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APRESENTAÇÃO
No segundo ano de publicação do Balanço Socioambiental dentro dos padrões estabelecidos 
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, apresentamos as ações desempenhadas durante 
o ano de 2013. Ações estas que sempre tiveram como objetivo a valorização e fortalecimento do 

todo.
Durante todo este ano que foi declarado o “Ano da Contabilidade no Brasil”, além da maior visibilidade 
na mídia de todo país, graças aos esforços coordenados dos Conselhos Federal e Regionais, diversas 

Demonstradas nas próximas páginas estarão, portanto, o resumo de todas as atividades do CRC-GO 
que impactaram a classe contábil goiana, funcionários, estudantes, entidades de relacionamento, 
parceiros e sociedade.

evidenciar o compromisso social da entidade. 
Reforçando este propósito de levar ao conhecimento de todos o impacto de suas ações, o Balanço 
Socioambiental constitui-se, ainda, em uma moderna e arrojada ferramenta de planejamento capaz 
de delimitar os horizontes  e auxiliar na mensuração dos resultados e no alcance das metas almejadas 

dispostas de forma sistemática como são aqui apresentadas, acabam por embasar as ações futuras, 

publicarem suas ações e conquistas no que tange ao bem estar social.

Contador Henrique Ricardo Batista
Presidente do CRC-GO

Gestão 2012/2013



6 Balanço Socioambiental 2013



7Balanço Socioambiental 2013

INTRODUÇÃO
À medida que o progresso desenvolve as sociedades, estas se mostram mais preocupadas 

com as questões sociais e ambientais, cobrando das entidades mais ações e comprometimento.
O Balanço Socioambiental visa demonstrar os esforços realizados pela entidade que, 

consciente de seu papel transformador, empreende ações de cunho social e ambiental. Tais 
ações são demonstradas através deste relatório de maneira clara e objetiva, possibilitando a 
compreensão do leitor.

parceiros, e que serão posteriormente por ele divulgadas.
O modelo apresentado está em consonância com os padrões estabelecidos pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, sendo adotado por todos os 27 Conselhos Regionais que fazem parte 
do Sistema CFC/CRCs e tendo como principal objetivo a demonstração clara da sua atuação.

Com a sua publicação contínua espera-se que este sirva também de exemplo para que as 
demais organizações cada vez mais apresentem seus balanços Socioambientais.

Nas próximas páginas encontram-se as informações do Conselho Regional de Contabilidade 
de Goiás referentes ao ano de 2013, divididas em cinco capítulos: Gestão Institucional, Gestão 
de Pessoas, Gestão de Registro, Fiscalização e Educação Continuada, Gestão Socioambiental e 
Balanço Social em Dados.



Apresenta as ações institucionais do 
CRC-GO que afetam a classe contábil e a 
sociedade goiana.



Gestão Institucional
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CRC-GO

Completando 64 anos de fundação em 2013, o Conselho Regional de Contabilidade 
de Goiás – CRC-GO deu início às suas atividades após a eleição da primeira diretoria em 
novembro de 1949. Sua criação ocorreu através da Resolução CFC nº 31, de 15 de junho 
daquele ano, e teve como primeiro presidente o Contador Enio Carramaschi, portador do 
registro n.º 1.

constituição foi prevista pelo Decreto-Lei 9.295, de 1946, que criou o Conselho Federal de 
Contabilidade e os demais Conselhos Regionais que compõem o sistema CFC/CRCs.

promoção da educação continuada, de acordo com a Lei 12.249/2010.
Trinta conselheiros compõem o seu Plenário, sendo 15 deles efetivos e 15 suplentes, que 

se reúnem periodicamente em sua sede que está localizada na Rua 107 nº 151, Setor Sul da 

regionais instaladas em cidades polo do Estado.

Contador Enio Carramaschi
1º presidente do CRC-GO

Sedes do CRC-GO

Sede na rua 87 no St. Sul de 1983 a 1992 Sede na rua 87 no St. Sul de 1993 a 2000
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Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs

• Ampliar a participação política e social do contabilista •  Modernizar e otimizar a gestão nos CRCs 
• Colocar seu conhecimento a serviço da sociedade e de sua proteção, através de ações voluntárias

e organizações contábeis; e atuar como fator de proteção da sociedade.

e formador de opinião em questões socioeconômicas, tributárias, técnicas e organizacio-

• Ética no trabalho
• Companheirismo

• Compromisso

• Transparência
• Respeito
• Trabalho perseverante

Missão

Visão

Valores

Diretrizes
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MAPA ESTRATÉGICO
Todos os projetos do CRC-GO são desenvolvidos de forma a atender, no mínimo, a um dos objetivos estratégicos 

propostos pelo Conselho Federal de Contabilidade

1. Fortalecer a imagem
do Sistema CFC/CRCs

perante a sociedade.

2. Atuar como fator 
de proteção da 

sociedade.

Resultados Institucionais

11.Fortalecer  conhecimentos 
técnicos e habilidades 

pessoais dos conselheiros 
e dos colaboradores do 

Sistema CFC/CRCs.

12. Atrair e 
reter talentos.

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

CFC/CRCs.

Pessoas e Tecnologia

15. Assegurar adequada
infraestrutura e suporte

logístico às necessidades
do Sistema CFC/CRCs.

14. Garantir 
sustentabilidade
orçamentária e 

Sistema CFC/CRCs.

Recursos e Logística

competências e das 

fomentar programas
de educação continuada.

4. Promover a satisfação 
da classe contábil

com o Sistema
CFC/CRCs.

5. Fortalecer a participação
sociopolítico-institucional perante
as instituições públicas, privadas,

sociedade civil e entidades
representativas da classe contábil.

Público-Alvo

6. Firmar parcerias
estratégicas.

7. Inovar, integrar e 
otimizar a gestão do

Sistema CFC/CRCs.

8. Elaborar, acompanhar
e aperfeiçoar normas de

interesse do Sistema CFC/

Ciência Contábil.

 9. Garantir qualidade 

nos processos e nos 
procedimentos.

10. Aperfeiçoar, ampliar
e difundir ações de

Registro e Fiscalização
como fator de proteção

da sociedade.

Processos
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2013: ANO DA CONTABILIDADE NO BRASIL

inúmeras ações, abordando temas relevantes para a classe contábil nas formas mais diversas de comunicação.
Idealizada pelo CFC e encampada pelo CRC-GO, a campanha promoveu um choque de mídia com o objetivo de 

classe contábil.

O lançamento nacional da campanha foi feito em sessão solene realizada no Congresso Nacional. Em Goiás a 

Solenidade de lançamento da Campanha em Goiás Presidentes do CRC-GO e do CFC na solenidade de 
lançamento da Campanha no Congresso Nacional
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ORGANOGRAMA
Estrutura Organizacional do CRC-GO em 31.12.13

Contabilidade

VP
Administrativa

VP
Controle interno

Grupos de
Trabalho Assessoria

Jurídica

Assessoria
Comunicação

Presidência

Conselho 
Diretor

Plenário/TRED

VP
Registro

VP
Fiscalização

Diretoria
Executiva

Registro Fiscalização
Coordenação Coordenação Coordenação

Coordenação

VP: Vice-presidência
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ENTIDADES DE RELACIONAMENTO
• Associação Brasileira de Ciências Contábeis – ABRACICON
• Associações Comerciais
• Associação dos Peritos Contadores do Estado
de Goiás - ASPECON
• Associação Goiana dos Municípios – AGM
• Conselhos Administrativos e Tributários – CATs
• Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL
• Conselho Estadual de Saúde - CES
• Conselho Federal de Contabilidade - CFC 
• Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCs
• Conselho Municipal de Saúde
• 
• Fundação Brasileira de Contabilidade – FBC
• Federação do Comércio – Fecomércio 
• Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas - Fenacon
• Federação das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG

• Instituto de Auditores Independentes do Brasil - Ibracon
• Instituições de Ensino Superior
• Junta Comercial de Goiás – JUCEG
• Ministério Público Estadual
• Ministério Público Federal
• Prefeituras
• Receita Federal do Brasil – RFB
• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 
SEBRAE 
• Secretarias Estaduais
• Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás – SEFAZ 
• Sindicatos
•  Sindicatos das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas  – SESCONs
• Tribunal de Contas do Estado
• Tribunal de Contas dos Municípios

Reunião CRC-GO com Tribunal de Contas dos Municípios
e entidades parceiras em visita ao CRC-GO

 CRC-GO em reunião com JUCEG
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PERFIL DO CRC-GO

PERFIL ECONÔMICO 
FINANCEIRO DO CRC-GO

Quadro Funcional
Funcionários –30
Estagiários – 10 

Prestadores de Serviço – 5
Fiscais – 5

Organizações Contábeis
Contadores – 7413

Técnicos em Contabilidade –    4285
Organizações Contábeis – 3139

Representantes
Representante Nacional (CFC) – 1 
Representantes em Entidades de 

Relacionamento -  25
Conselheiros – 28 
Delegados – 43

Patrimônio Social
R$ 7.934.187,13

Receita Arrecadada
R$ 6.018.650,18 

Superávit Patrimonial
R$ 619.231,73
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COMISSÕES
Comissão Projeto Mulher Contabilista do Estado de Goiás

a criação de um planejamento próprio para ampliar as conquistas deste expressivo segmento. Assim, o CRC-GO constituiu esta 
Comissão para acompanhar, no que lhe couber, o Projeto Mulher Contabilista do Conselho Federal de Contabilidade e, ainda, 

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

para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, aplicando seus conhecimentos em ações sociais de voluntariado 

Sociedade Civil (OSCs); Mobilização social para doações ao FUNCRIANÇA; Rede Nacional da Cidadania Fiscal; Ações localizadas 
de voluntariado em políticas sociais e comunitárias; Prestação de Contas do Terceiro Setor; Controle Social e Orçamento Familiar; 
Ações de Sustentabilidade Ambiental.

Comissão de Projetos Sociais - CRC Solidário

ou de terceíros em que seus conhecimentos sejam relevantes e, ainda, desenvolver os projetos institucionais do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil no estado.

Comissão CRC-Jovem Integração Estudantil

tarefas integrativas com o Regional, foi criada a comissão CRC-GO JOVEM. Além de estreitar este relacionamento, a comissão 
também é responsável por desenvolver em nível estadual o Projeto de Integração Estudantil do Conselho Federal de Contabilidade.

Comissão Permanente de Licitação
Comissão constituída visando a realização de procedimentos licitatórios no âmbito do CRC-GO, de acordo com as normas estatuídas 

nas leis e nos dispositivos regulamentadores da matéria, sempre primando pela ética e transparência.

Comissão de Avaliação de bens móveis e inservíveis
Considerando a existência de bens não mais necessários às atividades do CRC-GO e a importância de manter a organização dos 

espaços internos, foi criada esta comissão, que tem por atribuição buscar destinação adequada para os referidos bens ou mesmo 
sua alienação.
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COMITÊS
Comitê para assuntos relacionados à Contabilidade Pública

Este comitê, criado para facultar os estudos e interpretação das atuais Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas 
ao Setor Público e a convergência da Contabilidade Pública, tem ainda como atribuições principais a sugestão e 
promoção de cursos, treinamentos e obras direcionados ao Setor, bem como estreitar o relacionamento com órgãos 
e entidades que tenham relação com a contabilidade pública.

Comitê de estudos relacionados à Perícia Contábil.
Considerando a necessidade de maior atenção ao setor de perícia contábil, o CRC-GO constituiu este comitê que tem 

por atribuição o estudo de matérias pertinentes à área, a sugestão de cursos, seminários e palestras em nível regional 
  oãçacudE ed amargorp od seõrdap sod ortned ,oãçazilaer a arap seroturtsni e setnartselap omoc meb ,lanoican e

Membros do Comitê de Estudos relacionados à Perícia Contábil e visitantes
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As eleições para a renovação de 2/3 do plenário do Conselho 
Regional de Contabilidade de Goiás aconteceu em novembro 
de 2013, sendo realizada exclusivamente pela internet.

que puderam votar de qualquer computador conectado à 
internet, além de oferecer maior agilidade na apuração.

O número de votantes do último pleito foi superior a 

encontravam aptos para votar.

Como forma de prestar justo reconhecimento aos antigos 
presidentes do CRC-GO algumas áreas e espaços importantes da 
sede do Regional recebem os nomes daqueles que contribuíram 
de forma expressiva com a classe contábil do estado.

A mais recente homenagem foi feita ao ex-presidente 
Contador Arnaldo Marinho, cujo nome foi dado ao recém-criado 
Espaço do Contabilista.

O Espaço do Contabilista Arnaldo Marinho está à disposição 

de computadores e livros para contribuir com as pesquisas e a 
realização de pequenas tarefas.

Os outros espaços do CRC-GO que homenageiam ex-
presidentes são: Plenário Liviel Floresta, Auditório Alcedino 
Gomes Barbosa e Centro de Treinamento Alexandre Francisco 
e Silva.

ELEIÇÕES

RECONHECIMENTO

Presidente e ex-presidente descerrando a placa que nomina o Espaço do Contabilista
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Regional de Contabilidade de Goiás, sediado na capital, 
é feita através de suas 43 Delegacias Regionais que estão 
estrategicamente posicionadas em todo o estado.

necessário e pode protocolizar documentos da mesma 
forma que é feito na sede do Regional.

Cursos, palestras e seminários também são realizados 
nas delegacias que tem como  titular o Delegado Regional, 
que é nomeado pelo Presidente do CRC-GO entre os 

colegas junto ao Conselho e multiplicador das 
orientações emanadas deste.

Além dos delegados, nos Escritórios 
Regionais de Anápolis e Rio Verde 
e no Posto Avançado de Jataí 
há funcionários do CRC-GO 
para atendimento direto ao 

Mineiros

Caçú

Iporá

Piranhas

Caiapônia

Rio Ve

Jataí

DELEGACIAS
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"Trabalhemos, pois, bem unidos, tão convencidos de 
nosso triunfo, que desde já consideramos 25 de abril o Dia do 
Contabilista Brasileiro".

Esta frase, proferida há 87 anos pelo patrono dos 

com que este dia se tornasse a data mais importante e 

realização de palestras em instituições de ensino superior que 
oferecem o curso de Ciências Contábeis e também em sua 

de várias entidades de relacionamento para celebrar a data.

DIA DO PROFISSIONAL
DA CONTABILIDADE

Como componente do Sistema CFC/CRCs, o Conselho 
Regional de Contabilidade de Goiás mantém estreito 
relacionamento com o Conselho Federal, órgão máximo da 

Brasileiras de Contabilidade, e também com os outros 26 
Regionais.

Frequentemente são realizadas reuniões de presidentes 
e vice-presidentes no CFC. Assiduamente conselheiros dos 
CRCs se visitam para troca de experiências e para prestigiar 
eventos importantes.

Esta integração entre os entes do Sistema garante a 
unicidade das ações em prol da classe contábil.

INTEGRAÇÃO DO 
SISTEMA

Público atento às palestras do Dia do Contabilista

Presidente do CRC-GO na solenidade de abertura do evento

Reunião de Presidentes no CFC



as ações desenvolvidas para melhoria das 
condições de trabalho e qualidade de vida 
de seus funcionários.



Gestão de  Pessoas
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O capital humano é o principal diferencial do CRC-GO, razão pela qual busca investir em políticas de valorização 

aperfeiçoamento intelectual.
A utilização destas práticas colabora para que haja um esforço coordenado entre entidade e funcionários na 

motivação do corpo funcional.

Em 2013 o CRC-GO contava em seu quadro funcional com 73 colaboradores, sendo 30 funcionários efetivos, 28 
Conselheiros, 10 estagiários e 5 prestadores de serviço terceirizados (Assessoria Jurídica, Limpeza e Conservação, 
Segurança e Logística).

POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

PERFIL DO QUADRO FUNCIONAL
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Funcionários do CRC-GO
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Há entre os funcionários do CRC-GO uma grande variação na faixa etária, porém, assim como no ano anterior, as maiores 
concentrações continuam nas faixas de 31 a 40 anos, que tem 10 funcionários, e de 41 a 50 anos, que tem 11 funcionários. 

Quanto à escolaridade, 60% dos funcionários são graduados ou pós-graduados. Entre os demais, 23,33% tem o Ensino 
Médio concluído. 

dezembro de 2013 seis mulheres e seis homens ocupavam a posição, mantendo equiparada a divisão de gênero. Em relação 

enquanto quatro mulheres eram chefes.

Equidade de Gênero

Escolaridade
Faixa Etária
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Tempo de Serviço

GO entre 6 e 10 anos, o que demonstra que há uma rotatividade 
pequena de pessoal.

Presidente com equipe durante a X Convenção de Contabilidade de Goiás
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Os estudantes de nível superior costumam enfrentar um dilema para conseguirem se empregar após 
o término da faculdade: na maioria das empresas a experiência é pré-requisito para contratação, porém, a 
experiência só pode ser adquirida se estes forem contratados.

Com a contratação de estagiários em nível superior, em consonância com as regras da Lei 11.788/2008, 

áreas do conhecimento.

ESTAGIÁRIOS

Estagiários do CRC-GO
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Implementado no CRC-GO no ano de 2013, o Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS promoveu o 
realinhamento salarial, a adequação dos cargos e instituiu os critérios para a promoção no âmbito do Regional.

Esta ação trouxe um impacto bastante positivo no quadro funcional já que com o novo PCCS o funcionário tem 
a segurança de que será reconhecido de maneira justa e meritória.

PLANO DE CARREIRA,

Presidente e Colaboradores do CRC-GO



Ações do CRC-GO nos departamentos 
de Registro, Fiscalização e Educação  
Continuada.



Gestão de Registro, Fiscalização 
e Educação Continuada



32 Balanço Socioambiental 2013

O departamento de Registro é um dos pilares do Conselho de Contabilidade, sendo o responsável pelo cadastro de 

A integração estudantil também faz parte das atribuições deste departamento.

Técnicos em Contabilidade e 63,37 % são Contadores.

O número de Técnicos em Contabilidade sofreu um pequeno aumento de 0,7% na comparação com os dados do 
ano de 2012. 

É possível que este acréscimo esteja relacionado com a restrição de inscrição junto aos CRCs de Técnicos em 
Contabilidade após junho de 2015, conforme prenuncia a Lei 12.249/2010.

REGISTRO

Registros Ativos 2012 2013
Contadores 7819 7413

Técnicos 4385 4285
Total 12204 11698

Registros ativos por categoria
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Apesar de discreto, é possível observar um crescimento no número de mulheres inscritas no CRC-GO na comparação 

Divididas entre as nomenclaturas Escritórios Individuais e Sociedades, as organizações contábeis goianas totalizaram 
3139 em 2013.

Individual e Empresário Individual. 
Em relação ao ano de 2012, as sociedades tiveram um aumento de 2,6 pontos percentuais. Provavelmente, o aumento 

deve-se a maior procura pela inscrição como Empresário Individual.

ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

REGISTROS ATIVOS POR GÊNERO

Registros ativos por GêneroRegistros Organizações Contábeis
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Todos os processos do departamento de Registro do CRC-GO desde 2013 são digitalizados, tornando 
o processo mais ágil e seguro, já que as informações são todas armazenadas em arquivos digitais.  Este 
procedimento facilita inclusive a análise dos processos pelos conselheiros que compõem a Câmara de Registro.

Anualmente o CRC-GO participa de reuniões dos Vice-presidentes e chefes de departamento de Registro 

Regionais e apresentação da nova legislação. A troca de experiências é fundamental entre os participantes, 
além da possibilidade de contribuir para alterações operacionais que tendem a otimizar o trabalho realizado.

DE REGISTRO DO SISTEMA CFC/CRCS

Participantes da reunião nacional dos Vice-presidentes e chefes de departamento de Registro realizada no CFC
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Além de estar sempre presente nos eventos promovidos pelas Instituições de Ensino Superior, prestigiando 
formaturas e realizando palestras, no ano de 2013 o CRC-GO promoveu palestras em quatro instituições na capital e no 
interior por ocasião das comemorações da Semana do Contabilista.  Os acadêmicos puderam conhecer um pouco mais 
sobre o funcionamento do Regional e das ações que são desenvolvidas em benefício da categoria e também participar 
de uma palestra motivacional.

Para o CRC-GO é fundamental manter-se integrado com os acadêmicos de Ciências Contábeis , visto que estes serão 
os futuros componentes da classe contábil.

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

Acadêmicos de diversas instituições de ensino superior conheceram as instalações do CRC-GO ou participaram de 

Durante as visitas, os acadêmicos conhecem os departamentos do Regional e assistem palestras ministradas pelo 
presidente ou por conselheiros.

INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL

VISITAS DE ESTUDANTES

Acadêmicos em visita ao CRC-GO
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No terceiro ano de aplicação das provas do Exame 
após a publicação da lei 12.249/10 que o tornou 
obrigatório, 3111 candidatos, entre Técnicos e Bacharéis 
se inscreveram em Goiás.

Destes, 61,13% de Bacháreis e 44,03% de Técnicos 
foram aprovados em 2013.

São realizadas duas edições do Exame anualmente, 
sendo uma em cada semestre.

e organizações contábeis têm a oportunidade de 

forma parcelada e com descontos em juros e multas.
Ao todo, 960 parcelamentos foram realizados pelo 

regime em 2013, incluindo pessoas físicas e jurídicas.

EXAME DE SUFICIÊNCIA

REGIME DE PARCELAMENTO 
DE DÉBITOS DE ANUIDADES E 

Técnicos Bacháreis
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nível regional segue as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

Das entidades visitadas neste ano, 78,76 % foram organizações contábeis, 7,73% órgãos públicos e 13,51% organizações 
não contábeis. 

Entre as organizações denominadas não contábeis estão empresas comerciais e prestadoras de serviços, as instituições 

FISCALIZAÇÃO

Ações 2012 2013
Diligência 22.207 25.076

133 130
Autos de Infração 59 88

Total 22.399 25.294

aproximadamente 13% maior que o total realizado em 2012.
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seja, cerca de 14% a mais do que em 2012.

VISITAS ÀS DELEGACIAS REGIONAIS
Com o intuito de levar maiores informações e esclarecimentos aos delegados regionais, a Vice-presidência de Ética, Disciplina e 

Fiscalização visitou diversas cidades no ano de 2013.

faziam reivindicações para sua região.

Ações de Fiscalização

Peças Fiscalizadas 2012 2013
Demonstrações Contábeis 1.833 1.945

Elaboração da Escrita Contábil 1.835 1.946
Contrato de Prestação de Serviço 3.496 2.822

Trabalho de Auditoria 29 35
Trabalho de Perícia Contábil 82 35

Fiscalização de Decores 12.278 15.602
Total de Peças Fiscalizadas 19.553 22.385
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Todos os anos acontece no CFC o Seminário de Vice-presidentes de Fiscalização. O chefe do departamento do Regional 
também participa da reunião onde são apresentados os critérios de trabalho, discutidas as novas resoluções e traçadas as 
metas a serem alcançadas pelos departamentos em todo o sistema CFC/CRCs. 

A realização anual destas reuniões corrobora com a troca de experiências entre os Regionais e contribui com o 
alinhamento das diretrizes do departamento em âmbito nacional.

SEMINÁRIO DE VICE-PRESIDENTES
DE ÉTICA, DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO

Vice-presidente e Chefe da Fiscalização participam do Seminário Nacional realizado pelo CFC
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A terceira vertente do Sistema CFC/CRCs, a Educação Continuada, foi inserida como prerrogativa da Lei 12.249/2010, 

EDUCAÇÃO CONTINUADA

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA - EPC

EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - EQT

indispensáveis à qualidade e ao pleno atendimento às normas que regem o exercício da atividade de auditoria independente.
Aos Conselhos Regionais cabe a responsabilidade de incentivar a implementação de atividades de capacitação que 

permitam o cumprimento desta Norma, o que ocorre através da oferta de cursos feita por entidades credenciadas conhecidas 
como capacitadoras. Quatorze instituições em Goiás estão credenciadas junto ao CFC para oferecem cursos de capacitação.

Estes cursos precisam de homologação junto ao CRC-GO para serem validados. Neste ano 59 cursos obtiveram validação.

O contador que deseja atuar na área de Auditoria Independente, 
deve, inicialmente, obter seu registro no Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes (CNAI) . Para tanto, é necessária a sua aprovação no 

Auditores Independentes do Brasil – IBRACON.

  .ona rop zev amu odazilaer é euq emaxE º31 on sodavorpa marof
Atualmente, 36 auditores goianos tem registro no CNAI.

Auditores Goianos com Registro no CNAI
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O CRC-GO possui um calendário de eventos com edições sequenciais, ocorrendo sempre a cada dois anos. Em anos 
ímpares, é realizada a Convenção de Contabilidade de Goiás e o Encontro de Estudantes de Ciências Contábeis.

Maior evento da Contabilidade em Goiás, a décima edição da Convenção de Contabilidade foi realizada entres os dias 

palestrantes renomados, oferecerendo aos participantes o acesso a conteúdos indispensáveis para a atualização.
Na noite de abertura, Arnaldo Jabor falou sobre o Brasil da atualidade e, nos demais dias, os participantes acompanharam 

temas como SPED, Tecnologia, Inovações e Oportunidades do mercado contábil e Contabilidade Pública. Professores e 

EVENTOS DE CALENDÁRIO

X CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DE GOIÁS E VIII 
ENCONTRO DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Noite de abertura da X Convenção de Contabilidade de Goiás
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Nascido com o advento da Nova Contabilidade Pública, o SIMCASP foi realizado em 14 cidades brasileiras durante este ano.
Goiânia sediou a edição goiana do evento que aconteceu nos dias 22 e 23 de novembro e teve participação de cerca de 100 

nacional do simpósio, o evento contou com apoio de entidades como o Tribunal de Contas dos Municípios, a Controladoria Geral 
do Estado e a Associação Goiana dos Municípios.

EDIÇÕES DE EVENTOS NACIONAIS
SIMPÓSIO GOIANO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO

o Fórum do SPED que tratou da Escrituração Fiscal Digital em seus diversos desdobramentos.
Paralelamente à X Convenção foi realizado o VIII Encontro de Estudantes de Ciências Contábeis de Goiás, que contou com a 

participação de acadêmicos de todo estado que tradicionalmente prestigiam o evento.

Público e Palestrantes da X Convenção de Contabilidade de Goiás

Registro do SIMCASP realizado em 2013 na cidade de Goiânia
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Realizado no Dia do Contabilista pela Comissão da Mulher Contabilista o painel “O sabor e o preço das conquistas” propôs 
uma discussão sobre as perdas e ganhos das mulheres modernas, que defendem seus direitos sem postergar seus deveres, 
conscientes de que cada indivíduo, independente do sexo, alcança o seu lugar ao sol por mérito próprio.

MULHERES: O SABOR E O PREÇO DAS CONQUISTAS

Noventa e três eventos entre palestras, cursos e seminários com duração de apenas um dia foram realizados neste ano. 
Estes eventos curtos compõem o projeto de Educação Continuada e incluem as palestras em Instituições de Ensino Superior 

EVENTOS DE UM DIA

Participantes do painel: " O sabor e o preços das conquistas"

Eventos Realizados Nº de Participantes

554893
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Sendo uma das maiores inovações ocorridas na contabilidade nos últimos tempos, o Sistema Público de Escrituração 

Em 2013 foram realizados 20 eventos sobre a temática, incluindo palestras e cursos práticos, tanto na Capital quanto 
no interior do estado.

Em 2013 o CRC-GO, em parceria com empresa de Auditoria, promoveu um curso de extensão em Normas Brasileiras de 
Contabilidade, intitulado “Desvendando as Novas Normas Brasileiras de Contabilidade”.

contabilidade brasileira, o curso aliou a explicação e discussão dos conceitos teóricos com a resolução de exercícios práticos 
e foi dividido em seis módulos, com cerca de 50 participantes em cada um deles.

NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE

Participantes do curso SPED Jataí
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contabilidade de condomínios, o CRC-GO em parceria com 
empresa especializada, realizou o seminário: "Gerindo seu 
condomínio com excelência”, trazendo orientações desde a 

-
nais contábeis.

CONTABILIDADE DE CONDOMÍNIOS

Público lota auditório do CRC-GO
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Para promover o conhecimento do novo Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte foram realizados diversos cursos pelo interior do estado, embasados na Resolução CFC N.º 1.418/12 
que validou a ITG 1000 que versa sobre o tema.

contemplando as alterações ocorridas. 
Em 2013 temas como Imposto de Renda, Contabilidade Pública, Retenções e Tributos, ICMS, Escrita Fiscal, 

Departamento de Pessoal entre outros foram discutidos em cursos e palestras.

LEGISLAÇÃO E ATUALIZAÇÕES

Presidente, Vice-presidente, Palestrantes e participante em evento no CRC-GO 
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pedagógicos, alunos de pesquisa, alunos mestrandos e doutorandos do curso de Ciências Contábeis, o Congresso Internacional 
de Contabilidade do Mundo Latino, em sua décima segunda edição, buscou atualizar e harmonizar conhecimentos entre os 

No evento, que é promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Academia Brasileira de Contabilidade – 
  odatneserper iof OG-CRC o ,oãçide atsen AB-CRC olep odaides e CBF – edadilibatnoC ed arielisarB oãçadnuF a e NOCICARBA

por seu presidente e conselheiros que prestigiaram o congresso ocorrido entre os dias 7 e 9 de março de 2013.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE 

Momentos do XII Prolatino
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Realizado a cada dois anos, o Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal é fruto da integração propositiva dos 
estados que compõem a Amazônia Legal e alguns convidados que são: Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, sendo atualmente o principal 
evento contábil da região norte.

A sexta edição do Encontro aconteceu em Manaus-AM, entre os dias 17 e 18 de outubro de 2013 e teve como 
tema  “A Contabilidade Ambiental e o Futuro da Amazônia”.

Além da vasta programação, os participantes tiveram acesso à Feira de Negócios onde puderam conhecer as 
novidades apresentadas para a área contábil e campanhas de conscientização sobre a prevenção de doenças como 
o câncer de mama e visitar os stands dos estados correalizadores, como o de Goiás.

Palestrantes renomados como o prefeito de Manaus, Arthur Vergílio e a ex-senadora Marina Silva contribuíram 
para o sucesso desta edição.

inscritos sob o tema do encontro.

VI ENCONTRO DE CONTABILIDADE DA AMAZÔNIA LEGAL

Momentos do VI Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal
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Segundo maior evento contábil realizado em solo brasileiro, o Encontro Nacional da Mulher Contabilista reúne 

Em 2013, o evento que foi sediado pelo CRC-SP nos dias 27 a 29 de novembro e ocorreu a bordo de um navio de 
cruzeiro em que os participantes puderam desfrutar de toda a estrutura de lazer além de ter acesso a uma interessantíssima 
programação técnica que versou sobre o tema “Mulher Contabilista: Bem vinda ao futuro”. 

O CRC-GO participou do evento com um stand onde pode mostrar aos participantes as belezas de Goiás e o trabalho 
realizado pelo Regional em favor da classe contábil goiana.

Momentos do IX Encontro Nacional da Mulher Contabilista - ENMC



Demonstra as ações de responsabilidade 
socioambiental do CRC-GO para a sociedade e 
classe contábil.



  Gestão Socioambiental
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Engajado no espírito de comemoração do Dia Internacional da Mulher, o 
CRC-GO promoveu uma ação direta para a conscientização da necessidade 
de prevenção ao câncer.

Adesivos foram distribuídos e colados nos veículos que cruzavam as 
principais avenidas em torno da sede do Regional, enquanto que laços cor-
de-rosa eram colocados em homens e mulheres para lembrar a todos que 
a prevenção é um dever de cada um e que não há hora ou mês ou data 

Devido à grande importância de se demonstrar à sociedade e aos 

emprego adequado dos recursos movimentados pelas entidades, o 
Conselho Federal de Contabilidade decidiu fazer um lançamento único 
dos Balanços Socioambientais produzidos por aquela entidade e pelos 27 
Regionais componentes do Sistema.

O lançamento ocorreu junto com a abertura da XIV Convenção de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul nos dias 22 a 24 de maio de 2013.

A partir de então, CFC e CRCs publicarão anualmente o Balanço 

regularizar as publicações, a principal intenção é o encorajamento de outras 
entidades a também publicarem este importante relatório.

CRC-GO ATITUDE MULHER 

LANÇAMENTO BALANÇO SOCIOAMBIENTAL 
DO SISTEMA CFC/CRCs

sociedade em geral, o CRC-GO executa a gestão socioambiental.
Este formato de gestão evidencia o respeito e a preocupação da entidade com o desenvolvimento e a transformação social.

Colaboradores do CRC-GO na campanha Atitude Mulher

Momento do lançamento do BSA 2012 do CRC-GO em Bento Gonçalves – RS
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PUBLICAÇÕES
O CRC-GO produziu diversas obras no ano de 2013, com enfoques diversos, porém, todos voltados 

pesquisa e informação para a sociedade. Ao todo, sete publicações foram editadas neste exercício 
e distribuídas para a classe contábil e estudantil, entidades de interesse e também divulgadas 
eletronicamente através do site do Regional.

Neste ano todas as publicações foram confeccionadas com papel produzido a partir de fontes 

Estes dois livretos foram editados a partir de obras originalmente lançadas por 

de infrações. As obras contribuem com o trabalho de Fiscalização Preventiva, realizado 
pela Vice-presidência de Ética, Disciplina e Fiscalização do CRC-GO.

A obra traz orientações destinadas às famílias para que estas possam fazer 

responsável pelo adiamento de sonhos como a aquisição da casa própria, de 
um automóvel ou mesmo o ingresso à faculdade e cursos preparatórios.

A publicação da cartilha versa sobre Orçamento Familiar que é um dos 
projetos do Programa de Voluntariado da Classe Contábil – PVCC.

NEGOCIAÇÃO DE HONORÁRIOS E O CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A DECORE

ORÇAMENTO FAMILIAR
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Destinada a incentivar as doações aos Fundos de Amparo à Criança e Adolescente, 
a cartilha traz orientações dos procedimentos a serem adotados para a destinação 
do Imposto de Renda e, sobretudo, as informações daquilo que pode ser realizado 
sem nenhum custo adicional para os contribuintes.

A Mobilização Social para doações ao Funcriança e ao Fundo do Idoso é mais um 
dos projetos do PVCC.

Destinada aos empresários, esta obra foi desenvolvida para sensibilizar gestores 

importância de se fazer a escrita contábil e demonstra, com exemplos práticos, a 
utilização desta como ferramenta fundamental para uma gestão de excelência.

Gerindo seu negócio com a Contabilidade foi editada pelo CRC-GO, com 
coordenação de Roberto Martins e colaboração de Deise Rodrigues Silva Souza, 
Douglas de Freitas Dornelas, Hélia Maria Ramos Domingues, Ingryd Gonçalves, 
Leiliany Barros Facundes, Marco Antônio Garcia, Marcus Vinícius Cardoso Silva e 
Rosana Machado da Silva Moura.

Editada pelo Comitê de Estudos relacionados à Perícia Contábil do CRC-GO, 
esta obra, que foi idealizada pelos peritos Edmilson de Souza, Elione Cipriano 
da Silva e João Luis Aguiar, traz orientações importantes aos peritos contadores, 
além de apresentar alguns modelos das peças escritas mais utilizadas para o 
desempenho da função, seja ela como perito do juiz ou perito das partes.

O REI DA SELVA VIROU O REI DA CIDADANIA

GERINDO SEU NEGÓCIO COM A 
CONTABILIDADE

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PERICIAIS
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Esta obra pioneira, de autoria de Alexandre Limiro, foi lançada 
concomitantemente com o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do 
Contribuinte no Estado de Goiás, e traz comentários e explicações aos artigos 
do novo dispositivo com enfoque para o impacto positivo que o mesmo deve 

contábeis que estão diretamente envolvidos nesta relação. 

O mês de Abril é conhecido pela movimentação nacional em torno da 
confecção e envio das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física. Em 
2013, considerando a necessidade de levar à sociedade informações sobre a 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, o CRC-GO atuou em duas frentes:

A primeira delas foi a divulgação de dicas e orientações sobre a Declaração 

habilitado para executar o trabalho. 
Em outra atuação, o Regional em parceria com uma Instituição de Ensino 

Superior, colocou stands em dois movimentados shoppings da região 
metropolitana, onde acadêmicos de Ciências Contábeis, supervisionados por 

declaração.

UM NOVO OLHAR PARA A RELAÇÃO 

IMPOSTO DE RENDA

Stand do Tira Dúvidas do IRPF
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o estado. No total foram arrecadados 7,8 toneladas de 
alimentos.

Em seu segundo ano de envios semanais, o Informativo Digital se tornou um importante canal de comunicação entre Conselho e 

informações oriundas de conceituados veículos de comunicação de todo país.

DOAÇÕES DE 
ALIMENTOS

No portal também estão disponíveis todas as publicações do Regional em pdf  e diversos links com assuntos de interesse da categoria.

PORTAL

INFORMATIVO DIGITAL
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Conselheiros e presidente do CRC-GO concederam diversas entrevistas a rádios, jornais e Tvs do estado, esclarecendo 
ouvintes e telespectadores sobre temas importantes como Imposto de Renda ou alterações recentes em legislação como 
a “PEC das Domésticas” que tiveram bastante repercussão.

As publicações também receberam especial atenção da mídia, sobretudo as que tratam de temas de interesse social 
como orçamento familiar e doações ao Funcriança.

do Regional, foi editada portaria concedendo aos seus 
funcionários subsídio para cursos de graduação e de pós-
graduação em nível de especialização.  O auxílio-educação 
varia de 20 a 50% sobre o valor do curso, limitando-se a 
um teto estipulado, devendo estar ligado às atividades que 
envolvam interesses do CRC-GO. 

Desta forma os funcionários são motivados a 
prosseguirem com seus estudos e a permanecerem no 
quadro funcional da entidade.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO
Presidente do CRC-GO concede entrevista à TV
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Dos oito projetos que integram o programa de voluntariado da 
classe contábil, cinco receberam especial atenção em 2013. São eles:

O CRC-GO, através de ações junto à Secretaria de Estado da 
Educação, contou com a nomeação de dois representantes no 
Conselho de Alimentação Escolar (CAE), que participam ativamente 
dos trabalhos, inclusive da prestação de contas dos recursos recebidos 

zelando pela sua melhor aplicabilidade.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA CLASSE 

3. Rede Nacional de Cidadania Fiscal

O CRC-GO, através do PVCC, apoiou fortemente os trabalhos do 
Observatório Social - OS-Goiânia, ONG que atua no controle social da 
administração pública local, desenvolvendo diversas ações em 2013 

de Goiás e visitas a várias visitas e palestras em Instituições de Ensino 
visando a conscientização e o combate à corrupção.

Stand do PVCC na X Convenção de Contabilidade de Goiás

Ilustração publicada em agendas e revistas incentivando as 
doações ao Funcriança

 II Semana de Educação Fiscal

2. Mobilização para Doações ao FUNCRIANÇA

Várias ações foram realizadas para o Projeto, como a edição de 
Cartilhas e publicação em revista local sobre o FUNCRIANÇA, em 
parceria com o Ministério Público Estadual, além de várias palestras 
ministradas em diversos segmentos sobre o tema, visando estimular a 
doação ao Fundo.
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Grupo de peritos participantes da Jornada da Cidadania e 
Conselheiros do CRC-GO

VP Christian Abrão, VP Elione Cipriano e o Procurador Leandro 
Koiti Murata na Jornada da Cidadania

 Secretário Extraordinário de Assuntos Religiosos e Sociais com 
o Presidente do CRC-GO

4. Ações locais de voluntariado

Várias ações foram implantadas com o intuito de fortalecer o 
voluntariado no Estado, como:

- Participação de dois contadores no CONFUNDEB – Conselho 
de Acompanhamento, Controle Social e Fiscalização do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

CRC-GO;
- Participação do CRC, através do Comitê de Perícia Contábil, em 

parceria com a Associação dos Peritos Contadores do Estado de 
Goiás - ASPECON, na 9ª Jornada de Cultura e Cidadania, realizada 
pela PUC-Goiás e Arquidiocese de Goiânia, onde são oferecidos 
atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, jurídica, cultura e lazer 
e de perícias contábeis;

- Participação direta e ativa no Conselho Estadual de Saúde, 
através de assento por indicação do CRC-GO; 

5. Controle Social e Orçamento Familiar

Edição de 5.000 Cartilhas sobre Orçamento Familiar de 
orientação às famílias de baixa renda, encaminhadas a diversas 
Associações e distribuídas em eventos realizados em parceria com 
a Secretaria de Estado Extraordinária de Assuntos Religiosos e 
Sociais e em eventos diversos.



Representação númerica das 
ações realizadas pelo CRC-GO



 Balanço Socioambiental 
em Dados
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Aplicada pela segunda vez, a pesquisa de satisfação e insatisfação dos funcionários atingiu 67,85% do total de 
colaboradores que preencheram o questionário voluntariamente.

Respondida de forma anônima para assegurar a livre manifestação dos respondentes, a pesquisa continha 
perguntas sobre a entidade, as condições físicas e ambientais do local de trabalho, sobre a satisfação funcional, 
relacionamento, sobre as atividades sociais e à comunicação interna.

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

A tabulação dos resultados obtidos com a pesquisa resulta no Grau de Satisfação ou Insatisfação do Funcionário que 

em cada um dos indicadores.
Satisfação ou Insatisfação são determinadas pela comparação do percentual obtido em cada item no exercício 

anterior. 
Em 2013 as Unidades de Satisfação totalizaram 1.954,14 e as Unidades de Insatisfação totalizaram 435,53. O 

confronto entre as Unidades de Satisfação e Insatisfação dos Funcionários geraram um superávit para o CRC-GO no 
grau de satisfação de 1518,61 unidades. Este índice é cerca de 200% maior que o obtido em 2012.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO  DOS FUNCIONÁRIOS - PSIF

GRAU DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRC-GO
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INDICADORES DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2013 2012 E% PESO ATIVO SOCIAL - GRAU 
DE SATISFAÇÃO

PASSIVO SOCIAL - GRAU 
DE INSATISFAÇÃO

Co
nd

iç
õe

s F
ís

ic
as

 e
 A

m
bi

en
ta

is
Acústica (nível de ruído) 71,43 78,95 -9,53 2 0 19,05
Climatização do Ambiente 78,57 68,42 14,84 3 44,51 0,00
Computadores e Equipamentos (quantidade e qualidade) 64,29 52,63 22,15 3 88,59 0,00
Espaço físico (tamanho) 78,57 73,68 6,64 3 26,55 0,00
Iluminação do Ambiente 78,57 78,95 -0,48 3 0,00 1,92
Limpeza e Manutenção 71,43 42,11 69,62 3 208,87 0,00
Material de Expediente (quantidade, qualidade e recebimento) 100 84,21 18,75 3 56,25 0,00
Móveis (quantidade e qualidade) 35,71 57,9 -38,32 2 0,00 114,95
Segurança 64,29 78,95 -18,57 2 0,00 55,72
Veículos Disponíveis para Realização de Trabalhos 78,57 73,68 6,64 2 13,28 0,00

Re
la

ci
on

am
en

to

Prestadores de Serviços 71,43 68,42 4,40 2 8,79 0,00
Colegas de Outros Setores 57,14 52,63 8,57 3 25,72 0,00
Colegas do Mesmo Setor 85,71 89,47 -4,20 3 0,00 12,59

64,29 78,95 -18,57 2 0,00 37,15
Conselheiros 71,43 63,15 13,11 2 39,33 0,00
Presidência e Vice-presidências 57,14 79,95 -28,53 2 0,00 85,58

Sa
tis

fa
çã

o 
Fu

nc
io

na
l

Horário de Trabalho 85,71 89,5 -4,23 2 0,00 8,46

Pontualidade no Pagamento de Salários 100 100 0 2 0,00 0,00

Remuneração em Relação ao Mercado 78,57 78,95 -0,48 2 0,00 0,96

Reajuste Salarial 50 47,36 5,57 4 16,72 0,00

Participação na Tomada de Decisão 50 52,63 -5,00 3 0,00 14,99

Trabalho ou Atividade Executada 92,86 78,95 17,62 4 35,23 0,00

Interação do Trabalho com Demais Setores 71,43 63,16 13,09 4 39,27 0,00

Política de Promoção e Reconhecimento 50 42,1 18,76 4 56,29 0,00

Imagem Institucional 71,43 68,42 4,40 4 13,19 0,00

A
tiv

id
ad

es
 S

oc
ia

is

Convênios (plano de saúde e outros) 50 42,1 18,76 2 37,53 0,00

Auxílio Educação 50 21,05 137,53 2 275,06 0,00

Vale-Transporte e Vale-Refeição 85,71 73,68 16,33 2 32,67 0,00

Cursos e Treinamentos 42,86 42,1 1,80 4 7,19 0,00

Eventos Comemorativos/Confraternização 50 77,78 -35,72 4 0,00 142,86

Recreação e Desporto (torneios, coral e capoeira) 7,14 1 614,29 1 614,29 0,00

Co
m

un
ic

aç
ão

  
In

te
rn

a

Meio de Comunicação 57,14 61,11 -6,49 3 0,00 19,48
Comunicação e Tempo de Resposta 64,29 72,22 -10,99 2 0,00 21,97
Divulgação dos Eventos Promovidos pelo CRC-GO 71,43 61,11 16,89 4 67,54 0,00
Divulgação e Conhecimento das Normas Internas 57,14 70,6 -19,06 4 0,00 76,24
Sinalização (placas indicadoras) 71,43 64,71 10,38 2 20,77 0,00

Unidade de Satisfação dos Funcionários (USF) 1727,65

Unidade de Insatisfação dos Funcionários (UIF) 611,92

 Superávit no Grau de Satisfação dos Funcionários (USF-UIF) 1115,73
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O “E%” – demonstrado na Tabela – representa o percentual de variação do grau de satisfação de 2013 em relação a 2012. 
Cada índice que compõe o questionário varia entre 0 (zero) e 100 (cem) e, após tabulação dos dados, foi efetuada uma média 
aritmética simples entre eles. As respostas dos questionários foram agrupadas em uma escala de 6 pontos, conforme abaixo:

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Excelente
2) Bom
3) Ruim
4) Regular
5) Péssimo
6) Desconheço
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ANÁLISE PARCIAL OS RESULTADOS

Em comparação ao resultado obtido no ano de 2012 tivemos algumas alterações de cenário, evidenciando uma 
mudança na percepção do colaborador.

serão analisados:

• CONDIÇÕES FÍSICAS E AMBIENTAIS – Dez indicadores são avaliados neste bloco, sendo que quatro deles 
apresentaram grau de insatisfação: Acústica (Nível de Ruído), Iluminação do ambiente, Móveis (quantidade e qualidade) 
e Segurança. Na comparação com a pesquisa anterior, apenas o quesito Móveis continua com avaliação negativa. 

Limpeza e Manutenção obteve um percentual de 208,87 unidades de satisfação entre os funcionários. 

• RELACIONAMENTO - Há presença de insatisfação entre os funcionários em três dos seis quesitos, sendo eles: 

satisfação.

• SATISFAÇÃO FUNCIONAL - Um dos maiores indicadores de satisfação é o quesito Política de Promoção e 
Reconhecimento, com 56,29% de satisfação. É importante lembrar que este quesito, assim como Reajuste Salarial foram 

Participação na Tomada de Decisão continua com índice de insatisfação, porém cerca de 20 pontos menor que a 
avaliação anterior.  Horário de trabalho e Remuneração em relação ao mercado também apresentaram percentuais 
negativos. Os demais seis itens apresentam superávit de satisfação.

• ATIVIDADES SOCIAIS – Este bloco teve cinco indicadores superavitários, e apenas o item Eventos Comemorativos 
/ Confraternização apresentou um índice de insatisfação.

Em 2012, os indicadores Convênio (plano de saúde e outros); Auxílio Educação; Cursos e Treinamentos; Recreação e 
Desporto e Cursos de Capacitação que apresentaram altos níveis de insatisfação, apresentaram grau de satisfação na 
pesquisa realizada neste ano.

• COMUNICAÇÃO INTERNA – Anteriormente este bloco não apresentava níveis de insatisfação, porém, em 2013, há 
alguns graus de insatisfação nos seguintes indicadores: Meio de Comunicação, Comunicação e Tempo de Resposta e 
Divulgação e Conhecimento das Normas Internas .
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

desde a análise da entidade como um todo quanto a dos principais departamentos que representam o tripé de 

A aplicação desta pesquisa, este ano em sua segunda edição, é fundamental para mensurar se os objetivos da 
entidade estão sendo atingidos e também para orientar a tomada de decisões e possíveis alterações na condução da 
entidade.

Os questionários são respondidos de forma anônima e voluntária, através da web, com link disponibilizado aos 

O questionário aplicado neste ano foi dividido em nove blocos: Entidade / Institucional, Comunicação, Corpo 

Contabilidade), Presidência da entidade e Conselheiros, Registro, Fiscalização e Relacionamento com outras entidades, 
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ANÁLISE PARCIAL DOS DADOS

Na avaliação de cada um dos blocos têm-se os seguintes resultados:

•  ENTIDADE / INSTITUCIONAL – O indicador Estacionamento apresentou maior índice de insatisfação, com 21,54 

• DELEGACIAS E ESCRITÓRIOS REGIONAIS
relação às delegacias e escritórios regionais.

• PRESIDÊNCIA E CONSELHEIROS – Em todos os indicadores deste bloco há um grau de insatisfação, sendo 

• CORPO FUNCIONAL – Este bloco avalia apenas um item Corpo Funcional e apresenta satisfação com índice de 7,39% .

• COMUNICAÇÃO – Neste bloco foram acrescentadas duas novas questões: Publicações de Livros e Divulgação de 
Normas da Categoria. Para ambas foi estabelecido o valor de referência de 60%, em substituição ao dado inexistente 
em 2012. Assim, o quesito publicações de livros teve uma avaliação negativa e a divulgação de normas da categoria foi 
positivamente avaliada.

• DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL – Cinco novas questões foram inseridas neste bloco, com o intuito de 

Prestadas, Agilidade no Retorno das Informações, Solução Imediata dos Problemas e Apoio a cursos de Pós-graduação. 

Treinamentos, Convenções, Seminários e Encontros e Palestras.

• REGISTRO E FISCALIZAÇÃO – Apresentados nesta versão em blocos distintos, ambos apresentam quatro questões 

das informações, Solução imediata dos problemas.  No departamento de Registro, apenas o item Atendimento atingiu 

• RELACIONAMENTO COM OUTRAS ENTIDADES – O último bloco da pesquisa de satisfação apresenta dois itens: 
Parcerias com instituições Públicas e Convênios com instituições privadas, sendo que o segundo foi acrescentado nesta 
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INDICADORES DE SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 2013 2012 E% PESO ATIVO SOCIAL - GRAU 
DE SATISFAÇÃO

PASSIVO SOCIAL - GRAU 
DE INSATISFAÇÃO

A
 E

nt
id

ad
e 

/ C
on

di
çõ

es
 

Fí
si

ca
s e

 A
m

bi
en

ta
is

Localização da Sede 80,31 84,12 -4,53 2 0,00 9,06
Horário de Atendimento 84,72 87,17 -2,82 2 0,00 5,63
Infraestrutura: Móveis, espaço, equipamentos 86,53 86,18 0,40 2 0,81 0
Estacionamento 39,38 44,13 -10,77 2 0,00 21,54
Serviço de Telefonia 72,54 74,23 -2,28 2 0,00 4,56
Inscrição e Matrícula em eventos 76,94 76,75 0,25 2 0,50 0
Imagem institucional 74,61 77,12 -3,25 3 0,00 9,76
Avaliação do CRC-GO em sua atuação como um todo 70,21 72,74 -3,48 2 0,00 6,96

D
el

eg
ac

ia
s 

e 
Es

cr
itó

rio
s 

Re
gi

on
ai

s

Atendimento 51,30 62,34 -17,72 3 0,00 53,15
Divulgação dos eventos realizados 46,89 61,74 -24,05 2 0,00 48,10
Relação do Delegado com demais colegas e entidades 41,19 53,1 -22,43 2 0,00 44,85
Trabalho Realizado 48,19 59,15 -18,54 2 0,00 37,07

Pr
es

id
ên

ci
a 

da
 e

nt
id

ad
e 

e 
Co

ns
el

he
iro

s Conselheiros 58,29 63,41 -8,07 3 0,00 24,22

Direção da entidade 65,03 69,05 -5,83 3 0,00 17,48

Presidência da entidade 67,10 72,45 -7,39 3 0,00 22,16

Co
rp

o 
Fu

nc
io

na
l

Corpo Funcional (Setores/Funcionários) 78,50 76,61 2,46 3 7,39 0

Co
m

un
ic

aç
ão

Boletim Eletrônico do CRC-GO 78,76 84,6 -6,91 2 0 13,81
Divulgação de Eventos, Seminários, Palestras 76,68 79,05 -2,99 2 0 5,99
Página (site) do CRC-GO 76,94 81,93 -6,09 2 0 12,17
Publicação de Livros 43,52 60 -27,46 2 0 54,92
Divulgação de Normas da Categoria 61,92 60 3,20 4 12,78 0
Atendimento dos funcionários 78,24 60 30,40 4 121,69 0

80,05 60 33,42 3 100,26 0
Agilidade no retorno das informações 69,43 60 15,72 2 31,43 0
Solução imediata dos problemas 65,80 60 9,67 3 29,01 0
Convenções, Seminários e Encontros 67,62 60 12,69 3 38,08 0
Cursos e Treinamentos 65,28 71,77 -9,04 3 0 27,11
Palestras 66,84 71,55 -6,58 3 0 19,75
Apoio a cursos de Pós-Graduação 50,26 60 -16,23 2 0 32,47

Se
to

r d
e 

Re
gi

st
ro

Atendimento dos funcionários 64,25 60 7,08 4 28,32 0

65,03 78,92 -17,61 3 0 52,82
Agilidade no retorno das informações 62,69 66,67 -5,96 2 0 11,93
Solução imediata dos problemas 60,88 61,9 -1,65 3 0 4,94

Se
to

r d
e

Fi
sc

al
iz

aç
ão

Atendimento dos funcionários 79,79 60 32,99 4 131,95 0
 prestadas 79,02 78,92 0,12 3 0,36 0

Agilidade no retorno das informações 71,50 66,67 7,25 2 14,50 0
Solução imediata dos problemas 69,17 61,9 11,75 3 35,24 0

Re
la

ci
on

am
en

to
 

co
m

 o
ut

ra
s

en
tid

ad
es

Parcerias com instituições públicas
(JUCEG, SEFAZ, MINISTÉRIO PÚBLICO, ETC.) 59,07 67,34 -12,28 2 0 24,57

Convênios com instituições privadas 
( Bancos, Seguradoras, etc.) 45,34 60 -24,44 1 0 24,44

552,33

589,46

37,13
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O “E%” – demonstrado na Tabela – representa o percentual de variação do grau de satisfação de 2013 em relação a 2012. 
Cada índice que compõe o questionário varia entre 0 (zero) e 100 (cem) e, após tabulação dos dados, foi efetuada uma média 
aritmética simples entre eles. As respostas dos questionários foram agrupadas em uma escala de 6 pontos, conforme abaixo:

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Excelente
2) Bom
3) Ruim
4) Regular
5) Péssimo
6) Desconheço
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Notas Explicativas
1) A principal fonte de recursos do CRC-GO está representada no ítem 1.1 - Contribuições, e corresponde aos valores recebidos 

exercício de 2012 quanto no exercício de 2013.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS
DEMOSTRAÇÃO DO VALOR - DVA
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(*) Contribuições Estatutárias - PIS Sobre Folha de Pagamento 

Notas Explicativas:

e Salários do Regional ocorrida em janeiro de 2013.

1. INDICADORES DO RESULTADO OPERACIONAL E SOCIAL

Notas Explicativas:
As contribuições Sociais e Estatutárias correspondem ao Pis/Pasep sobre folha de pagamento dos Funcionários do Regional durante os respectivos exercícios.

2. INDICADORES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
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3. INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

Notas Explicativas:
Discriminação das categorias da Administração: Executiva: Presidente, Vice-presidentes e Conselheiros | Corpo funcional: Empregados | Terceirizados: Empresas que 
mantém empregados nas dependências do CRC-GO
Item 8.4.2.: A Seguridade Social é composta por FGTS + Plano de Saúde + Plano Odontológico
Item 8.4.3.: Outras vantagens sociais são compostas por Vale Transporte + Vale Refeição + Auxílio Educação



73Balanço Socioambiental 2013

4. INDICADORES DOS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS

5. INDICADORES DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS À COMUNIDADE

(*) Mulher Contabilista e Estudantil 

Notas Explicativas:
1) O CRCGO vem cada vez mais investindo em Educação Continuada com o objetivo principal de construir um processo educativo contínuo de capacitação 
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Notas Explicativas:

do CRC-GO.

Goiânia, 31 de dezembro de 2013.

Lucas Jisley Machado
Contador

CRC-GO 020000/O - 5

6. PLANEJAMENTO SOCIAL 2014
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DIRETORIA DO CRC-GO
MANDATO 2012-2013

Henrique Ricardo Batista
Presidente

Christian Abrão de Oliveira
Vice-presidente de Registro

Elione Cipriano da Silva
Vice-presidente Administrativo

Maria Luzia da Silveira Rodrigues
Vice-presidente de Controle Interno

Wagner Felipe Filho
Vice-presidente de Ética, 
Disciplina e Fiscalização

Marciel Augusto Raimundo Lima
Vice-presidente de
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CONSELHEIROS CRC-GO
MANDATO 2012-2013

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

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

Conselheiros CRC-GO Biênio 2012-2013
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CÂMARAS

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

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

Vice-Presidente de Registro
Contador Christian Abrão de Oliveira 
Membros Efetivos:
Contador Mazurkyevcz Bernardes dos Santos

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

CONTROLE INTERNO REGISTRO

ÉTICA, DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃODESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Vice-Presidente de Controle Interno
Contadora Maria Luzia da Silveira Rodrigues 
Membros Efetivos:
Contadora Márcia Christina Vaz
Técnico em Contabilidade Alessandro Rodrigues Polonial 

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

Contador Marciel Augusto Raimundo Lima 
Membros Efetivos:
Contadora Walkíria da Silva Alencar
Contador Brasilino José Ferreira Neto

Membros Suplentes:
Contadora Josenilda Ribeiro da Silva 
Contador Fábian Rodrigues Leite
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COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO 
BALANÇO SOCIOAMBIENTAL 2013

(Portaria CRC-GO n. 060/2013)

Coordenadora Hélia Maria Ramos Domingues, Cleides Terra, Marianne Dias Freitas Mori, 
Lucas Jisley Machado, Maria Arlete Alves de Aguiar Gonçalves e Simone José da Silva
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62 3240-2211 
Rua 107 n° 151 - Setor Sul - CEP: 74.085-060 - Goiânia-GO

www.crcgo.org.br


