


► Projeção Receita Bruta GRUPO CERTEL/2019

R$ 314.000.000,00

► Projeção Sobras à disposição da Assembleia

R$   42.000.000,00

► Empregos diretos 575

indiretos 158

► $ TARIFA MAIS BARATA DO RS e TOP 5 NO

BRASIL ENTRE TODAS AS DISTRIBUIDORAS E

PERMISSIONÁRIAS



CONTABILIDADE BRASILEIRA      

EM NÚMEROS

O RS é o 4º estado com maior número de 

profissionais contábeis no País, atrás 

apenas de São Paulo (150,552 mil),           

Rio de Janeiro (53,951 mil)                             

e Minas Gerais (53,633 mil).



O Brasil conta com mais de 519 mil 

profissionais contábeis, entre 

contadores (352 mil) e técnicos em 

contabilidade (166 mil).



Apenas no RS são mais de 

38 mil profissionais.    

Desse total, 64,72% são 

contadores.



PESQUISA COM 

BACHARÉIS EM



Empresa: COOPERATIVA CERTEL

Total de Entrevistados: 15

Feminino: 9

Masculino: 6



Faixa etária









Qual a importância da CONTABILIDADE                        

para uma empresa? 

► As informações fornecidas pela CONTABILIDADE, sejam elas

financeiras, fiscais ou econômicas, orientam o gestor nas tomadas de

decisões.

► A CONTABILIDADE é um instrumento de coleta de dados que,

transformados em relatórios, possibilita mapear o presente para projetar

o futuro.

► A CONTABILIDADE é essencial para as empresas, 

como fonte de informação para a tomada de decisões.



► A CONTABILIDADE mede os resultados das empresas, avalia

o desempenho dos negócios dando diretrizes e informações

concisas para a tomada de decisões.

► A CONTABILIDADE é a alma da empresa. 

Ela norteia o futuro da empresa.

► A CONTABILIDADE faz o registro de todas as operações da

empresa, mostrando sua “saúde” financeira. Ela fornece

informações econômicas e também fiscais importantes e

obrigatórias ao fisco.



ROBOTIZAÇÃO DE PROCESSOS 

RPA (Robot Process Automation)

Mauro Negruni - JC Contabilidade - 25/09/2019

► ROBOTIZAÇÃO CONTÁBIL

► VISÃO DE CULTURA DE EMPRESA

(as pessoas não são repetidoras - sim)

► RELAÇÕES DIGITAIS

► REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA



► SEGURANÇA DIGITAL

● Alvos da Lei Geral de Proteção de Dados

● Os contadores são os principais alvos da nova Lei 

(LGPD)

► CRIAR MEIOS DE PROTEÇÃO  

(Perigo de sequestro de dados)





GRATO PELA ATENÇÃO!!

ILVO EDGAR POERSCH

Superintendente da CERTEL

Fone: (51) 3762-5555

Teutônia/RS

E-mail: ilvo@certel.com.br

Site: www.certel.com.br


