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CONSELHEIROS EM REVISTA

Conheça os conselheiros
do CRCRS Célio Levandovski
e  Ricardo Kerkhoff

EDITORIAL

ARTIGO TÉCNICO

ENTREVISTA

 Jorge Gerdau avalia a importância 
da informação contábil para a 
gestão empresarial

NOTÍCIAS

- Sucesso de�ne XV Convenção de 
Contabilidade

-Novos membros da Academia de 
Ciências Contábeis do RS

- CRCRS promove Fórum de 
Fiscalização Preventiva em diversas 
cidades do Estado

ARTIGO TÉCNICO

Classe contábil satisfeita 
recompensa qualquer trabalho

Fora da 
área cinzenta

Inovações e desa�os 
do Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped)

NOS BASTIDORES

A disrupção da economia 
como conhecemos



CLASSE CONTÁBIL 
SATISFEITA RECOMPENSA 
QUALQUER TRABALHO

om o sentimento de dever cumprido e com a 

grata satisfação de executar um trabalho que 

repercutiu positivamente para a classe contábil, é 

que encerrei o mês de agosto, após a XV Convenção 

de Contabilidade. Não me constranjo em confessar 

que, ao assistir às palestras, caminhar entre os 60 

expositores da Feira de Negócios, conversar com 

colegas, ver cerca de 1.700 integrantes da nossa 

classe repartindo o mesmo espaço em busca de mais 

conhecimento, atualização e inovações, fui tomado 

por um enorme orgulho de ser prossional da conta-

bilidade. O evento bateu recorde de público, porque 

os colegas se inscreveram certos de que, nesses três 

dias, iriam encontrar nas palestras ministradas por 

renomadas personalidades o que precisam no seu 

dia a dia, assim como ter contato com novidades do 

mercado que facilitam a sua rotina. Interessante res-

saltar que, em época de crise econômica, só não se 

falou em crise econômica. Por quê? Porque não foi 

necessário. A programação apresentava situações e 

ferramentas para enfrentar a crise com segurança. 

Um verdadeiro show de alternativas, representadas 

por evoluções tecnológicas, inovações, soluções inte-

ligentes e exemplos de negócios bem-sucedidos. 

Nos propusemos a, durante três dias, deixar de 

lado os temores, a insegurança e o pessimismo e  

chegarmos ao nal convencidos de que temos muito 

a conquistar e que podemos melhorar muito nossa 

prossão se acreditarmos nela, em suas potenciali-

dades e em nossa capacidade. 

A XV Convenção de Contabilidade cará  em 

nossa memória como um marco identicador da 

verdade em relação à valorização prossional. Ficou 

claro como se qualica um serviço e que a prossão 

só será valorizada com serviço qualicado. Ficou 

claro que reclamar e se insurgir contra  tudo e contra 

todos só nos deixa cada vez mais distantes de onde 

queremos chegar. Isso cou muito evidente nas cen-

tenas de manifestações que recebi pós-Convenção e 

nas avaliações dos prossionais e estudantes deixadas 

no aplicativo. Todos demonstraram a alegria de terem 

estado lá.

A valorização prossional não é lutar por coisas 

que podem trazer satisfações pessoais, mas sim 

lutar pelo bem comum da classe, lutar por aquilo que 

possa reverter em benefício de todos e não somente 

desse ou daquele grupo de pessoas. Igualmente 

importante, quando se fala de valorização, é desen-

volver ações em prol das comunidades em que 

vivemos. Isso demonstra que estamos inseridos e 

preocupados com a sociedade e que temos cons-

ciência de nossa responsabilidade social. Por incrível 

que pareça, ainda existem pessoas no nosso meio que 

acham que essas atividades que buscam incentivar 

ações sociais não são importantes. De fato, isso não 

tem importância quando se buscam somente inte-

resses pessoais.

O Conselho vem incentivando o envolvimento da 

classe contábil em ações de cunho social e continuará 

a fazê-lo, mesmo que contra a vontade de uma 

minoria equivocada. 

Agradeço, mais uma vez, a todos que estiveram 

conosco em Bento Gonçalves. Vocês foram testemu-

nhas da maior Convenção de todos os tempos. Mas 

tenham certeza de que ela será superada pela pró-

xima. O nosso amor pela prossão e a satisfação 

demonstrada pela maciça maioria da classe nos incen-

tivam a lutar para fazer tudo cada vez melhor.

Também gostaria de registrar o engajamento do 

Conselho de Contabilidade na campanha deagrada 

pelo Ministério Público Federal “10 Medidas Contra 

a Corrupção”. Durante a XV Convenção foram 

colhidas assinaturas de apoio à iniciativa e entregues 

ao procurador regional da República, Dr. Marcelo 

Veiga Beckhausen. É importante que toda a sociedade 

se una em torno de ações que combatam a corrupção.

Contador Antônio Palácios
Presidente do CRCRS
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N
Rogério Hernandez Garcia
Diretor Técnico do Ibracon – Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil

FORA DA 
ÁREA CINZENTA

o horizonte dos auditores independentes, a 

nebulosidade que costuma cercar as discus-

sões acerca da responsabilidade do auditor cou 

menos densa com a edição das leis 12.683/12 e 

12.846/13 – respectivamente, de prevenção à 

lavagem de dinheiro e ocultação de bens e de 

combate à corrupção. Na contrapartida, elas 

prometem impactar a maneira como as rmas de 

auditoria traçam a linha de corte para a aceitação 

dos seus clientes, possivelmente encolhendo o 

universo de entidades com as quais é seguro esta-

belecer ou manter negócios. Permanecer atento às 

novas regulações será cada vez mais importante 

para proteger as rmas de auditoria da utilização 

indevida dos seus serviços para atos ilícitos e pou-

pá-las dos riscos penais e de imagem que podem 

advir da associação involuntária com organizações 

duvidosas. 

Ambas as leis são respostas à expectativa por 

mais ética e transparência gerada pelas crises 

e escândalos recentes. É um fenômeno mundial, 

ao qual as empresas terão de se adaptar. No 

Brasil, ainda é grande o número de entidades que 

não possuem estruturas adequadas de controle de 

riscos e de conformidade, cujo estabelecimento 

exige trabalho de longo prazo, mudanças de cultura 

organizacional e investimentos com retornos 

imperceptíveis no primeiro momento. Desen-

volver esse aparato seria, de maneira simplicada, 

como adquirir um seguro: você ca com uma 

cobertura, que pode ou não ser utilizada. E o 

melhor, geralmente, é que não seja. Com certeza, o 

custo do descumprimento é pesadíssimo e superará 

em muito o ônus de qualquer estrutura de compli-

ance estabelecida. Como exemplo, uma das sanções 

previstas na lei anticorrupção pode chegar a 20% do 

faturamento bruto da pessoa jurídica. Da mesma 

forma, o custo do cumprimento é plenamente 

mensurável, podendo diminuir o risco de desconti-

nuidade de qualquer organização. 

A regulamentação da lei de prevenção à lavagem 

de dinheiro contou com contribuição do Conselho 

Federal de Contabilidade e apoio do Ibracon – Insti-

tuto dos Auditores Independentes do Brasil e da 

Federação Nacional das Empresas de Serviços Con-

tábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 

Informações e Pesquisas (Fenacon). Nem podia ser 

diferente: as discussões sobre ética, governança e 

prevenção ao ilícito estão no radar imediato da socie-

dade, do mercado, das autoridades reguladoras e dos 

prossionais de contabilidade. 
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A auditoria tem importância crescente para o 

amadurecimento do ambiente de negócios, 

assegurando maior credibilidade para as demons-

trações contábeis das empresas, ao atestar, nos 

limites estabelecidos pelas normas prossionais, 

que foram realizadas em conformidade com as prá-

ticas contábeis aplicáveis à entidade e, portanto, 

representam adequadamente a situação patrimo-

nial e nanceira da empresa nos seus aspectos 

relevantes. Exerce, assim, uma função social, 

ajudando a organizar o mercado e contribuindo 

para o aumento da transparência e o aumento 

da conança entre as empresas e o público 

investidor e demais interessados. 

As novas leis contribuem para a forticação de 

um ambiente de negócios ético e transparente e 

esclarecem a atribuição de responsabilidade pri-

mária na prevenção e identicação de fraude e 

outros atos ilegais à administração das entidades. 

Há um degrau, nem sempre visível, entre a 

responsabilidade da administração e a do auditor 

independente. Em linhas gerais, cabem ao primeiro 

a gestão dos negócios e a preparação das demons-

trações contábeis, a comunicação de fatos que 

possam alterar a opinião do auditor, a responsabili-

dade legal e a atribuição de prevenir e detectar 

fraudes. O auditor, como preveem as próprias 

normas técnicas que regulamentam a prossão, 

baseia seu trabalho e julgamento na aplicação de 

testes por amostragem, assume compromisso de 

asseguração razoável e, embora considere o risco 

de fraudes, erros e inconformidades, não tem res-

ponsabilidade primária por eles, nem pela gestão 

da entidade auditada. 

A Lei 12.683 inclui auditores, contadores e 

economistas no rol das “pessoas obrigadas” a 

comunicar atos suspeitos e indícios que possam se 

congurar como crimes de lavagem de dinheiro e 

ocultação de bens, direitos e valores que sejam iden-

ticados no decurso de seu trabalho de auditoria. 

Feita a comunicação, cessa a responsabilidade 

desses prossionais com relação a essa lei. Para ns 

de auditoria, cabe o questionamento à adminis-

tração ou, em alguns casos, órgãos de governança 

aplicáveis, sobre o fato identicado e a solicitação de 

que seja feita a apropriada diligência para deter-

minar se a situação pode ter impacto no resultado 

de seu trabalho e/ou de seu relatório. O auditor 

deve avaliar a suciência desse trabalho realizado 

pela administração da entidade. Ou seja, em 

qualquer caso, não se espera que o auditor indepen-

dente conduza alguma investigação da ocorrência 

geradora do alerta, o que é sempre responsabili-

dade da administração da entidade. 

Outro marco importante dessa regulamentação 

é a instituição da “comunicação negativa”, ou seja, se 

nenhuma irregularidade for constatada ao longo do 

ano em determinada entidade, esses mesmos 

prossionais precisam comunicar formalmente 

esse status ao seu órgão regulador. Auditores e

“
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Há um degrau, nem 
sempre visível, entre a 
responsabilidade da 
administração e a do 
auditor independente.”



organizações contábeis devem ainda manter 

cadastro junto ao órgão regulador e possuir sis-

tema de identicação e cadastro de clientes, de 

registro de operações, de comunicação automática 

de operações e de identicação de pessoas politi-

camente expostas (PEPs), dentre outras exigências 

que não poderão ser negligenciadas. 

Já na Lei 12.846, a responsabilidade direta da 

administração ca estabelecida pelo foco dado à 

adoção de programas de integridade pelas empre-

sas. Exige-se da alta direção compromisso com 

uma cultura organizacional de ética estabelecida 

pela liderança, monitoramento contínuo de riscos, 

instituição de canal de denúncias, previsão de pro-

cedimento para interrupção de irregularidades e 

diligências apropriadas para a contratação de ter-

ceiros. Entende-se que a ocorrência de atos ilegais 

depende de oportunidade, portanto, limitar as con-

dições para que ela aconteça teria efeito direto na 

diminuição do risco. 

Integram esse pacote de boas práticas medidas 

como a adoção de um código de conduta apro-

priado, de programas de treinamento que deixem 

claro para os colaboradores da empresa o que é 

permitido e o que é proibido, de mecanismos de 

segregação de funções que denam alçadas e pre-

vejam sistemas de rotação interna (muitas fraudes 

só são descobertas, por exemplo, quando determi-

nado funcionário sai de férias ou quando há rotação 

de funções entre os funcionários) e do uso de 

governança corporativa adequadamente estrutu-

rada (com comitês de auditoria e conselho de 

administração formado também por membros 

independentes). 

Dos auditores, pautados pelos procedimentos 

denidos pelas normas técnicas da prossão, 

espera-se uma asseguração razoável da inexis-

tência de distorções relevantes advindas de erro ou 

fraude ou a comunicação de sua existência (ou de 

indícios dela) à administração da entidade. Fica claro 

ainda, conforme comentado anteriormente, que o 

auditor não poderá concluir seu trabalho antes que a 

administração e os níveis de governança realizem a 

investigação aprofundada dos fatos. É aos responsá-

veis pela governança e à administração da entidade, 

portanto, que a lei atribui (e muito claramente) a 

responsabilidade pela prevenção e detecção da 

fraude e outros atos ilegais. Sem dúvida, o auditor 

deve sempre considerar a possibilidade de haver 

distorções nas demonstrações contábeis, seja por 

fraude ou por erro, mas investigá-las denitiva-

mente não é o alvo do seu trabalho. As mudanças 

recentes na legislação brasileira são uma forte indi-

cação de que estamos trilhando o caminho certo 

para um ambiente de negócios mais justo, ético e 

com regras mais claras e previsíveis.
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“ Entende-se que a ocorrência 
de atos ilegais depende de 
oportunidade, portanto, 
limitar as condições para 
que ela aconteça teria efeito 
direto na diminuição do 
risco.”



A

Clovis Belbute Peres
Auditor-�scal da Receita Federal do Brasil (RFB)
Supervisor Nacional do Sped na RFB

criação do Sistema Público de Escrituração 

Digital (Sped) está positivada no art. 2º do 

Decreto 6.022, de 22 de janeiro de 2007, verbis:

(...) instrumento que unica as atividades de 
recepção, validação, armazenamento e autenti-
cação de livros e documentos que integram a 
escrituração contábil e scal dos empresários e 
das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isen-
tas, mediante uxo único, computadorizado, de 
informações.

Olhando-se para o enunciado, vê-se a ampli-

tude da revolução pretendida via Sped. Quanto ao 

tempo, a revolução do Sped não se iniciou com a 

edição do Decreto 6.022, tampouco nele exauriu-

se. Desde antes do Decreto, o movimento de troca 

de informações entre os scos, de simplicação e 

de harmonização de obrigações acessórias havia 

iniciado, inclusive, sob a égide de um comando 

constitucional claro, o inciso XXII do art. 37 da 

Constituição Federal (CRFB, 1988).

Quanto ao escopo da revolução, nota-se que, 

idealmente, haveria apenas dois itens no Sped:  um 

único documento (a um tempo consumerista e 

scal) e um único livro (a um tempo contábil e scal). 

Tal ainda não ocorreu, mas a evolução ao longo dos 

últimos 8 anos harmonizou o quadro da prestação 

de informações aos órgãos de controle (obrigações 

acessórias), originando 5 documentos de suporte e 

7 escriturações, conforme o quadro a seguir. 

INOVAÇÕES E DESAFIOS 
DO SISTEMA PÚBLICO DE 
ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED)

DOCUMENTOS FISCAIS

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) *

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico (MDF-e)  

Escrituração Contábil Digital (ECD)

Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI)

Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o 
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cons) e da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições)

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Trabalhistas e Previdenciárias (eSocial)

Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações 
sobre as Contribuições Previdenciárias Substitutivas  
(EFD-Reinf)*

Arquivos digitais referentes a cadastro, abertura, 
fechamento e auxiliares, e pelo módulo de operações 
nanceiras (eFinanceira)

ESCRITURAÇÕES

*Ainda em elaboração
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1. As inovações recentes

Todo o Sped pode ser tratado como uma 

gigante inovação. Desde o movimento de digitaliza-

ção, calcado juridicamente na certicação digital, até 

a denição de padrões uniformes de emissão de 

documentos e de escriturações. 

Um dos segredos de sucesso do Sped foi seu 

desenvolvimento em ondas, três claramente visíveis. 

No triênio 2007 a 2009, a NF-e, a ECD e a EFD- 

ICMS/IPI foram desenvolvidas e estabilizadas. Entre 

2009 e 2012, avançou-se na criação do CT-e, da 

EFD-Contribuições e do FCONT (não listado na 

tabela anterior, pois será descontinuado a partir do 

próximo ano). Finalmente, entre 2012 e 2015, ocor-

reram as mais recentes inovações, algumas das quais 

ainda em desenvolvimento. 

Não é possível, em apertada revisão, discutir 

todas as recentes inovações do Sped, mas algumas 

palavras sobre dois produtos em especial – a ECF 

e o eSocial – são necessárias, fundamentalmente 

porque cada um desses produtos já revoluciona as 

áreas scal, contábil e de gestão de pessoas das 

empresas e dos escritórios.

1.1 ECF

Concebida inicialmente sob o nome de EFD-

IRPJ, a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) trata da 

apuração do IRPJ e da CSLL. 

Assim singelamente denida, passaria desperce-

bida em termos de inovação. Seria mais uma escritu-

ração em formato .txt no rol de escriturações do 

Sped. Traz, porém, inovações importantes:

É a primeira escrituração scal a iniciar a 

apuração de seus tributos a partir dos dados 

presentes na Escrituração Contábil. Ela recu-

pera os saldos da ECD e, com isso, valoriza a 

informação contábil, fonte de quase toda 

informação tributária, e reforça o controle de 

saldos contábeis e scais. A inclusão da parte 

B do Lalur em formato digital e sua relação 

com as contas contábeis é igualmente 

inovadora.

Segue e aprimora a utilização de tabelas 

dinâmicas, que permite ao gestor do sistema 

atualizar rapidamente dados críticos no 

programa. A utilização desse instrumento 

facilitou a rápida adaptação da escrituração à 

profunda mudança no IRPJ trazida pela Lei 

12.973, de 13 de maio de 2014.

Inclui a nova Declaração de Planejamento 

Tributário (DPLAT), a qual permitirá a 

redução dos litígios pela apresentação ante-

cipada dos planejamentos ao sco federal. 

Inova na interação com a sociedade e 

na premissa de colaboração do Sped, pois 

os leiautes da ECF foram disponibilizados 

em versões beta, liberadas no sítio do Sped, 

(http://www1.receita.fazenda.gov.br), com 

mais de 6 meses de antecedência.  

A substituição da DIPJ (Declaração de Informa-

ções Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) pela 

ECF marca denitivamente a superação do para-

digma de Programas Geradores de Declaração 

(PGD) pela transmissão de escriturações com 

certicação digital. O processo iniciou-se de forma 

relevante com a substituição do Dacon e consoli-

dou-se em 2015 com a substituição da DIPJ.

1.2 eSocial

Denominado inicialmente de folha de Paga-

mento Digital, e, em 2013, já conhecida por EFD 

Social em diferentes blogs e sítios de discussão do 

Sped, o eSocial nasce juridicamente através do 

Decreto 8.373, de 11 de dezembro de 2014.

Com o to de amalgamar e uniformizar ao 

menos 13 obrigações acessórias de seus 5 órgãos 
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partícipes*, o eSocial é pródigo em inovações, 

dentre as quais destacam-se:

A escrituração segue o formato XML, 

característico dos documentos scais. 

Através dele, as empresas poderão enviar 

eventos separadamente em atendimento 

aos órgãos scais, previdenciários e traba-

lhistas. O formato XML nas escriturações 

também é seguido pela eFinanceira e pela 

EFD-Reinf, mas foi inaugurado pelo eSocial.

O eSocial possuirá um módulo simplicado 

(Módulo Web) adaptado às necessidades 

de pequenas empresas, produtores rurais, 

empregadores domésticos.

O eSocial inicia o processo de integração 

entre a apuração do tributo na escrituração 

e sua conssão em título extrajudicial 

(DCTF no caso do sco federal). Esse pro-

cesso tem sido utilizado por alguns estados 

na EFD-ICMS/IPI na substituição dos instru-

mentos de conssão estaduais, mas é 

inaugurado no sco federal através do 

eSocial e da EFD-Reinf. 

* Receita Federal, MTE, MPS, INSS e CEF.

2. Os desaos recentes

Muitos foram os obstáculos superados pelo 

Sped, mas tantos mais são os desaos atuais.

No campo operacional, há que se superar a 

repetição de entrada de dados em diferentes 

escriturações. 

Outro complicador é o cenário político de 

intensa mutação legislativa. A dinâmica das 

modicações legislativas impõe novas formas de 

adaptação dos sistemas, e a capacidade de adap-

tação do Sped a esse cenário é fundamental para 

viabilizar a conformidade do contribuinte. 

No campo institucional, precisa-se avançar na 

inclusão de mais contribuintes colaboradores. As 

empresas-piloto e colaboradores, como o CFC e 

os CRCs, têm sido as grandes construtoras do 

projeto. Contudo, para a massicação de uso do 

sistema, mais envolvidos deveriam participar 

ativamente. Por que não utilizar os blogs? Como os 

estudantes poderiam ser mais amplamente envol-

vidos? Como melhor captar esse manancial de 

conhecimentos e práxis que está difuso nos escritó-

rios, nas empresas e nas universidades?

3. Sped: uma hipérbole?

A revolução é real. Atualmente, o impacto do 

Sped é tão grande na vida de contadores, de advo-

gados, de auditores, que não se pode denir como 

hipérbole a expressão "a Contabilidade atual é o 

Sped". 

Como toda expressão sintética, ela é obvia-

mente incompleta. Não obstante, a identicação 

do sistema com a própria instituição contábil em 

nosso "admirável mundo novo digital" é uma reali-

dade nas empresas e nos escritórios. Ademais, as 

possibilidades de simplicação e ampliação de uso 

do Sped multiplicam-se.

Os benefícios da iniciativa são conhecidos va-

riando desde seu impacto ecológico, à facilidade da 

gestão eletrônica de documentos, à instantaneidade 

da informação, e à integração de áreas da empresa.

Há, sobretudo, um valor intangível gerado pelo 

Sped e que, frequentemente, passa desperce-

bido: o papel do Sped na valorização do contador. 

Não há Sped sem contadores, e os últimos 

foram os motores na construção do primeiro. 

Especialmente através do Sped, e das integra-

ções que ele impulsiona, o contador assume papel 

cada vez mais transversal e protagonístico nas orga-

nizações e em suas decisões estratégicas. 

Essa é uma das maiores revoluções na prossão 

contábil. Avançá-la, um dos maiores desaos.

(a) 

(b) 

(c) 
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A informação contábil cumpre muitos papéis 

no atual cenário mundial de transição da 

era industrial para a era do conhecimento e das 

tecnologias da informação. Nesse contexto, o 

Brasil se insere com a implementação do Sistema 

Público de Escrituração Digital, o Sped, e seus 

vários desdobramentos, conjugado à retração 

econômica e à exigência, cada vez maior, de 

controle do gasto público e de transparência nas 

contas públicas. Assim, a qualidade da infor-

mação contábil fundada em dados concretos, 

corretos, ágeis e tabulados de forma objetiva e 

prática torna-se um fator crítico para a perma-

nência e sucesso das organizações. O empresário 

Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do 

Conselho Consultivo da Gerdau, abordou o tema 

“Informação Contábil sob a Perspectiva do 

Empresário”,  na XV Convenção de Contabili-

dade do RS. Em entrevista à Revista do CRCRS, 

ele destaca alguns aspectos sobre o assunto. 

Revista CRCRS (R.C.): O sr. tem sua traje-

tória prossional marcada pela busca da 

eciência e da qualidade. Como a Contabili-

dade colabora nesse sentido?

Jorge Gerdau Johannpeter (J.G.J.): 

A Contabilidade é fundamental como fonte de 

informações relevantes para a tomada de 

decisão dos líderes de uma organização. 

A adequada mensuração do desempenho 

econômico e nanceiro do negócio contribui 

para a busca da eciência da gestão das 

empresas. Ademais, as informações contábeis 

dão respaldo às decisões estratégicas e ao plane-

jamento dos movimentos das companhias, 

permitindo que os gestores enfrentem adequa-

damente os desaos atuais e futuros.

(R.C.): Qual a importância da informação 

contábil para um gestor? Até que ponto ela é 

necessária nos processos decisórios?

(J.G.J.): Quando falamos dos processos decisórios 

e do papel do gestor em uma organização, temos 

que avaliar as ferramentas que apoiam e suportam 

o adequado desempenho de suas funções. Nesse 

sentido, uma detalhada informação contábil 

permite ao líder identicar se o esforço de gestão 

está gerando resultados e sendo efetivo.

(R.C.): Qual a relevância das informações 

contábeis depois da convergência da Conta-

bilidade brasileira às normas internacionais?

(J.G.J.): Considerando que vivemos em um 

mundo globalizado, é muito importante que os 

princípios e orientações contábeis sigam critérios 

internacionais. Por essa razão, o Brasil aderiu ao 

sistema IFRS (sigla que, em inglês, signica Interna-

tional Financial Reporting Standards e, traduzida, 

quer dizer Normas e Padrões Internacionais de 

Contabilidade)  e, dessa forma, é possível a 

comparabilidade do desempenho de uma empresa 

brasileira com seus concorrentes em outros países 

ou até mesmo com companhias que sejam refe-

rência nos seus mercados de atuação.
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Reforço que a convergência da Contabilidade 

brasileira às normas internacionais elevou o grau 

de importância das informações contábeis para as 

organizações e para todos os usuários dessas 

informações no Brasil. A evolução do nível de 

disclosure contribui de maneira relevante para uma 

gestão eciente, além de proporcionar um 

elevado grau de comparabilidade das demonstra-

ções nanceiras, a partir do momento que as 

normas internacionais já são adotadas ou permi-

tidas nos principais mercados nanceiros do 

mundo.

Hoje em dia, independentemente da localização 

da empresa, as informações contábeis são compa-

ráveis e seguem princípios uniformes em seu 

regramento, o que facilita e amplia o processo de 

análise contábil. Além disso, novos benchmarks de 

resultados são criados a partir do momento em 

que as demonstrações nanceiras apresentam um 

maior grau de detalhamento da posição econô-

mica e nanceira de uma organização. 

(R.C.): Qual é a perspectiva da economia 

brasileira e como a Contabilidade pode 

contribuir no cenário que se apresenta?

(J.G.J.): A economia brasileira está passando por 

um momento de ajuste scal, o qual é funda-

mental para reequilibrar as contas do governo e 

para resgatar a credibilidade dos empresários e 

investidores. O modelo econômico de cresci-

mento via incentivo ao consumo esgotou-se, 

sendo necessário buscar nos investimentos a ala-

vanca de crescimento. Para que isso aconteça, é 

necessário melhorar, de forma signicativa, a com-

petitividade do País, reduzindo o “custo Brasil”.

O País precisa rever com urgência a sua pesada e 

complexa carga tributária, o elevado custo do 

dinheiro e a logística ineciente. Além disso, é 

preciso buscar um câmbio que garanta a 

competitividade das exportações e que evite a 

concorrência desleal dos produtos importados 

com a indústria, já que isso vem impactando 

diretamente as empresas. Para se ter uma ideia, a 

participação da indústria de transformação atingiu 

o menor nível histórico, 10,1% do PIB, no primeiro 

trimestre de 2015. Essa participação já foi de 30%.

Nesse cenário, a Contabilidade exerce um papel 

relevante ao apresentar os resultados de uma orga-

nização de maneira transparente e comparável, 

permitindo uma adequada leitura e entendimento 

dos resultados obtidos. A Contabilidade também 

permite a consolidação de informações por 

segmento da economia, de maneira a embasar 

políticas e ações que estimulem o investimento e 

crescimento econômico do Brasil.

(R.C.): Onde está a crise econômica 

brasileira? Tempos de crise geram 

oportunidades para qual segmento?

(J.G.J.): Devido aos inúmeros problemas estrutu-

rais do Brasil, a crise está afetando diversos 

setores da economia, porém, em intensidades dife-

rentes. O setor do agronegócio, com a cultura 

brasileira de exportadora de commodities, tem 

conseguido manter um certo nível de cresci-

mento. Já os setores industrial e de serviços não 

conseguem compensar no mercado internacional 

a retração que estão sofrendo no mercado 

doméstico e vêm perdendo participação.

O País precisa resgatar a sua competitividade para 

termos um crescimento sustentável. O ajuste 

scal é de extrema importância, porém, 

precisamos pensar no longo prazo, buscando solu-

cionar as questões relacionadas ao “custo Brasil”.

Além disso, é preciso promover uma política 

industrial que possa contribuir decisivamente para 

transformar a indústria brasileira em um setor 

competitivo e de alta produtividade. Nos últimos 

anos, o Brasil focou muito mais na geração de 

empregos do que em ganhos de produtividade. 

Em períodos de crise, a necessidade das empresas 

focarem em sua própria agenda de produtividade 

é reforçada, visto que elas necessitam buscar e-

ciência organizacional, operacional, comercial e de 

capital. A busca por inovação também é de 

extrema importância para que o Brasil possa se 

diferenciar no cenário global.
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Marcos Piangers
Head Digital da Rádio Atlântida FM

D

A DISRUPÇÃO DA 
ECONOMIA COMO 
CONHECEMOS

urante anos as empresas de mídia detiveram 

a produção e distribuição de conteúdo. 

Quando a distribuição se dava apenas por antenas 

ou bancas de revista, o domínio da mídia tradicional 

era quase impossível de ser batido. Porém, a 

internet possibilitou não apenas a multiplicação de 

produtores de conteúdo, como também uma 

distribuição de conteúdo de forma nunca antes 

experimentada.

Sem dúvida, estamos passando por violentas 

mudanças em nosso negócio. Faz quase um século 

que a mídia hoje chamada de "tradicional" começou 

a se tornar rentável, com venda de anúncios.

Porém, atualmente, existem modelos de 

negócio mais ecientes. Vivemos uma época em 

que indústrias bilionárias precisam se reinventar 

para não sucumbir. O rádio demorou 38 anos para 

alcançar uma audiência de 50 milhões de pessoas. 

A televisão demorou 13 anos. A internet demorou 

quatro anos. E uma rede social chamada Instagram 

demorou apenas um ano e meio.

O que é disrupção?

Disrupção é um padrão previsível em que 

empresas novas utilizam tecnologia para oferecer 

aos consumidores algum tipo de produto ou ser-

viço mais barato e inferior ao oferecido pelos 

controladores estabelecidos. Apoiadas na tecno-

logia e nas possibilidades de conexões globais via 

internet, as startups se propõem a “disrupturar" 

diversos mercados. 

Um caso de disrupção

Kodak era uma empresa baseada em câmeras 

com lme fotográco. Quando as câmeras digitais 

surgiram, foram motivo de piada, pela qualidade 

pobre das imagens produzidas. No entanto, era um 

processo mais fácil e mais barato para consumidores 

não preocupados com a qualidade da imagem. 

Quando o produto inferior e mais barato se tornou 

“bom o suciente” para os consumidores, acon-

teceu a disrupção. Câmeras digitais controlaram 

o mercado por algum tempo. Então, vieram as 

câmeras em celulares, que, quando caram boas 

o suciente para o consumidor, roubaram grande 

fatia do mercado das câmeras digitais.
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GRANDES INDÚSTRIAS QUE ESTÃO SO-

FRENDO DISRUPÇÃO

Indústria automobilística 

Controladores: Ford, Fiat, GM 

Disruptores: Tesla, experimentos com impres-

são 3D, Google 

O disruptor sul-africano Elon Musk é fundador 

da Tesla, a primeira montadora de carros 100% 

elétricos do mundo. Seus carros são mais caros que 

a média do mercado, porém não há custo de 

abastecimento. Pesquisadores de impressão 3D 

também estão trabalhando em projetos de carros 

que podem ser impressos em casa. Dessa forma, as 

pessoas iriam apenas pagar pelo projeto do carro, 

fazer o download, e montar o automóvel em casa. 

Em maio, o Google anunciou o self-driven car, um 

automóvel que não precisa de motorista. É um veí-

culo mais rápido e seguro do que o carro que 

conhecemos. 

Contra-ataque: Associações de revendas de 

automóveis proíbem a venda direta de veículos, 

prática da Tesla. Ao mesmo tempo, todas as grandes 

marcas automobilísticas investem em pesquisa de 

combustível limpo e carros mais ecientes. 

Indústria de transporte privado 

Controladores: Hentz, Localiza 

Disruptores: Uber, Zipcar

A startup de São Francisco oferece serviço de 

caronas mais baratas que um táxi, serviços de 

motoristas, serviço de helicóptero e de jatinho. A 

companhia foi avaliada em 18 bilhões de dólares em 

2014. 

Contra-ataque: A companhia sofre diversos pro-

cessos nos EUA, acusada de operação de táxi ilegal. 

Indústria nanceira 

Controladores: Visa, HSBC, corretoras de câmbio 

Disruptores: Google, Square, Bitcoin, Apple 

Alguns disruptores acreditam que o futuro é a 

virtualização do dinheiro como conhecemos: é o 

caso do GWallet, a carteira virtual do Google, que, 

conectado à conta bancária do usuário, permite 

mandar dinheiro por email. O Square investe em 

hardwares para que qualquer celular se transforme 

em uma máquina de cartões que aceita débito e 

crédito (cobrando taxas menores do que os atuais 

controladores). Já o Bitcoin é uma aposta em uma 

moeda puramente virtual: é dinheiro sem fronteiras 

geográcas, com diversas possibilidades de transa-

ções inovadoras. Já a Apple pretende acabar com os 

cartões de crédito transformando impressões 

digitais em formas de pagamento. 

Cultura Startup 

Outro ponto importante em uma “cultura 

startup” é a lógica da experimentação. O portal The 

Verge, por exemplo, redesenhou seu site 53 vezes 

nos últimos dois anos. Experimentos digitais 

“
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devem ser lançados rapidamente e passar por 

ciclos de reno,  análise de resultados e melhorias. 

E isso só é possível com uma aproximação entre 

produto e tecnologias da informação (TI). 

Três Regras de Startups

1. Senso de urgência: "Erre rápido, aprenda 

rápido com o erro, erre de novo”. Vivemos na era 

da prototipação, e enquanto uma empresa gasta 

tempo e dinheiro com pesquisa e análise, uma 

startup está prototipando e colocando o produto 

ou serviço na rua. A lógica do “erro zero” foi substi-

tuída pela lógica do “erre rápido”.

2. Desae o Status Quo: uma das características dos 

disruptores é o desrespeito com as regras estabele-

cidas pelos controladores. Diversas startups passam 

por problemas com órgãos regulatórios, justamente 

por colocar em xeque as práticas atuais, muitas das 

quais não agradam o consumidor nal. Soluções mais 

baratas e simples para problemas do dia a dia são uma 

forma de desaar o que está estabelecido.

3. Flip Hierarchy: as empresas de tecnologia não 

têm o modelo tradicional de comando top down, 

mas sim o modelo do triângulo invertido, onde investi-

dores e fundadores contratam os melhores prossionais 

do mercado e trabalham para que estes consigam 

apenas fazer o seu trabalho da melhor forma possível.

Conclusão

Diz o clichê que todo momento de crise é 

também uma oportunidade. Se há uma vantagem 

de estar em um país não desenvolvido é que as ten-

dências acontecem primeiro fora daqui, e, mais 

tarde, elas são sistematicamente replicadas para a 

nossa região. Portanto, basta analisar o que acon-

tece lá fora para aprender com os acertos e erros 

de competidores no nosso mercado.

Há muito o que fazer, especialmente no que diz 

respeito à mudança de cultura corporativa e ao 

gerenciamento de equipes técnicas, em um mercado 

valorizado e concorrido. Mas ter uma estratégia clara 

e uma percepção do que deve acontecer em um 

futuro próximo com nosso negócio é uma vantagem 

grandiosa.

Temos algo que empresas iniciantes não têm: 

nosso core business é um produto vencedor e 

rentável. Deveríamos, portanto, nos permitir experi-

mentar mais em outras áreas, de forma mais ousada, 

focados em oferecer novas perspectivas de ganhos 

em frentes não exploradas.

Talvez a melhor forma de começar seja lendo este 

estudo de trás pra frente. Primeiro, aproximando a área 

de TI dos times editoriais e comerciais. Depois, moti-

vando este novo grupo com automação, aprendizado e 

causas. Uma das causas pode ser construir uma marca 

digital de valor nacional. E a partir daí analisar o 

cenário mundial, em busca de caminhos empolgantes.

Sem dúvida, hoje em dia existem muitos.

Assino embaixo,

Piangers

Já viu meu livro? http://www.papaipop.com.br

“
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XV Convenção de Contabilidade do RS supera todas as expectativas

Com cerca de 1.700 participantes, a XV Con-

venção de Contabilidade do RS, realizada entre 26 

e 28 de agosto em Bento Gonçalves, e tradicional-

mente conhecida como o maior evento da classe 

contábil gaúcha, rma-se, agora, como um dos 

principais acontecimentos no cenário nacional. 

A comprovação ocorreu durante a solenidade de 

encerramento, quando o presidente do CRCRS, 

Antônio Palácios, em seu discurso de agradeci-

mento, lembrou que a convenção gaúcha foi a de 

maior público entre todas as realizadas pelo 

sistema CFC/CRCs, este ano. O anúncio foi a con-

sagração de três dias de atividades intensas, que 

reuniram prossionais e estudantes da área con-

tábil de todos os cantos do Rio Grande do Sul e, 

também, de diversos Estados brasileiros.

Para se ter uma ideia da dimensão da Conven-

ção, pode-se falar em números. Além dos já 

citados 1.700 inscritos, se for contabilizada a 

presença de acompanhantes, expositores, patro-

cinadores e equipes de apoio, quase 2 mil pessoas 

transitaram pela Fundaparque, durante os três 

dias de evento. Além disso, foram mais de 50 

palestrantes, painelistas e conferencistas, que 

levaram atualização prossional e ampliação do 

conhecimento aos convencionais, abordando 

temas extremamente atuais e relacionados aos 

mais diversos aspectos da sociedade, ultrapas-

sando, assim, o escopo estrito da Contabilidade.

Exemplo disso foi a abordagem dos temas: 

inovação, coworking, investidor-anjo, ações de 

prevenção e combate aos crimes nanceiros e à 

corrupção, big data, incubadoras, gestão de 

negócios, entre muitos outros. Soma-se a isso, os 

mais de 50 trabalhos técnicos e cientícos que 

foram apresentados durante o evento.

Mérito Contábil Ivan Carlos Gatti

Concedida a prossionais da Contabilidade 

de nosso Estado que tenham se destacado no 

desempenho de suas funções e, desta maneira, 

contribuído para o desenvolvimento e engrandeci-

mento da classe contábil gaúcha, a distinção “Mé-

rito Contábil Ivan Carlos Gatti" é entregue a cada 

dois anos, por ocasião da realização da Convenção 

de Contabilidade. Nesta edição, o homenageado 

foi o contador Rogério Rokembach, ex-presidente 

do CRCRS entre 2006 e 2009, que recebeu a hon-

raria durante a abertura do evento.

Maiores delegações

Ao nal do evento, o presidente Palácios des-

tacou as cinco cidades que levaram as maiores 

delegações à Convenção. São elas: Porto Alegre, 

com 242 presentes; Bento Gonçalves, com 71; 

Caxias do Sul, com 59; Passo Fundo, com 54; e 

Novo Hamburgo, com 44.

Foto Luiz Nery - Foto Nery

Contador Rogério Rokembach recebe a distinção das mãos do 
presidente do CRCRS, Antônio Palácios
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Feira de Negócios e Oportunidades 

Outro destaque da Convenção foi a Feira de 

Negócios e Oportunidades, que reuniu 60 partici-

pantes, entre expositores, patrocinadores e par-

ceiros locais. A feira superou todas as expectativas, 

estimulou o relacionamento entre os empresários e 

o público contábil, gerou uma série de negócios e, 

ainda, a prospecção de transações futuras. Além das 

empresas parceiras, a feira contou, também, com a 

participação de diversas entidades da classe con-

tábil, que realizaram um importante trabalho de 

aproximação institucional com contadores, técnicos 

em contabilidade e estudantes. Afora isso, o espaço 

da feira propiciou a ampliação das redes de relacio-

namento entre os convencionais.

Agradecimento

O CRCRS gostaria de agradecer aos patrocina-

dores, expositores e demais apoiadores, que 

contribuíram para o sucesso na realização da XV 

Convenção de Contabilidade do RS, em especial: 

Conselho Federal de Contabilidade, Entidades da 

Classe Contábil, Alterdata Tecnologia em Infor-

mação Ltda., Caixa Econômica Federal, Conta Azul 

Software Ltda., Datacempro Informática Ltda., 

Domínio Sistemas Ltda., Fenacon, Fundação Brasi-

leira de Contabilidade, Gen - Grupo Editorial Naci-

onal + Editora Atlas S/A, Governo Federal, Green 

Card S/A Refeições, Comércio e Serviços, Ibracon – 

6º Regional, Ittol Informática Ltda., JB Software 

Ltda., Lesc Editora de Publicações Periódicas 

Ltda., Organisys Software Ltda., Prefeitura de 

Bento Gonçalves, Questor Sistemas Ltda., Safeweb 

Segurança da Informação Ltda., SCI – Sistemas Con-

tábeis, Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural, Sescon Serra Gaúcha, Sescon-RS, Sindesc - 

RS, System Processamentos Ltda., Uhy Moreira – 

Auditores, Universidade de Caxias do Sul, Windel 

Sistemas Ltda e Wolters Kluwer Prosoft.
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CRCRS lança Balanço Socioambiental

A noite de 27 de agosto foi marcada pelo lançamento do Balanço 

Socioambiental 2014 do CRCRS. Na ocasião, o contador Antônio Palá-

cios, presidente do CRCRS, ao apresentar a publicação, em evento que 

reuniu cerca de 250 prossionais da Contabilidade, em Bento 

Gonçalves, deniu o documento como mais uma ferramenta de 

transparência dentro da sua gestão. O Balanço mostra todas as ações 

desenvolvidas pelo Conselho em todas as suas áreas de atuação, 

inclusive com organogramas da estrutura deliberativa e operacional, 

além do planejamento estratégico e de informações econômico-

nanceiras. Pode ser acessado em  www.crcrs.org.br.

Novos membros da Academia de Ciências Contábeis do RS

Ainda no dia 27 de agosto, e diante das pre-

senças dos presidentes do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC), José Martonio Alves 

Coelho, do Conselho Regional de Contabilidade 

do RS (CRCRS), Antônio Carlos Palácios, e da 

Academia Brasileira de Ciências Contábeis 

(Abracicon), Maria Clara Bugarim, o presi-

dente da Academia de Ciências Contábeis 

do Rio Grande do Sul (ACCRGS), Elói 

Dalla Vechia, deu posse aos seguintes pros-

sionais da contabilidade como membros da 

ACCRGS : Enory Luiz Spinelli, Clóvis Antônio 

Krounbauer, Marco Aurélio Gomes Barbosa, 

Marcos Antônio de Souza e Ernani Ott. Membros da Academia de Ciências Contábeis do RS
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 Encontro Geral de Delegados do CRCRS

Aproximadamente cem delegados par-

ticiparam do Encontro Geral de Delegados 

Regionais do CRCRS, realizado em 26 de 

agosto, no Dall'Onder Grande Hotel, em 

Bento Gonçalves, cujo objetivo foi reforçar a 

aproximação da entidade com os prossionais 

que representam o Conselho no interior do 

Estado. Na ocasião, foi destacado o papel da 

scalização preventiva, que vem sendo desen-

volvida nos municípios pela Fiscalização do 

CRCRS. O intuito é esclarecer e orientar os 

prossionais da contabilidade sobre processos 

e condutas adequadas. Durante as atividades, 

foram apresentados ao grupo os novos delega-

dos, nomeados durante 2015, nas cidades de 

Antônio Prado, Bagé, Bento Gonçalves, 

Getúlio Vargas, Pelotas, Rio Grande, Santa 

Maria, Santiago, São Luiz Gonzaga e Sapucaia 

do Sul.

O presidente do 
CRCRS, Antônio 
Palácios, frisou o 
importante papel 
que cabe a cada 
delegado como 
representante do 
Conselho em sua 
jurisdição.

Com o objetivo de orientar sobre os proce-

dimentos adotados pela Fiscalização da entidade 

e a importância da gestão e prevenção dos riscos 

no exercício da atividade contábil, o CRCRS 

iniciou, em maio, os Fóruns de Fiscalização 

Preventiva. Até setembro, onze delegacias 

regionais do Conselho foram visitadas pelos 

vice-presidentes de Fiscalização Mário Karc-

zeski, e de Relações com os Prossionais Celso 

Luft, pelo diretor executivo adjunto João Victor 

de Oliveira, e pela gerente de Fiscalização 

Iolanda Mumbach. A meta é contemplar as 104 

delegacias regionais do CRCRS.

 

CRCRS promove Fórum de Fiscalização Preventiva

Vice-presidente Mário Karczeski esclarece e orienta 
os prossionais

Novos delegados do CRCRS, apresentados no Encontro Geral, a partir 
da esquerda: Luciano Troczinski, de Getúlio Vargas; Márcia de Oliveira, 
de Sapucaia do Sul; Eduardo Fank Saldanha, de Santiago; Marcos 
Beltrami, de Bento Gonçalves; Márcio das Neves, de Rio Grande; Lair 
Rezende, de Pelotas; José Luiz Pes, de São Luiz Gonzaga; Simone 
Zanon, de Santa Maria; Gelso Girotto, de Antônio Prado; e Ezio 
Minotto Pereira, de Bagé.
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O CRCRS está engajado na campanha “10 

Medidas Contra a Corrupção”, encabeçada 

pelo Ministério Público Federal. O lançamento 

estadual ocorreu em 18 de agosto, na sede da 

Procuradoria Regional da República da 4ª Região, 

quando o procurador da República Deltan 

Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da 

Operação Lava-Jato, no Paraná, expôs o projeto. 

O evento contou com a presença do vice-

presidente de Relações Institucionais do CRCRS, 

Pedro Gabril Kenne da Silva.

Em sua explanação, o procurador apontou 

alguns dados referentes à Operação Lava-Jato 

como, por exemplo: em um ano da Operação, em 

Curitiba, foram apuradas 20 denúncias contra 

103 pessoas; do montante de dinheiro desviado, 

foram devolvidos 850 milhões de reais; o paga-

mento de propina chega a 6,2 bilhões de reais. 

Dallagnol declarou que a corrupção é endêmica e 

é considerada um crime. “Corrupção e impuni-

dade estão intimamente vinculadas”, assegurou.

Citou que o projeto sobre as “10 Medidas Contra 

a Corrupção” é composto por 20 anteprojetos de lei 

baseados em três eixos: prevenção, punição e recu-

peração do dinheiro desviado e m da impunidade. 

O projeto, com suas estratégias de enfrentamento e 

aprimoramento da legislação de combate à corrupção 

está detalhado em www.10medidas.mpf.mp.br.

Conheça as 10 Medidas Contra a Corrupção

Prevenção à corrupção, transparência e pro-

teção à fonte de informação

Criminalização do enriquecimento ilícito de 

agentes públicos

Aumento das penas e crime hediondo para cor-

rupção de altos valores

Aumento da eciência e da justiça dos recursos 

no processo penal

Celeridade nas ações de improbidade administrativa

Reforma no sistema de prescrição penal

Ajustes nas nulidades penais

Responsabilização dos partidos políticos e cri-

minalização do caixa 2

Prisão preventiva para evitar a dissipação do 

dinheiro desviado

Recuperação do lucro derivado do crime

CRCRS apoia projeto
“10 Medidas Contra a Corrupção”

Na tarde de 3 de setembro, o contador 

Antônio Palácios, presidente do CRCRS, 

entregou ao procurador regional da República, 

Dr. Marcelo Veiga Beckhausen, documento 

com 642 assinaturas colhidas por ocasião da 

XV Convenção de Contabilidade, que manifes-

taram apoio à campanha “10 Medidas Contra a 

Corrupção” .

CRCRS entrega assinaturas coletadas 
durante Convenção

A partir da esquerda: Ricardo Vitória, diretor executivo do 
CRCRS, Antônio Palácios, presidente do CRCRS, e Marcelo 
Beckhausen, procurador regional da República.

1)

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
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Novo programa de cursos do CRCRS

O CRCRS lançou, em parceria com o Sescon-RS, o 

programa de cursos, com carga horária mínima de 6 

horas. O novo formato visa abordar conteúdos com 

mais profundidade e proporcionar maior crescimento 

técnico aos participantes. Com isso, pretende-se 

manter os prossionais atualizados e em condições 

de prestar um serviço de qualidade à sociedade. 

Acompanhe a programação em www.crcrs.org.br.

Encontro discute a �scalização municipal e o ISSQN

O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, 

participou de audiência, no início do mês de setem-

bro, com o secretário municipal da Fazenda de 

Porto Alegre, Jorge Tonetto, para discutir aspectos 

relativos à scalização que vem sendo realizada 

nas organizações contábeis e o Res do ISSQN. 

Também participaram do encontro o vice-pre-

sidente de Relações com os Prossionais, Celso 

Luft; o diretor Administrativo do Sescon-RS, Valdir 

Ferreira Rodrigues; e o vereador João Carlos Nedel.
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Formaturas

Formandos 2015/1, da 

Faculdade da Serra 

Gaúcha (FSG), em 25 

de julho, em Caxias do 

Sul.

A partir da esq., a coordenadora 

de Pesquisa e Extensão, Profa. 

Dra. Karen Menger da Silva 

Guerreiro, o coordenador do 

Curso de Ciências Contábeis, 

Prof. Me. Itacir Alves da Silva, a 

aluna destaque Viviane Moreira 

e o delegado do CRCRS em 

Caxias do Sul, Eugênio Chiappin.

A Conselheira Andréia Altenhofen, representante do 

CRCRS, entrega o Certicado de Aluna Destaque à 

formanda Gabriela Daros Xavier, em solenidade de for-

matura da turma 2015/1 de Ciências Contábeis – Linha 

de Formação em Controladoria e Finanças, pela Ponti-

fícia Universidade Católica do RS (PUCRS), em 31 de 

julho. Foi paraninfo o Prof. Saulo Armos. 
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A representante do CRCRS, delegada 

regional de Gravataí, Sandra Baumgartner,  

entrega o Certicado de Aluna Destaque à 

formanda Alessandra Isabel Moehlecke da 

Rocha, em solenidade da Faculdade Inedi-

Cesuca, de Cachoeirinha, em 07 de agosto.
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Formandos do Bacharelado 

em Ciências Contábeis 

2015/1 da Feevale, de Novo 

Hamburgo, tiveram como 

paraninfo o prof. Dr. João 

Batista Nast de Lima. 

A formanda Jéssica Coelho 

de Oliveira recebe o Certi-

cado de  Aluna Destaque das 

mãos do representante do 

CRCRS, conselheiro Marcelo 

Ayub, em 08 de agosto. 
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O delegado regional do CRCRS 

em Ijuí, André Hoffmann, faz 

a entrega do Certicado de 

Aluna Destaque à formanda  

Angélica Iske.

Turma 2015/1 da Universi-

dade do Nororeste do 

Estado do RS (Unijuí), em 

solenidade de formatura, 

realizada em 08 de agosto, 

tendo como paraninfo o 

prof. Irani Basso.
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Formandos 2015/1 da Faculdade 

CNEC Gravataí, em 15 de agosto. O 

paraninfo foi o Esp. Vanderlei 

Machado Francisco.

A representante do CRCRS, 

delegada regional de Gravataí, 

Sandra Baumgartner, faz a 

entrega do Certicado de Aluna 

Destaque à formanda Taís 

Xavier Monteiro.

Turma 2015/1 da Faculdade Porto-Alegrense (Fapa), que teve 

como paraninfa a Profa. Lilian Margarete Martins da Silva. 

Em solenidade realizada em 15 de 

agosto, o representante do CRCRS, 

delegado regional de Alvorada, Mau-

rício Farias Cardoso, faz a entrega do 

Certicado de Aluno Destaque ao 

formando Tiago de Souza Nunes.
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O representante do 

CRCRS, conselheiro 

Carlos Eli Debom Rocha, 

entrega o Certicado de 

Aluna Destaque à for-

manda Maria Roseli da 

Silva Cristino.

Formandos da turma 2015/1 das Faculdades Integradas 

São Judas Tadeu, na solenidade de formatura, em 

22/08/2015, em Porto Alegre, tendo como paraninfo o 

prof. Cláudio Roberto Schmitz Júnior.

Turma 2015/1 do Bacharelado em Ciências 

Contábeis com Ênfase em Controladoria, do 

Centro Universitário Metodista (IPA), com for-

matura em 15/08/2015, no Auditório Oscar 

Machado, do IPA, em Porto Alegre. Foi para-

ninfo o prof. Me. José Wolnei Schwartzhaupt e 

a profa. homenageada, a  Me. Neusa Teresinha 

Ballardin Monser, coordenadora do curso.
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 Contador Célio Levandovski

Conselheiros em Revista

 Por que Contabilidade?

O acaso me aproximou da Contabilidade, 

porém, depois de iniciar, vi que a Contabilidade 

tinha inúmeras oportunidades e que o mercado de 

trabalho era muito receptivo para quem estava 

disposto a aprender.

 Como tudo começou?

Lá pelos 15 anos, fui indicado para trabalhar em 

um escritório de Contabilidade como contínuo. 

Como não tinha muito trabalho externo, eu voltava 

cedo e buscava alguma ocupação. Acho que, para se 

livrar de tanta pergunta, o meu chefe, à época, me 

passava algumas razões para somar, pois, naquele 

tempo, Contabilidade era feita em uma máquina 

de escrever Facit com um adaptador para as 

chas razão. Depois, comecei a lançar os slipes  

e nalmente ele me deixou fazer os lançamentos, 

que eram revisados por ele. Foi uma época de muito 

aprendizado, que alicerçou a base do meu conheci-

mento de Contabilidade. 

 Contabilidade hoje

Hoje vejo que temos muitos desaos e as 

oportunidades se multiplicaram. Com os arquivos 

digitais, temos que trabalhar mais os dados em 

relação aos documentos, para que o resultado do 

trabalho seja ecaz. Temos, ainda, que tentar traba-

lhar mais para o nosso cliente, sem deixar de atender 

as obrigações acessórias e investir na tecnologia, 

mas, principalmente, nas pessoas, por meio da

educação continuada. Temos uma responsabilidade 

enorme em transformar o conhecimento adquirido 

e os dados que recebemos em informações úteis, 

claras e de simples compreensão.

Recado

Lembrar que o conhecimento adquirido só terá 

valido a pena se bem aplicado e se for transmitido 

para as próximas gerações. Acho fundamental que 

os novos prossionais participem das entidades de 

classe, contribuindo para o seu crescimento, pois 

unidos somos fortes.
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 Técnico em Contabilidade Ricardo Kerkhoff

 Por que Contabilidade?

Prero responder, perguntando: por que 

não Contabilidade, se é uma oportunidade 

ímpar de aquisição de um conhecimento consi-

derado de fundamental importância para o 

controle e, principalmente, a geração de riqueza 

de uma sociedade, de uma nação?

Sobretudo, a escolha se revigora sob outro 

aspecto tão relevante quanto, que é a possibili-

dade de ampliação da atividade prossional, que 

apenas esta ciência proporciona. Inclusive, 

com signicativa propriedade de causa 

aplicada às mais diversas áreas de suporte 

ao empreendedorismo.

Como tudo começou?

Faço parte de uma família de empreendedores, 

meu pai empreendeu na área da Contabilidade, 

e sempre me ensinou a grata satisfação de 

prestar um ótimo serviço e ser bem valorizado 

por isto. Por esse motivo, escolhi o curso técnico, 

que posteriormente, auxiliado pela formação 

acadêmica na área da tecnologia (Análise de Siste-

mas), possibilitou um ganho de qualidade junto ao 

negócio da família e pavimentou uma transição 

harmônica e muito bem sucedida em nosso 

empreendimento familiar.

 Contabilidade hoje

Muito embora a Contabilidade, enquanto ciên-

cia, em virtude de novas normatizações, tenha 

evoluído signicativamente, os reais benefícios 

destas mudanças ainda não foram sentidos por 

grande parte dos prossionais. Isso porque 

mudanças estruturais necessitam de bastante tra-

balho inicial o que, somado a outras demandas 

sazonais, têm desvirtuado um pouco a essência 

de nosso trabalho. Mas acredito que é apenas um 

período de transformações, que deve ser enca-

rado como mais um desao a ser vencido. Só 

assim, com dedicação, comprometimento ético e 

uma boa dose de trabalho voluntário, dentro de 

pouco tempo, estaremos colhendo os doces 

frutos de nossa valorização prossional. 

Recado

Para os dias atuais, entendo que o principal 

recado pode estar na célebre frase de Nicolau 

Maquiavel, em O Príncipe: “Os homens em geral 

formam suas opiniões guiando-se antes pela vista 

do que pelo tato, pois todos sabem ver mas 

poucos conseguem sentir. Cada qual vê o que 

parecemos ser, poucos sentem o que realmente 

somos.”
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CARLOS BARBOSA, GRAVATAÍ E SÃO 

SEBASTIÃO DO C AÍ

Em ação conjunta, as delegacias de Carlos Barbosa, 

Gravataí e São Sebastião do Caí realizaram campanha de 

arrecadação destinada a auxiliar as famílias atingidas 

pelas enchentes que assolaram o Estado, em julho. Os 

donativos foram entregues à Defesa Civil de São 

Sebastião do Caí e, também, para entidades assistenciais 

de Gravataí. Ao todo, foram recebidos mais de 450 Kg 

de alimentos não perecíveis, 2.548 peças de roupas e 

268 itens de material de limpeza.

VENÂNCIO AIRES

Em visita ao prefeito em exercício de Venâncio Aires, 

Giovane Wickert, (24/08), o delegado regional do CRCRS, 

Andre Gerlach, tratou das diversas formas legais que as 

empresas e contribuintes têm para realizar doações aos 

programas sociais e culturais, incluindo as efetuadas por 

meio da dedução do imposto de renda devido. Na oportu-

nidade, Gerlach salientou que, este ano, toda a classe 

contábil na cidade se mobilizou e, como consequência, 

houve aumento no número de doações ao Funcriança, 

em comparação com o ano passado. O delegado também 

entregou ao prefeito em exercício um exemplar do livro 

Manual de Incentivos Fiscais, editado pelo Conselho.

SOBRADINHO

Ainda dentro do projeto de interiorização do CRCRS, o 

vice-presidente de Desenvolvimento Prossional, 

Adriel Ziesemer, acompanhado do delegado regional de 

Sobradinho, Loreno Herath, esteve, em 11 de agosto, 

em Sobradinho, onde realizou visitas institucionais aos 

prossionais locais, com o intuito de orientá-los sobre 

a atuação do Conselho e ouvir as demandas dos conta-

dores e técnicos em contabilidade.

CAMAQUÃ

Com o objetivo de apresentar e debater sobre a Rede 

Nacional para Simplicação do Registro e Legalização de 

Empresas e Negócios ocorreu o 2º Bate Papo SMICS, no 

dia 21 de setembro. Realizado no Centro Administrativo 

de Camaquã, o evento contou com a participação de pro-

ssionais da contabilidade que puderam dirimir dúvidas e 

fazer sugestões ao projeto que reduz o número de pro-

cessos e documentos no registro de empresas. O evento 

teve apoio da Delegacia Regional do CRCRS em Camaquã.

  
IJUÍ

O curso de Ciências Contábeis da Unijuí, com apoio do 

Sindicato Rural, Sindicato dos Contabilistas e Delegacia 

do CRCRS em Ijuí, promoveu, no dia 13 de outubro, 

durante a ExpoIjuí/Fenadi, a palestra “A Tributação na 

Atividade Rural”. O evento foi ministrado pelo auditor 

da Receita Federal José Carlos Zimmermann e, como 

debatedor, o Delegado Regional do CRCRS em Ijuí, 

André Hoffmann. A palestra foi realizada no auditório da 

Casa do Produtor Rural no Parque de Exposições e 

reuniu professores, estudantes e egressos do curso, 

além de produtores rurais da região.

 Delegacias em Ação



NÃO-ME-TOQUE

Em palestra sobre Escrituração Contábil Fiscal, realizada 

no dia 14 de agosto, a delegacia regional de Não-Me-

Toque arrecadou 24 litros de leite. Os donativos foram 

entregues à Apae do município.

GRAMADO

Dentro do processo de aproximação entre o CRCRS e os 

prossionais do interior do Estado, a Delegacia Regional 

de Gramado promoveu, em 24 de julho, um café da 

manhã seguido de reunião para os prossionais de Canela 

e Gramado. O evento contou com a participação da vice-

presidente de Controle Interno, Magda Wormann, que 

aproveitou a oportunidade para esclarecer aos 

participantes questões relativas às prerrogativas de 

atuação do Conselho. Os delegados do Conselho Elis 

Andreia Altreiter (Gramado) e Paulo Roberto Drechsler 

(Canela) também participaram do encontro, que reuniu 

25 prossionais.

ESTRELA

Em maio, a Delegacia Regional de Estrela arrecadou, 

durante a realização de diversas palestras do CRCRS, 

mais de 50 quilos de alimentos não perecíveis, que foram 

entregues a famílias carentes, todas cadastradas pela 

assistência social do município. A delegada regional, 

Elaine Gorgen Strehl, informa, ainda, que o Conselho 

realiza, sempre nas terceiras quintas-feiras de cada mês, 

encontros com os prossionais contábeis da jurisdição da 

delegacia. O objetivo é a troca de ideias sobre  assuntos 

relacionados à legislação contábil e scal.

TRÊS PASSOS

Durante este ano, a Delegacia Regional de Três 

Passos, por meio de seu delegado, Ralph Foerch, 

realizou doações de cerca de 40 kg de alimentos, 55 

itens de higiene pessoal, 31 peças de roupas outros 

produtos angariados durante os eventos promo-

vidos pelo CRCRS na delegacia. Os donativos foram 

ntregues a Casa dePassagem e Lar Acolhedor.

ERECHIM

Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, enti-

dades representativas da sociedade erechinense, 

entre elas a Delegacia Regional do CRCRS, reali-

zaram o curso Modelo de Excelência da Gestão. A 

intenção do evento era aprimorar, por meio da 

atualização de processos gerenciais, os níveis de 

qualidade da gestão das empresas. O curso, que 

faz parte do Programa Gaúcho de Qualidade e 

Produtividade, contou com a participação de 18 

escritórios contábeis do município.

ENCANTADO

A Delegacia Regional de Encantado, juntamente 

com os escritórios de Contabilidade locais, aderiu à 

campanha do agasalho “Seja Solidário. Doe”, pro-

movida pelo Sindicato dos Contadores e Técnicos 

em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat). O 

material arrecadado foi entregue, no nal de julho, à 

casa Canônica, que presta ajuda aos haitianos 

residentes no município.

 Delegacias em Ação




