos articulan-
do parcerias com instituições bancárias, através de crédito fácil”. 

O programa, que disponibilizará 35 a 40 vagas aos interessados, 
contará com três linhas de pesquisa: Tributária, Finanças e Contro-
ladoria. “É uma parceria do Centro Universitário de Goiás Uni-
Anhangüera com a Fucape Business School. O Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC, por meio do programa de educação continuada, 
também entra como parceiro”.  

O processo seletivo do Mestrado será realizado no Centro Universitário 
de Goiás Uni-Anhangüera e as defesas das dissertações serão realizadas na 
Fucape, equipe e corpo docente conjunto.  Uma excelente oportunidade 
para habilitação, exercício da docência e para qualificação de profissionais. 

instituições de sucesso
Os cursos de pós-graduação do Centro Universitário de Goiás Uni-

Anhangüera estão estruturados na modalidade Latu Sensu, e têm por 
finalidade a especialização profissional, contribuindo para o progresso 
técnico-científico das respectivas áreas de atuação, regidos pela Resolução 
CES nº 1, de 8 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação. 

O Centro Universitário possui também o curso de pós-graduação 
Stricto Sensu, em parceria com a Universidade de Brasília – UnB. O 
Mestrado em Gestão Econômica do Meio Ambiente tem como obje-
tivo treinar profissionais, formuladores e implementadores de políticas 
ambientais, dos setores público e privado para atuar em diferentes ní-
veis do processo decisório. 

Criada em 2000, com o incentivo e apoio de membros da Fipe-
cafi – Fundação ligada à Universidade de São Paulo – USP, a Fucape 
nasceu da experiência dos profissionais de uma instituição que milita 
no campo da pesquisa científica há 25 anos. A instituição é conhecida 
por defender conceitos inovadores e desenvolvê-los nos seguintes cursos 
oferecidos: Mestrado em Ciências Contábeis e Mestrado em Adminis-
tração [ambos reconhecidos pela CAPES/MEC]; MBAs na área de 
Gestão e Contabilidade, entre eles o MBA em Controladoria e Finan-
ças, eleito por três anos consecutivos entre os melhores MBAs do Brasil 
pela Revista Você S/A – 2005, 2006 e 2007; e graduação em Contador 
Global, Administração e Economia.  

O reconhecimento internacional da qualidade do trabalho da Fucape 
é cada vez maior. Em 2006, foi convidada pela ONU para apresentar a 
metodologia de sucesso na implantação do currículo do Contador Global. 
Logo nos primeiros meses de 2007, a revista científica eletrônica publica-
da pela instituição, a BBR – Brazilian Business Review teve mais de 60% 
de visitantes de países estrangeiros, como Estados Unidos, Alemanha, Ca-
nadá, entre outros. Isso indica que vem se tornando referência em pesqui-
sas científicas não só no Brasil, mas para pesquisadores do mundo todo. 

Formação profissional
nasce o primeiro programa de Mestrado em Contabilidade no Estado de Goiás

Informações: Diretoria de pós-graduação do Centro Universitário de Goiás Uni-Anhangüera: 3246-1449 – 3246-1481 ou CRC-GO: 3240-2211

Alberto Maia

Jovenny: “Já estava na hora”. 
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Clara comunicação 
O projeto das psicólogas é somar: “Além do perfil dos proprietários, 

pretendemos ainda orientar o funcionário quanto à qualidade da comu-
nicação no trabalho”. Outro aspecto detectado pela consultoria contábil, 
por meio de observações e diálogos, é que muitos esperam o problema 
ficar muito grande para cuidar. “Começamos a questionar a comunica-
ção entre eles e os clientes. A cultura dos escritórios é separatista. Cada 
um no seu setor. Fica muito claro que, por mais que a empresa seja divi-
dida em departamentos, precisa funcionar como unidade”. Nota-se nos 
diagnósticos que, às vezes, não se sabe o nome da pessoa que trabalha 
ao lado. Alguns alegam que “não precisa; ele faz a parte dele e eu faço a 
minha”. As consultoras articularam trabalhos em grupo: “Momentos de 
aproximação; e a pessoa pode aliviar o estresse de alguma forma”. 

O tema é amplo. Para trabalhar com público tão específico [proprietários de escritórios], a psicóloga Emiliana Gomes diz que 
exige estudo e entendimento do perfil profissional. Atualmente, a gestão de pessoas é fundamental: “As empresas entenderam que 
investimentos em maquinário, técnica e aprimoramento são válidos. Mas o material principal de qualquer empresa é mesmo as 
pessoas”. Entre pesquisas e análises, a psicóloga percebe que o trabalho da Contabilidade é muito massivo: “As pessoas são mais 
estressadas. É um trabalho muito metódico”.

Reflexos no corpo
Em contato com proprietários de escritórios, as consultoras ouvem 

insatisfações, reclamações e anseios. “Reclamam que o erro humano 
leva a empresa a um prejuízo financeiro muito grande”. Atenta ao es-
paço, a profissional identificou que o estresse e a fadiga são sensações 
naturais no ambiente de trabalho contábil. “As pessoas que procuram 
o consultório, ligadas à contabilidade, geralmente estão num nível 
de adoecimento muito grande, deprimidas e com nível de estresse 
refletindo no corpo, devido à queda de cabelo, problemas de insônia”. 
Quando se entra em contato com a história de cada um, ouve dos 
profissionais da área contábil: “O trabalho está me fadigando. Não 
agüento mais”. Frases assim despertaram algumas análises: “Ouvi 
proprietários e funcionários. O estresse é coletivo”.

diálogo e comunicação, 
diagnósticos e aprimoramento: 
palavras indispensáveis 
quando o assunto é orientar 
a gestão de recursos humanos 
em escritórios de contabilidade

A arte de 
administrar 

pessoas
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perfil do contador
O curso para proprietários tem o objetivo de conscientizar o proprie-

tário: “Investimento em pessoal pode resolver e amenizar os problemas 
financeiros”. Emiliana Gomes conta que muitos funcionários e proprie-
tários têm resistência. “Estudamos o perfil do profissional contábil. Na 
realidade, até um tempo atrás, era muito rígido, metódico”. Quando se 
trabalha com pessoas é preciso uma flexibilidade maior e uma escuta 
mais atenta. “Todas as pesquisas analisadas sobre a personalidade apon-
taram ser pessoas mais lógicas, racionais, com visão limitada às técnicas, 
tecnicista, mecânica”. 

Segundo a profissional, só um bom salário não resolve: “Ás vezes, 
esquecem que funcionários têm problemas, necessidades e uma série de 
fatores cotidianos. Enfim, um ser humano”. 

Mudanças e treinamento
O perfil do contador está mudando. “Hoje, não ficam presos so-

mente às questões contábeis e refletem mais sobre o ambiente de traba-
lho. Estão mais arrojados, empreendedores”. Entenderam também que 
a imagem da empresa/escritório no mercado é importante. “Investem 
mais no visual da empresa e em treinamento e entendem que uma 
recepção bem preparada atende melhor e diferenciado o cliente. A ten-
dência atual é muito computadorizada, mas as pessoas ainda primam 
muito pelo atendimento personalizado”. As consultoras lidam ainda 
com escritórios pequenos e de médio porte. “Proprietários começam 
a entender a importância de personalizar a empresa. O cliente, em 
grande parte, prefere empresas pequenas e estruturadas, onde tem as-
sessoria completa, personalizada; que ir para uma empresa grande, em 
muitos casos, não sabe quem faz o seu trabalho”.

Equilíbrio: capacitar proprietários
“Primo pela prática. No curso, tratamos de orientações gerais, mas 

organizamos um espaço importante. Proprietários falam dos pro-
blemas que vivenciam na empresa”. Esse momento ajuda a discutir 
e identificar problemas, apresentar soluções. “O objetivo do curso é 
capacitar proprietários para que eles possam diagnosticar quais os pro-
blemas mais evidentes na empresa”. E mais capacitação para “gerir o 
funcionário que comete erros, que tem autonomia limitada ou que 
excede a autoridade”. Emiliana afirma que é preciso equilíbrio entre 
funcionários e proprietários. “Coisas pequenas dificultam essa relação, 
que pode ser melhorada. Saber ouvir o silêncio do escritório faz parte 
da aprendizagem”. De acordo com a consultora, é possível capacitar 
proprietários para que eles mesmos possam fazer levantamento e diag-
nóstico da empresa. “Checar se de fato necessita de uma consultoria. 
Na realidade, o proprietário tem que entender que o diagnóstico da 
empresa é uma tarefa que não tem começo e nem fim. Ela é uma tarefa 
constante. O mundo está em constante mudança”.

problemas existem
“Uma pessoa é inteira, não tem como deixar parte dela em casa quan-

do vai para o trabalho. Saber lidar com o funcionário, saber que exige 
tratamento diferenciado faz parte da gestão de pessoal”. A partir do mo-
mento que um funcionário com problemas recebe tratamento diferen-
ciado do colega, saberá retribuir. “Mas, claro, todas as carreiras primam 
pela competência técnica, estrutura emocional equilibrada. Tratar o ser 
humano como uma máquina e querer que ele seja dividido é uma coisa 
muito esquizofrênica”, explica Emiliana Gomes. “As empresas e escritó-
rios têm que aprender que o maior potencial é o potencial humano que, 
como qualquer outra máquina, precisa de manutenção, ser observado, 
respeitado dentro das limitações e diferenças.

o proprietário é um gestor de pessoas
“A menos que delegue essa função para alguém, ele é um gestor. 

Onde tem duas pessoas, alguém tem que gerir as relações da empre-
sa, independe do porte do escritório. Relações humanas são relações 
humanas”. Embora a profissão contábil seja muito exata, muito numé-
rica, são números trabalhados por pessoas que precisam ser cuidadas, 
observadas. “Pessoa é sentimento, emoção, problemas, dificuldades, 
superação”. As empresas atuais não têm mais o interesse de “recru-
tamento e seleção”. Estamos na era do treinamento. “Investir no po-
tencial humano. A cada dia o mercado exige mais qualificação. O pro-
prietário tem muito claro que, à vezes, onde está focado o problema, 
mas não sabe o que fazer”. A psicóloga diz que não dá para exigir do 
proprietário capacitação para lidar com a complexidade humana. “A 
maioria aceita mudanças e propostas, que é um bom começo”.  O 
proprietário precisa ficar atento ao funcionário e também o que o mer-
cado está exigindo. “Realizar o trabalho de opinião com os clientes é 
necessário, verificar o que acham dos serviços prestados e o que está 
deficitário. Saber que a linha de comunicação entre cliente e empresa 
faz dos negócios um diferencial no mercado”.

Contato: emilianagomes@terra.com.br

“A grandeza de uma profissão 
é talvez, antes de tudo, unir 
os homens: não há senão um 
verdadeiro luxo e esse é o das 
relações humanas.” 
Antoine de Saint-Exupéry

“nenhuma empresa é melhor do que o seu administrador permite”.
 Peter Drucker
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“A responsabilidade tributária acompanha o sócio que está na adminis-
tração da sociedade”, inicia Luiz Antônio Demarcki. Diferente do Direi-
to alemão e português, no Direito brasileiro não há previsão à sociedade 
unipessoal. Entre as responsabilidades fundamentais dos sócios, podem 
ser pinçados o dever de cooperação econômica, de formação e adminis-
tração do capital social e de responsabilidade para com terceiros.

O gerente da sociedade, também chamado de diretor ou administra-
dor, é o responsável por gerir a sociedade. Ele será o representante legal 
da sociedade, externando as vontades e necessidades da mesma. “Trata-
se do elemento principal da empresa. O gerente é o que se encontra no 
ápice da posição hierárquica, de onde emanam as ordens. Sua escolha 
deve constar no contrato social, sob pena de não o fazendo, considerar 
todos os sócios como gerentes”.

Nada impede que seja incumbida da gerência pessoa que não seja 
sócio da sociedade limitada, desde que observe o disposto no artigo 
1061 do Código Civil: 

Art. 1061. Se o contrato permitir administradores não sócios, a 
designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, 
enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no 
mínimo após a integralização.

“Mas para este trabalho, o que importa é a pessoa do sócio-
gerente, e que por questões legais e éticas deve conduzir os negócios 
da sociedade, com a devida prudência, visto tratar-se de adminis-

tração de bens de alheios. Medidas tomadas sem a devida precaução 
podem responsabilizá-lo pelos prejuízos causados”. Quando a res-
ponsabilidade atinge os sócios e não só o administrador? “Questões 
previdenciárias e trabalhistas têm a obrigação de acompanhar os 
dois sócios: cotista e gerente.

“O sócio-cotista é um investidor, o dinheiro dele compõe o capital 
social, mas não administra. O sócio-gerente ou administrador também 
coloca dinheiro na sociedade, mas também administra”.

A direção de uma empresa, segundo Demarcki, deve obedecer às leis 
próprias vigentes, às normas contidas nos contratos e estatutos sociais e 
aos princípios éticos que devem permear as relações entre as pessoas. “Se 
o cotista, o acionista e o administrador agem em consonância com esses 
parâmetros, têm plena proteção legal para os seus atos, de forma que 
nenhuma responsabilidade civil ou criminal lhe será imputada, ainda que 
a sociedade sucumba econômica e financeiramente, pois se tem que o in-
sucesso, nessas exatas circunstâncias, constitui-se em contingência natural 
e inerente à figura do empresário”. 

Contudo, se ficar caracterizado que o cotista, o acionista ou o admi-
nistrador agem em detrimento das normas legais ou contratuais, passam 
a responder solidariamente pelas conseqüências do abuso de poder por 
eles perpetrado, no plano civil e criminal. “Os sócios podem ser res-
ponsáveis limitada ou ilimitadamente em relação aos encargos sociais, 
dependendo do tipo de sociedade a que aderiram”.

$

Responsabilidade tributária 
do sócio-cotista para o sócio-gerente
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Registrar-se confere credibilidade ao profissional e segurança à sociedade. O CRC-GO é o órgão 
de registro e fiscalização da profissão contábil. Para desempenhar a profissão de Contabilista é 
indispensável, por lei, possuir o registro no Conselho Regional de Contabilidade do seu Estado.

Empresas contábeis, individuais ou sociedades, também devem ser registradas no CRC-GO. 
Após registrar o contrato em cartório ou na Juceg [Junta Comercial do Estado de Goiás] e cadastrar 
na Receita Federal do Brasil (CNPJ), requerer junto ao Setor do CRC-GO o registo específico. Este 
processo passa pela aprovação da Câmara de Registro e homologação pelo Plenário do conselho.

identidade profissional
O profissional que retira o registro Definitivo Originário recebe o novo modelo da Carteira 

de Identidade do Contabilista, confeccionada em plástico rígido. Moderna e segura, a nova 
carteira trará, com a certificação digital, benefícios perante a Receita Federal, Juntas Comerciais, 
Livro Diário Eletrônico, Nota Fiscal Eletrônica, Escrita Fiscal Digital, acesso ágil às contas 
bancárias, entre outras vantagens. As carteiras expedidas com o registro Provisório são confec-
cionadas em papel. Assim que tiverem seus diplomas registrados, os Contabilistas poderão so-
licitar o novo modelo ao Departamento de Registro do CRC-GO. Para isso, basta entregar um 
requerimento e recolher a taxa referente à confecção do novo documento. O mesmo vale para 
quem tem o Registro Definitivo no modelo antigo e quer a nova carteira. Os registros possuem 
numeração seqüencial, que será sempre a mesma, ainda que o tipo de categoria seja alterado [de 
Técnico em Contabilidade para Contador].

definitivo originário
É o registro obtido no Estado em que o 
profissional reside, com a apresentação 
do diploma de conclusão do curso.

provisório
Quando o contabilista não está de pos-
se do diploma ou certificado registrado 
no órgão competente, mas a instituição 
de ensino fornece o comprovante de 
conclusão do curso, é possível obter o 
registro Provisório, que é válido, além 
do ano em que foi expedido, por mais 
dois anos. Exemplo: um registro Provi-
sório emitido em junho de 2008 terá 
validade até 31 de dezembro de 2010.

Transferido
Caso o profissional passe a residir em 
outro Estado, deve pedir a transferência 
do registro.

Secundário
Contabilista que presta serviços em 
outros Estados do território brasileiro, 
além do Estado onde tem o seu registro 
Originário, deve solicitar o registro Se-
cundário. O profissional pode ter quan-
tos registros Secundários forem neces-
sários conforme o número de Estados 
onde ele presta serviços. A anuidade será 
cobrada apenas pelo CRC de origem.

Tipos de Registros:A importância 

do registro

números em 31/08/2008
Profissionais e escritórios ativos em Goiás:   8.901
Contadores:  2.732 [M] 1.868 [F] 4.600
Técnicos: 3.202 [M] 1.099 [F] 4.301
Escritórios individuais:    2.380 
Sociedades:    377

atendimento do departamento de registro crc-go:

De segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas    -    (62) 3240-2217    |   registro@crcgo.org.br   |    vice-registro@crcgo.org.br 

importante: Não se esqueça de atualizar seu endereço residencial, comercial e eletrônico. Essa informação é nosso canal de comunicação profissional.

[m[ masculino   [f] feminino
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Lula defende menor tributação para 
as empresas de contabilidade

Ao participar do segundo dia do 18º Congresso Brasileiro de 
Contabilidade, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, registrou apoio irrestrito à transferência das empresas de serviços 
contábeis no Anexo V para o de nº III, o que deve diminuir signifi-
cativamente a carga tributária das empresas do setor pertencentes ao 
Simples Nacional. “Ficamos muitos satisfeitos com essa manifestação 
do presidente, pois esse é um pleito recorrente das entidades repre-
sentativas dos empresários e dos profissionais da área”, destacou o 
presidente do SESCON-SP, José Maria Chapina Alcazar. Lula tam-
bém pediu a colaboração da classe para pressionar o Congresso Na-
cional para votar, ainda este ano, a proposta de Reforma Tributária e 
lembrou a importância também de uma urgente Reforma Política no 
País. Em seguida, deu outra boa notícia às cerca de seis mil pessoas 
que lotavam o maior auditório do Serra Park: foi publicada no Diário 
Oficial da União uma portaria do Ministério da Fazenda decretando 
a participação do Tesouro Nacional, juntamente com o CFC, no pro-
cesso de análise e busca da convergência internacional das normas de 
Contabilidade aplicadas ao setor público.

18º Congresso 
Brasileiro de 
Contabilidade

A presidente do CFC, Maria Clara, ao 
lado do presidente Lula

o maior acontecimento contábil do país foi realizado na cidade de 

Gramado-RS, de 24 a 28 de agosto de 2008. Cerca de 130 profissionais 

do Estado de Goiás marcaram presença; CRC-Go apresentou ações e 

serviços prestados em estande repleto de informações.
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Fome Zero
Na ocasião, o presidente do Conselho Gestor do “Fome Zero” e 

membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Pre-
sidência da República, Antoninho Marmo Trevisan, e a anfitriã do 18º 
Congresso e presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Maria 
Clara Cavalcante Bugarim, assinaram parceria que prevê o apoio do Sis-
tema CFC aos Conselhos de Alimentação Escolar em todas as cidades 
brasileiras, com o auxílio de contabilistas na fiscalização das contas do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Reforma tributária
Durante o painel “A Carga Tributária Brasileira na Ótica da Empresa 

e do Governo”, Trevisan também defendeu a inserção das empresas de 
serviços contábeis no Anexo III do sistema simplificado. “Não se trata 
de um favor, mas sim de uma retribuição a uma categoria que presta 
um grande serviço ao governo, sem cobrar nada por isso”, enfatizou o 
contabilista, destacando que graças ao trabalho do segmento contábil a 
arrecadação tributária não pára de crescer a 52 meses. Trevisan afirmou 
ainda que o excesso de impostos seja um grande entrave para o desen-
volvimento, exemplificando com dados estatísticos da FIPE, que de-
monstram ser o Brasil a nação com maior distorção na América Latina 

na comparação entre Produto Interno Bruto e carga tributária. Segundo 
ele, na contramão dos países desenvolvidos, 2/3 da carga brasileira é 
composta por tributos indiretos, enquanto apenas 1/3 se baseia na ren-
da. “Uma tributação injusta socialmente”, disse Trevisan, comparando 
a tributação de alimentos industrializados, que aqui é de 32,7% , da 
França (5,5%) e Espanha (6%). O painel também contou com a con-
tribuição de outro membro do CDES da Presidência da República, o 
ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto, que enfatizou 
a necessidade da Reforma Tributária. “Nosso sistema tributário atual 
está repleto de brechas para a sonegação, a informalidade e a evasão 
fiscal”. Rigotto lembrou ainda que os empresários e os profissionais 
da contabilidade têm coragem de enfrentar o emaranhado tributário 
da legislação brasileira. “São mais de 3.200 leis que regulamentam os 
impostos e elas estão em constante alteração”, justificou. 

 Entre os vários pontos da Reforma Tributária que atualmente tra-
mita no Congresso Nacional, ele citou como exemplo a redução pre-
vista para os encargos incidentes sobre a folha de pagamento. “Preci-
samos pressionar e trabalhar mais para avançar no que está no texto”, 
finalizou. O painel foi coordenado pelo vice-presidente de Fiscalização, 
Ética e Disciplina do CFC, Enory Luiz Spinelli.

na abertura, Aguinaldo Rayol cantou 
para autoridades e convidados

Luiz nery

Fonte: Assessoria de Imprensa do SESCON-SP, de Gramado (RS)
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1)  Faça um estágio numa empresa de serviços contábeis para conhecer 
as principais áreas de atuação (Contabilidade, Pessoal e Fiscal). Esse 
estágio visa ao profissional, adquirir conhecimento prático das ro-
tinas de cada área e, ao mesmo tempo, assimilar os conhecimentos 
obtidos no curso de graduação.

2)  Faça contatos com possíveis clientes (Parentes, amigos etc.), mesmo 
aqueles que não tenham empresas, e comece a fazer a “propaganda” 
de seu futuro negócio. Tenha certeza, muitas pessoas o ajudarão in-
dicando você a amigos.

3)  Conheça o funcionamento e visite os órgãos públicos que você terá 
contato, tais como: Receita Federal, Estadual, Junta Comercial, Pre-
feitura etc. Você precisa se familiarizar com os trâmites burocráticos 
para abertura, alteração, baixa de empresas, obtenção de certidões 
negativas e demais serviços que seus clientes precisarão.

4)  Não descarte a possibilidade de admitir um ou mais sócios em sua 
empresa. A divisão das responsabilidades, outra visão de negócio, 
maior capital inicial, são alguns dos pontos positivos.

5)  Procure fazer parcerias com outros profissionais e empresas que, de 
uma forma ou outra podem fazer indicações de sua empresa, como 
por exemplo: advogados, empresas de informática, despachantes etc.

Enfim, planejar é preciso, mas o que vai fazer a diferença na realização de seus objetivos é a sua determinação em alcançá-los. 

O sonho de muitos estudantes de contabilidade é ter o próprio negócio. E esse negócio pode ser uma empresa de prestação de serviços contábeis. 
Mas quando saem da universidade, se deparam com uma realidade totalmente diferente. Acabam percebendo que para abrir seu próprio negócio, não 
é suficiente somente o aprendizado teórico, ao qual se dedicaram durante tantos anos. Percebem que, mesmo tendo recursos financeiros para abrir sua 
empresa,  precisarão de outros recursos e habilidades, até então desconhecidas. Então, para aqueles que desejam e sonham com esse objetivo, seguem 
abaixo algumas dicas muito importantes:

Isaac Rincaweski*

6)  Procure o sindicato das empresas contábeis de sua região e informe-se 
sobre os valores praticados para a execução dos serviços. Lembre-se, 
você pode cobrar o preço que quiser desde que consiga fazer todos os 
serviços acordados em contrato. Então, para você ter um parâmetro, 
não custa nada verificar como anda a média do mercado.

7)  Assine revistas especializadas e contrate uma boa consultoria em le-
gislação (Contabilidade, Trabalho, Previdência Social, Imposto de 
Renda e demais tributos federais, legislação estadual e tributos). O 
custo mensal  é pequeno se comparado aos benefícios que você terá.

8)  Existem varias empresas que oferecem ótimos sistemas desenvolvidos 
especificamente para empresas de serviços contábeis. Então, antes de 
adquirir um software para sua empresa, faça uma avaliação criteriosa 
sobre o suporte oferecido, integração e segurança das informações 
armazenadas. Peça uma lista com algumas empresas que já utilizam 
o sistema e, se possível, converse diretamente com os usuários.

9)  Finalmente, faça um bom planejamento financeiro. Certifique-se de 
que tenha recursos financeiros para cobrir suas despesas por um pe-
ríodo mínimo de 12 meses. Você pode até conseguir gerar receitas 
suficientes para cobrir suas despesas antes desse prazo, mas, se não 
conseguir, colocará em risco a continuidade de seu negócio. 

Dicas para você 
abrir uma empresa de 
prestação de serviços contábeis

Isaac Rincaweski é empresário no ramo de prestação de serviços contábeis, contador, formado na FURB - Blumenau, com pós-graduação 
em Gerência na Qualidade nos Serviços Contábeis.
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