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Aos 70 anos ainda é tempo de continuar inovando. É isso que 
temos feito e continuaremos fazendo. Protagonista de ações 
pioneiras, fomos concretizando, ao longo dos anos, nossa 
posição de vanguarda no cenário do Sistema CFC/CRCs. 
Para comemorarmos o aniversário de fundação do CRCRS, 
celebrado em 25 de abril deste ano, realizamos diversas 
atividades, que se estenderam por todo o ano.

Uma delas foi a instalação do Museu 
Itinerante da Contabilidade, no shopping 
Praia de Belas, em Porto Alegre, que 
contou também com o CineContábil 
Abracicon, apresentando o filme “A 
Imagem do Profissional Contábil”. 
Durante sua permanência na Capital 
gaúcha, o museu recebeu a visita de mais 
de três mil pessoas. Além disso, câmaras 
de vereadores da maioria das cidades do 
Estado dedicaram sessão especial em 
comemoração à data. Ainda dentro das 
comemorações, o Conselho elaborou um 
vídeo e um livro alusivos aos 70 anos, que 
estão disponíveis no site do CRCRS. 

CR
ÉD

IT
O

 FO
TO

Ainda dentro das comemorações, o 
Conselho elaborou um vídeo e um 
livro alusivos aos 70 anos, que estão 
disponíveis no site do CRCRS. 

E D I T O R I A L
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Este ano, ainda tivemos a realização, de 13 a 15 
de setembro, em Gramado, da XVI Convenção de 
Contabilidade do RS e do XI Encontro Nacional 
da Mulher Contabilista, simultaneamente – 
iniciativa inédita, que culminou em êxito total, 
com a participação de mais de 3.200 profissionais.
A educação continuada seguiu tendo atenção 
especial do CRCRS. Realizamos, até outubro, 11 
seminários no Estado, com a participação de cerca 
de duas mil pessoas, abrangendo profissionais 
e estudantes da área contábil, levando, dessa 
forma, a atualização, o aperfeiçoamento e a 
integração à classe contábil gaúcha.

Paralelamente, promovemos cursos e palestras 
que também cumprem roteiro pelo Estado. 
Essa intensa e contínua disseminação do 
conhecimento, promovida pelo Conselho, visa 
a valorização profissional e a, consequente, 
proteção da sociedade.

Estamos concluindo nossa gestão à frente do 
CRCRS. Além da honra de ter presidido nossa 
entidade por quatro anos, levo comigo um 
contingente de novos amigos e uma devoção, 
cada vez maior, pelo nosso Conselho, mas acima 
de tudo, saio com a certeza de ter feito o que 
de melhor poderia fazer, graças ao apoio de 
conselheiros, delegados, membros de comissões 
de estudo e colaboradores, sem os quais nada 
teria sido alcançado. Meu sincero e eterno 

agradecimento a todos. Também quero deixar registrado meu 
apoio a todas as entidades da classe contábil do Estado, que 
sempre estiveram ao nosso lado durante esses quatro anos. 
Saio também com a certeza de que quem me substituirá dará 
sequência a este trabalho, engrandecendo, cada vez mais, o 
CRCRS.

Por fim, meu muito obrigado a todos os profissionais da 
contabilidade que em mim depositaram sua confiança e que me 
apoiaram de forma intensa durante a minha gestão.

Contador Antônio Palácios
 Presidente do CRCRS

Realizamos, até 
outubro, 11 seminários 
no Estado, com a 
participação de cerca 
de duas mil pessoas, 
abrangendo profissionais 
e estudantes da área 
contábil, levando, dessa 
forma, a atualização, 
o aperfeiçoamento e 
a integração à classe 
contábil gaúcha.

Contador Antônio Palácios 
Presidente do CRCRS
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A R T I G O  T É C N I C O 

Resultados do  
ENADE e os Cursos de 
Ciências Contábeis 

O conceito do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade) é um indicador de qualidade calculado a partir dos de-
sempenhos dos estudantes concluintes dos cursos de graduação. 
No ano de 2015, o indicador foi determinado pela média ponde-
rada da nota padronizada dos concluintes na prova de formação 
geral − composta de dez questões, sendo oito objetivas e duas 
discursivas −, que é comum para todas as áreas avaliadas, e na 
prova de conhecimento específico, que contempla 30 questões, 
sendo 27 objetivas e três discursivas. 

Os resultados do Enade são apresentados por meio de conceitos 
expressos em uma escala que varia de 1 a 5: 1 e 2 são considerados 
insatisfatórios, 3 é satisfatório e 4 e 5 são excelência. 
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep), no ano de 2015, 3,4% dos con-
cluintes dos cursos de graduação fizeram o Enade e obtiveram 
o conceito 1; 26,9%, o conceito 2; 42,7%, o conceito 3; 18,8%, o 
conceito 4; e 5%, o conceito 5.

No ano de 2015, foram avaliados os seguintes cursos pelo Inep: 
bacharelados em Administração, Administração Pública, Ciên-
cias Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social − Jor-
nalismo, Comunicação Social − Publicidade e Propaganda, De-
sign, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado 

Executivo, Teologia e Turismo, além dos cursos 
tecnológicos de Comércio Exterior, Design de 
Interiores, Design de Moda, Design Gráfico, 
Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão da 
Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Ges-
tão Financeira, Gestão Pública, Logística, Ma-
rketing e Processos Gerenciais.

O estudo tem por objetivo apresentar os con-
ceitos consolidados das avaliações do Enade 
dos cursos de Ciências Contábeis do Brasil.
Os dados foram obtidos por meio de planilha 
que apresenta os resultados do Conceito Preli-
minar de Curso (CPC) e do Enade, disponível no 
portal do Inep.

Por meio das técnicas de estatística descritiva, 
foram apuradas as frequências dos conceitos 
do Enade dos cursos de Ciências Contábeis do 
Brasil e do RS. Os resultados serão apresenta-
dos por meio de tabelas com a distribuição de 
frequências.

A tabela 1 apresenta a quantidade de cursos 
de Ciências Contábeis avaliados pelo Enade 
nos anos de 2009, 2012 e 2015 e os conceitos 
obtidos.

De acordo com Inep (2017), no ano 
2015, 3,4% dos concluintes dos cursos 
de graduação fizeram o ENADE e 
obtiveram o conceito 1; 26,9%, o 
conceito 2; 42,7%, o conceito 3; 18,8%,
o conceito 4 e 5% o conceito 5.
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Tabela 1 – Cursos de Ciências Contábeis e conceito do Enade dos 
anos 2009, 2012 e 2015. 

2009 2012 2015

Conceitos
escalas

nº de % nº de % nº de %

cursos cursos cursos

Conceito 1 16 2,19% 15 1,76% 31 3,02%

Conceito 2 217 29,73% 238 27,87% 335 32,59%

Conceito 3 347 47,53% 390 45,67% 431 41,93%

Conceito 4 118 16,16% 180 21,08% 188 18,29%

Conceito 5 32 4,38% 31 3,63% 43 4,18%

CURSOS  
AVALIADOS 730 100% 854 100% 1028 100%

 Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados demonstram que 3,02% dos cursos de Ciências Con-
tábeis avaliados pelo ENADE em 2015 apresentaram conceito 1 e 
32,59% apresentaram conceito 2, o que perfaz o total de 366 cursos 
considerados de qualidade insatisfatória. 

No ano de 2015, a maior parcela de cursos de Ciências Contábeis 
(41,93%) apresenta qualidade satisfatória. A excelência (conceitos 
4 e 5) foi obtida por 231 bacharelados, o que representa 22,47% dos 
1.028 cursos de Ciências Contábeis avaliados pelo Enade.

Ao comparar os conceitos do Enade dos anos de 2009, 2012 e 2015, 
denota-se acréscimo no conceito 2, de 29,73% para 32,59%. Os re-
sultados também demonstram redução no número de cursos que 
obtiveram conceito 3, de 47,53% para 41,93% dos cursos avaliados 
entre 2009 e 2015. Por fim, em relação aos cursos com conceito 4 e 
5, evidenciam-se aumento de 20,54% para 24,68% de 2009 a 2012 
e redução para 22,47% em 2015.

A tabela 2 apresenta os conceitos do Enade em relação aos cursos de 
Ciências Contábeis por região do Brasil, em relação ao ano de 2015.

Contador Lorimar 
Francisco 
Munaretto
Especialista em 
Planejamento 
Tributário, Doutor 
em Administração,                                                                                                                                   
Professor da 
UFSM – Campus 
de Frederico 
Westphalen. 

Regiões do Brasil Total de 
Cursos

Conceito
1 % Conceito

2 % Conceito
3 % Conceito

4 % Conceito
5 %

Região Sul 221 56 25,34% 108 48,87% 51 23,08% 6 2,71%

Sudoeste 436 9 2,06% 133 30,50% 180 41,28% 85 19,50% 29 6,65%

Região Centro Oeste 113 8 7,08% 47 41,59% 40 35,40% 13 11,50% 5 4,42%

Região Nordeste 188 9 4,79% 70 37,23% 79 42,02% 27 14,36% 3 1,60%

Regiao Norte 70 5 7,14% 29 41,43% 24 34,29% 12 17,14% 0,00%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 2  – Cursos de Ciências Contábeis, Regiões do Brasil e os 
conceitos do ENADE

Denota-se, por meio da tabela 2, que as regiões 
Cento-Oeste e Norte do Brasil são as que apresen-
tam, proporcionalmente, a maior quantidade de 
cursos de Ciências Contábeis com conceitos 1 e 2, 
considerados insuficientes.
 
As regiões Sul, Nordeste e Sudeste são as que apre-
sentam a maior quantidade de cursos de Ciências 
Contábeis com conceito 3, caracterizados como 
satisfatórios. Os cursos classificados como de ex-
celência, com conceitos 4 e 5, estão situados, em 
maior parte, nas regiões Sudeste e Sul do Brasil.

A tabela 3 apresenta os conceitos do Enade dos cur-
sos de Ciências Contábeis por organização acadê-
mica, em relação a 2015.
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Tabela 3 – Conceitos do ENADE do curso de Ciências Contabéis por organização acadêmica.

Por Organização 
Acadêmica

Total de Conceito % Conceito % Conceito % Conceito % Conceito %

Cursos 1 2 3 4 5

Centro Universitário 141 3 2,13% 45 31,91% 61 43,26% 27 19,15% 5 3,55%

Faculdade 558 26 4,66% 224 40,14% 230 41,22% 66 11,83% 12 2,15%

Universidade 327 2 0,61% 66 20,18% 139 42,51% 94 28,75% 26 7,95%

Instituto Federal 2 0,00% 0,00% 1 50,00% 1 50,00%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados demonstram que a maior parcela de cursos de Ciên-
cias Contábeis com conceito insuficiente está vinculada a faculda-
des. São 250 aqueles que apresentaram conceitos 1 e 2 no Enade. 

Quanto ao conceito 3, que representa cursos satisfatórios, deno-
ta-se variação de 41,22% a 50% dos cursos em cada organização 
acadêmica. 

As universidades são as instituições que, no Enade, apresentam os 
melhores conceitos nos cursos de Ciências Contábeis: são 120 cur-
sos com conceitos 4 e 5, caracterizados como de excelência.

A tabela 4 apresenta os conceitos do Enade dos anos de 2009, 2012 
e 2015 por categoria administrativa.

Tabela 4 – Conceitos do ENADE de Ciências Contábeis por 
categoria administrativa

Organização 
acadêmica

2009 2012 2015

Conceito nº de 
cursos % nº de 

cursos % nº de 
cursos %

Pública

1 3 2,61% 3 2,38% 6 4,11%

2 16 13,91% 20 15,87% 25 17,12%

3 43 37,39% 52 41,27% 41 28,08%

4 34 29,57% 42 33,33% 58 39,73%

5 19 16,52% 9 7,14% 16 10,96%

Sub Total 115 100% 126 100% 146 100%

Privada

1 13 2,11% 12 1,65% 26 2,95%

2 201 32,68% 218 29,95% 310 35,15%

3 304 49,43% 338 46,43% 390 44,22%

4 84 13,66% 138 18,96% 129 14,63%

5 13 2,11% 22 3,02% 27 3,06%

Sub Total 615 100% 728 100% 882 100%

TOTAL 730 854 1028

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados demonstram que houve aumento de 16,52% para 
21,23% nos conceitos 1 e 2 entre os anos de 2009 e 2015 nos cursos 

de Ciências Contábeis vinculados a instituições 
de ensino superior (IES) públicas, 

Ainda nas IES públicas, o conceito 3 apresentou 
redução de 37,39% para 28,08% entre 2009 e 
2015, ao passo que, em relação aos conceitos 4 
e 5, houve alta de 46,09% para 50,69% de 2009 
a 2015.

Já nos cursos de Ciências Contábeis vinculados 
a instituições privadas, denota-se pequeno 
acréscimo nos conceitos 1 e 2 de 2009 a 2015, 
de 34,79% para 38,10%. Houve, ainda, redução 
de 49,43% para 44,22% entre os cursos com 
conceito 3 e um pequeno aumento de 15,77% 
para 17,69% naqueles com conceitos 4 e 5.

No geral, denota-se que os cursos de Ciências 
Contábeis vinculados a instituições públicas 
apresentam melhores conceitos no Enade em 
relação àqueles das instituições privadas. 

A tabela 5 apresenta os conceitos do Enade de 
2015 para os cursos de Ciências Contábeis loca-
lizados no Estado do Rio Grande do Sul.

Tabela 5 – Cursos de Ciências Contábeis no 
Brasil e no RS e conceitos do ENADE.

Conceitos

2015

escalas
nº de 

cursos 
Brasil

%
nº de 

cursos 
RS

%

Conceito 1 31 3,02% 0 0,00%

Conceito 2 335 32,59% 19 27,14%

Conceito 3 431 41,93% 35 50,00%

Conceito 4 188 18,29% 13 18,57%

Conceito 5 43 4,18% 3 4,29%

CURSOS 
AVALIADOS 1028 100% 70 100%

 Fonte: Elaborado pelo autor.



9Revista do CRCRS

No RS, dos 70 cursos de Ciências Contábeis que obtiveram conceito 
no Enade no ano de 2015, três cursos obtiveram o conceito 5; 13, o 
conceito 4; 35, o conceito 3; e 19, o conceito 2. 

Os cursos de Ciências Contábeis da Universidade Federal do RS 
(UFGRS), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (período 
noturno) e da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) de Cachoei-
ra do Sul foram os três bacharelados com conceito 5.

Já os 13 cursos de Ciências Contábeis que obtiveram conceito 4 es-
tão vinculados a UFSM (período diurno), Faculdade Ideau de Getú-
lio Vargas, URI de Erechim, URI de Frederico Westphalen, URI de 
Santo Ângelo, URI de Cerro Largo, UPF de Sarandi, Faculdade Dom 
Bosco (FDB) de Porto Alegre, Univates de Lajeado, Unisinos de São 
Leopoldo, PUC-RS de Porto Alegre, Unisc de Santa Cruz do Sul e Fa-
culdade Dom Alberto (FDA) de Santa Cruz do Sul.

Comparando-se os conceitos obtidos pelos cursos de Ciências Con-
tábeis do RS com os dos cursos avaliados pelo Enade em todo o 
Brasil, denota-se menor percentual de cursos no RS com conceitos 
1 e 2. Resultado diferente se apresenta em relação ao conceito 3, 
que compreende 50% dos cursos do RS e 41,93% no Brasil. Por fim, 
os conceitos 4 e 5 foram obtidos por 22,86% dos cursos do RS e, no 
Brasil, por 22,47%.

Os resultados demonstram que 72,86% dos 
cursos de Ciências Contábeis do RS apresen-
tam conceitos satisfatórios e de excelência. 
No Brasil, são 64,40%. 

Ao analisar os números do Enade de 2009, 
2012 e 2015, denotam-se redução da quan-
tidade de cursos de Ciências Contábeis com 
conceito 3 e aumento daqueles com conceitos 
1 e 2, bem como 4 e 5.

Bibliografia:
INEP − Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira. Indicadores 
da qualidade da educação superior. Dispo-
nível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/
asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/
id/666223>. Acesso em: 15 mar. 2017.
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ARTIGO TÉCNICO

O Perito Contábil 
e o Processo 
Judicial Eletrônico  

As atividades do profissional contábil estão cada vez mais 
valorizadas, independentemente do campo escolhido para 
exercê-las. Esse profissional é requisitado sempre que se precisa 
de controle efetivo sobre movimentações financeiras, análise 
da situação de empresas em face das dificuldades com que se  
deparam e auditorias para o mercado financeiro. Os desafios 
são muitos e, nessa esteira, o contador precisa estar sempre 
atualizado em relação tanto ao mercado de trabalho em que 
atua quanto a novas tecnologias para exercer suas atividades.

Uma atividade que também é requisitada ao profissional contábil 
é a Perícia Contábil, que, desde a implantação do processo 
eletrônico, vem enfrentando desafios até então desconhecidos.

Pode-se dizer, para aqueles que não trabalham com processos 
judiciais, que o processo em meio eletrônico veio substituir de forma 
definitiva o processo em meio físico e, como em toda mudança, 
trouxe vantagens e desvantagens para a atuação do perito contábil.

Fazendo um breve histórico, o Judiciário gradativamente vem 
se modernizando, iniciando com o recebimento de petições das 
partes por meio de fax. Atualmente, utiliza a internet, e todos os 
seus benefícios, para praticar atos processuais com segurança, 
muitas vezes em tempo real. Concomitantemente, é possível deixá-
los acessíveis aos seus usuários: juízes, servidores do Judiciário, 
advogados, peritos de todas as áreas e terceiros interessados. 
O investimento do Judiciário em tecnologias de informação e 
comunicação resultou no processo judicial eletrônico.

Cada segmento do Judiciário – Cível Federal, Trabalhista e 
Estadual, os primeiros em desdobramento por região e por 

instância – adotou um sistema próprio, que 
trouxe agilidade ao processo quando restrito 
ao mesmo sistema, mas, também, dificuldades 
quando se precisa passar para instâncias 
superiores, pois muitos desses sistemas não se 
comunicam entre si.

Para solucionar o problema de comunicação 
entre sistemas, o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) adotou normas a serem cumpridas 
por todo o Poder Judiciário, e uma delas foi 
determinar a adoção do sistema Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) como o único a ser utilizado para 
a tramitação de processos judiciais em meio 
eletrônico em âmbito nacional.

A Justiça do Trabalho foi o primeiro tribunal 
que adotou o referido sistema de forma 
obrigatória, a partir de novembro de 2013, 
quando todos os processos passaram a 
tramitar por meio do sistema Processo Judicial 
Eletrônico – Justiça do Trabalho (PJe-JT).

Como é de conhecimento geral, a atuação 
do perito, quando solicitada para esclarecer 
questões técnicas de sua área de conhecimento, 
é considerada essencial para ajudar o juízo na 
tomada de decisão. Inclusive, o perito consta 
do rol de auxiliares do juízo no artigo 149 do 
novo Código de Processo Civil.

Uma atividade que também é 
requisitada para o profissional 
contábil é a Perícia Contábil, que 
desde a implantação do processo 
eletrônico, vem enfrentando desafios 
até então desconhecidos.
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 Com a mudança radical de tramitação dos processos judiciais, os 
profissionais contábeis que atuavam como peritos do juízo, em um 
primeiro momento, se depararam com muitas dificuldades ao se 
adaptarem à modernização do Judiciário, pois tanto a execução de 
suas atividades como a apresentação do resultado de seu trabalho 
passaram a ser em meio eletrônico. Para tanto, foi necessário se 
adaptarem a essas novas exigências.

Analisando especificamente o sistema PJe-JT desde sua 
implantação, e a partir de uma pesquisa de campo finalizada em 
março de 2015 com 20 peritos contábeis que atuam nas varas 
do Trabalho de Porto Alegre, é possível verificar que tem havido 
evolução de forma relativamente satisfatória.

Logo que o sistema PJe-JT foi implantado, as desvantagens 
sobressaíram em relação às vantagens para o perito, pois foi 
preciso realizar investimentos e procedimentos que até então 
não eram necessários, como adquirir certificação digital, que é 
obrigatória para acessar o sistema e anexar o resultado do trabalho 
realizado; cadastrar-se e informar a unidade judiciária na qual 
atua ou pretende atuar; investir em equipamentos adequados, 
como, por exemplo, um computador com duas telas; e ter acesso 
obrigatório à internet. Também foi necessário treinamento a todos 
os envolvidos com a nova tecnologia.

Quanto à realização do trabalho utilizando os documentos 
anexados ao processo propriamente dito, logo que o sistema foi 
implantado, em muitos casos, as partes não facilitavam que eles 
fossem encontrados, ao, por exemplo, não nomeá-los de forma 
adequada e não colocá-los em ordem cronológica. Além disso, em 
muitos casos, não estavam adequadamente legíveis. É possível 
verificar que, à medida que se consolida o uso do PJe-JT, essas 
dificuldades estão sendo corrigidas.

Dificuldades que ainda permanecem no sistema e que se referem 
à organização do perito são, por exemplo, não ter autonomia para 
arranjar seus processos de acordo com sua vontade e não conseguir 
excluir de seu perfil, assim como do sistema de acompanhamento 
processual (Push), os processos que já foram arquivados.

Quando de sua implantação, o sistema não possuía campos e 
filtros de pesquisa para o perito encontrar o processo desejado, 
o que demandava muito tempo; hoje é possível pesquisar pelo 
número desse processo.

Outro aspecto que ainda não foi resolvido é a impossibilidade 
de consultar, via sistema, o prazo para entregar o trabalho ou 
tomar qualquer outra providência, sendo necessário buscar essa 
informação junto à unidade judiciária por telefone ou e-mail, caso 
ela não conste quando da nomeação do perito responsável.

Quanto aos assistentes técnicos, até o momento não foi criado 
um perfil para que eles possam acessar o processo via sistema por 
conta própria, sendo necessário que o representante da parte os 

vincule ao processo. A solução encontrada foi 
enviar os autos a eles por e-mail ou colocar 
o processo na nuvem, para ser acessado por 
pessoa autorizada via link de acesso.

Atualmente, com a evolução do sistema, ele 
está se tornando uma excelente ferramenta 
de trabalho para todos os seus usuários, pois 
proporciona celeridade na solução dos litígios e 
facilidade em acessar os processos na íntegra em 
qualquer local onde o perito se encontre. Para 
isso, basta ter acesso à internet. Ainda, é possível 
obter o alvará referente ao trabalho realizado 
sem precisar ir até a unidade judiciária, bastando 
imprimi-lo do próprio sistema.

O PJe-JT está trazendo resultados positivos para o 
Judiciário Trabalhista, tanto que a fase de liquidação 
de todos os processos físicos cujas decisões 
transitaram em julgado a partir de 9 de janeiro 2017 
passou a ser obrigatoriamente via sistema.

Desde a época da pesquisa de campo, a 
vantagem que os peritos consideram mais 
significativa ao atuar no PJe-JT é o tempo que 
deixou de ser despendido no deslocamento 
para ter acesso aos autos e devolvê-lo à unidade 
judiciária. Tendo acesso à internet, o processo 
estará sempre disponível, a qualquer hora e 
em qualquer local. Outra vantagem também 
considerada significativa foi a redução do tempo 
de tramitação do processo, pois o período entre 
a entrega do trabalho solicitado e o retorno para 
complementá-lo ou retificá-lo diminuiu em 
relação ao processo físico. 

O Processo Judicial Eletrônico é uma realidade 
que já foi incorporada ao dia a dia do perito 
contábil e, à medida que evolui e se consolida, 
proporciona mais facilidades para a atuação 
desse profissional, assim como para a de todas 
as partes envolvidas.

Contadora Sílvia 
Maria Moraes 
Chamun
Integrante da 
Comissão de 
Estudos de Perícia 
Contábil do CRCRS
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A R T I G O

Gestão Estratégica 
de Custo

Num cenário de maior acirramento da concorrência, a 
preocupação com a determinação de custos e a definição destes 
como fator estratégico levaram à necessidade de repensar a 
gestão de custos num viés competitivo. Analisar o contexto para 
definir a melhor estratégia tem sido a nova forma de gerir custos: 
gestão estratégica de custos.

O desafio das empresas tem sido constante: manter custos 
baixos, reduzir as perdas, otimizar a compra de insumos, 
descontinuar produtos estagnados, etc. Dentre as estratégias, 
há aquelas que visam à redução de custos e ao aumento de 
competitividade não apenas no ambiente interno da empresa, 
mas em toda a cadeia de valor, ainda que sejam intermediários 
(fornecedores e clientes, por exemplo).

As informações de custos devem apoiar a estratégia da empresa. 
Os indicadores de desempenho precisam estar alinhados aos 
fatores críticos de sucesso, e as empresas devem gerir seus 
processos tendo a clareza dos custos de cada atividade, assim 
como é primordial que identifiquem os valores agregados a 
cada etapa para que estes sejam reconhecidos pelos clientes. 
As análises de custos devem fazer parte dos planos de ação da 
organização, pois as informações esperadas dos sistemas de 
custos antecipam mudanças (oportunidades e ameaças) e dão 
suporte a estratégias (pontos fortes e fracos).

Segundo Shank e Govindarajan*, um sistema de 
gestão estratégica de custos está fundamentado 
em três temas subjacentes: análise da cadeia de 
valor, análise de posicionamento estratégico e 
análise de direcionadores de custo.

A análise da cadeia de valor busca compreender 
a contribuição da empresa na formação 
dos custos de um produto, partindo do 
entendimento de que o custo de um produto 
ao chegar às mãos do consumidor final é 
composto da soma dos custos participantes 
dessa cadeia.

Identificar a cadeia de valor e estimar custos por 
meio de volumes, linhas de produtos, equipa-
mentos e instalações, diagnosticar os determi-
nantes (escala, escopo, layout) e desenvolver van-
tagem competitiva pelo gerenciamento deles, 
mudar processos e/ou tecnologias, integrar ou 

Dentre as estratégias, há aquelas 
que visam à redução de custos e 
ao aumento de competitividade 
não apenas no ambiente interno da 
empresa, mas em toda a cadeia de 
valor, ainda que sejam intermediários 
(fornecedores e clientes, por exemplo).

______________
* SHANK, John K.; GOVINDARAJAN, Vijay. A revolução 
dos custos: como reinventar e redefinir sua estratégia de 
custos para vencer em mercados crescentemente compe-
titivos. Trad. Luiz Orlando Lemos. Rio de Janeiro: Campus-
-Elsevier, 1997.



13Revista do CRCRS

desintegrar atividades e trocar parceiros são exemplos de tomadas de 
decisão na gestão estratégica de custos no âmbito da cadeia de valor.

Já o posicionamento estratégico representa o poder competitivo 
da empresa, seja por meio dos menores custos (liderança de 
custos), seja pela diferenciação dos seus produtos. As políticas de 
custo têm que ser coerentes com a estratégia perseguida e com o 
comportamento estimulado por ela.

Liderar em custos é ter melhor flexibilidade e conformidade. Ter 
Instalações em escala eficiente, mais adequada ao tipo de operação 
da empresa. É evitar contas marginais de clientes, aqueles que 
geram despesas acima das receitas obtidas. É reduzir custos com 
atividades indiretas.

Na análise dos direcionadores de custos, o foco está em compreender 
quais fatores originam o custo. Internamente, esse conceito pode 
ser entendido no escopo do custeio baseado em atividades (ABC), 
como geradores de custo. A efetiva gestão de custos deve agir em 
suas causas, pois senão as ações gerenciais serão tomadas sobre os 
efeitos, não impedindo, dessa forma, recorrências.

Dentre os exemplos de tomada de decisão nos 
determinantes de custos, é possível citar as 
economias de escala – ganhos por operar com 
maior capacidade e eficiência nas operações, 
ora os custos de infraestrutura não crescem 
proporcionalmente ao tamanho da linha 
graduada. Outro fato são os rateios dos custos 
fixos em uma empresa pela maior utilização 
da (mesma) capacidade, além das economias 
e deseconomias (na esfera administrativa, 
podemos citar os talentos/recursos não 
replicáveis, etc.). Para a assertividade dos 
determinantes de custo, faz-se necessário 
entender a interação dos diversos fatores em 
uma determinada atividade.

A gestão estratégica de custos é primordial 
em qualquer negócio, pois proporciona a visão 
externa por meio das análises da cadeia de valor, 
a coerência do posicionamento estratégico e 
os condutores que indicam as alternativas e 
fundamentam as tomadas de decisão.

Por fim, deve-se definir o modelo de gestão de 
custos que seja capaz de alinhar os controles 
à estratégia, uma vez que a vantagem 
competitiva representa uma busca constante 
das organizações para assegurar o crescimento 
e o retorno do capital investido. A exigência de 
um grande esforço das organizações na busca 
de instrumentos eficazes para a sustentação 
dos seus negócios vai além da contabilização 
dos custos para cumprimento societário e 
tributário: tem o dever de gerar informações 
que agreguem valor à tomada de decisão.

Daiana de Souza
Contadora
Integrante da 
Comissão de 
Estudos de 
Contabilidade 
Gerencial do CRCRS
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E N T R E V I S T A

Revista do CRCRS (R.C): Qual a avaliação desta 
primeira década de Sped no Brasil?
Clóvis Peres (C.P): O Sped é uma revolução em diversos 
sentidos. É uma revolução ao eliminar o meio físico de 
entrega de informações ao fisco (o papel) e digitalizar as 
informações. Mas, também tem sido, em especial, um 
grande aliado na valorização do profissional contábil, 
demonstrando o caráter nitidamente multidisciplinar 
da Contabilidade.
Passados 10 anos de seu nascimento, vê-se que o Sped 
amadureceu para tornar-se o leading case internacional 
de prestação de informações ao fisco (seja ele federal, 
estadual ou municipal). Não há igual sistema no mundo.
Converteu-se em um dos principais instrumentos 
de simplificação, pois se integra diretamente com os 
softwares de gestão e subsidia não apenas os fiscos, 
mas as áreas de controle de empresas. Seus produtos 
tornaram-se plataforma para desenvolvimento de 
diversas soluções de automação: seja por meio dos 
documentos fiscais, seja por meio das escriturações.

Não se pode esquecer que metade dos 12 produtos do 
Sped (5 documentos fiscais e 7 escriturações) possui 
menos de 3 anos de existência. Então, pode-se dizer que 
o Sped está maduro, mas, ao mesmo tempo, “em sua 
adolescência”.

R.C.: Quanto às perspectivas de futuro, o senhor 
afirmou recentemente que embora o ecossistema 
pareça estar completo, ainda há muito para ser 
aperfeiçoado e desenvolvido. Qual é o próximo passo?
C.P.: Em 2018, todos os 12 módulos estarão em operação. 
O próximo passo - que já se iniciou - é a simplificação. A 
integração dos diferentes módulos do ecossistema Sped. 
O Sped nasceu de iniciativas distintas, mas, hoje, encontra-
se maduro para que possamos pensar em integrá-las e 
simplificá-las. Não se pode mais pensar em uma situação 
onde os módulos trazem informações sobrepostas ou 
onde tabelas ainda não estejam integradas.
Cabe ao governo e à sociedade trabalhar em conjunto 
para aprimorar e simplificar ainda mais esse sistema.

O Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) 
completou dez anos de funcionamento, com 
profundas transformações na prestação de 
dados aos fiscos federal, estaduais e municipais, 
e inaugurando a era dos grandes dados na 
Receita Federal do Brasil (RFB). NF-e, ECD e 
EFD ICMS e IPI abriram caminho para uma 
série de novos instrumentos que contribuíram 
para que o paradigma anterior, dos Programas 
Geradores de Declarações, fosse substituído por 
escriturações assinadas digitalmente e muito 
mais próximas aos fatos geradores de interesse. 
Sobre o histórico da primeira década do Sped 
e suas perspectivas, a Revista do CRCRS 
conversou com Clóvis Belbute Peres, auditor-
fiscal e Supervisor Nacional do Sped na RFB.
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R.C.: Mesmo com tantos avanços e atualizações, 
alguns módulos do Sped têm sido alvo de críticas, 
como por exemplo o eSocial e os relacionados ao 
Bloco K. Qual a sua avaliação sobre esse aspecto?
C.P.: É natural que algumas das obrigações impostas, por 
serem mais complexas ou por ainda estarem em fase 
de ajustes, recebam mais críticas. Mas, é justamente 
a crítica que faz o sistema evoluir e se aperfeiçoar. No 
caso do bloco K, por exemplo, temos feito reuniões 
com as empresas e as mudanças têm sido debatidas e 
implantadas gradualmente. Com o eSocial a situação 
não é diversa. Todo o desenvolvimento é acompanhado 
por um grupo de empresas-piloto e de confederações 
interessadas no assunto. Desse grupo, inclusive, o CFC é 
parte integrante.
 
R.C.: Em maio, foram publicadas as novas regras para 
a Escrituração Contábil Digital (ECD) 2017 e uma 
nova versão do programa. Quais as alterações mais 
significativas?
C.P.: A alteração mais significativa está associada à 
assinatura da ECD. Em resumo:
1. Toda ECD deve ser assinada, independentemente das 
outras assinaturas, por um contador/contabilista e por 
um responsável pela assinatura da ECD.
2. O contador/contabilista deve utilizar um e-PF ou 
e-CPF para a assinatura da ECD.
3. O responsável pela assinatura da ECD é indicado 
pelo próprio declarante, utilizando campo específico. 
Só pode haver a indicação de um responsável pela 
assinatura da ECD.
4. A assinatura do responsável pela assinatura da ECD 
(notadamente por representante legal ou procurador 
eletrônico perante a RFB) não exime a assinatura 
da ECD por todos aqueles obrigados à assinatura da 
contabilidade do declarante por força do Contrato 
Social, seus aditivos e demais atos pertinentes, sob 
pena de tornar a contabilidade formalmente inválida e 
mesmo inadequada para fins específicos, conforme as 
normas próprias e o critério de autoridades ou partes 
interessadas que demandam a contabilidade.
 
R.C.: E com relação à ECF, quais as mudanças mais 
importantes? 
C.P.: A mudança mais importante da ECF foi a criação do 
Bloco W - Declaração País-a-País. A Declaração País-a-
País (DPP) foi instituída pela Instrução Normativa RFB 
nº 1.681, de 29 de dezembro de 2016, em cumprimento 

ao compromisso acordado em âmbito internacional 
na Ação 131 do Projeto BEPS2, sigla em inglês para 
Base Erosion and Profit Shifting (Erosão da Base 
Tributável e Transferência de Lucros), coordenado 
conjuntamente pelos países-membros do G-20 e da 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). A DPP consiste em um relatório 
anual por meio do qual grupos multinacionais 
deverão fornecer à administração tributária da 
jurisdição de residência, para fins tributários de seu 
controlador final, diversas informações e indicadores 
relacionados à localização de suas atividades, à 
alocação global de renda e aos impostos pagos e 
devidos. Também deverão ser identificadas todas 
as jurisdições nas quais os grupos multinacionais 
operam, bem como todas as entidades integrantes 
do grupo (incluindo estabelecimentos permanentes) 
localizadas nessas jurisdições e as atividades 
econômicas que desempenham.

R.C.: Algo mais a destacar?
C.P.: Destaco apenas que o desafio do Sped é o desafio 
da simplificação; da integração e da colaboração. Ele 
não apenas automatiza processos. Ele aponta para 
onde os processos podem ser melhorados. Aponta 
também quais imposições legislativas são de difícil 
cumprimento. Nesse último caso, o Sped é como 
uma lupa sobre a legislação a apontar onde ela pode 
ser melhorada.

Destaco apenas que o 
desafio do Sped é o desafio
da simplificação, da integração 
e da colaboração. Ele não 
apenas automatiza processos. 

CR
ÉD

IT
O

 FO
TO



16 Edição 31 – nov. 2017

N O T Í C I A S

70 Anos, marcado por homenagens

Na comemoração festiva alusiva ao aniversário de  
70 anos de criação do CRCRS, ocorrida em 5 de maio, 
foram homenageados com a distinção Destaque CRCRS, 
entidades e personalidades que muito contribuíram 
com a entidade ao longo de sua trajetória: Academia 
de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, TCE-RS, 
Sescon-RS, Sescon-Serra Gaúcha, Federasul, Senar, 
Lefisc, Wolters KLuwer, Federacon, Jornal do Comércio, 
Maria Helena Sartori, Diego Casagrande, Adilson Troca 
e João Carlos Nedel.
Na ocasião, também foram lançados vídeo e livro 
comemorativos, que buscam resgatar a história dos  
70 anos do Conselho de Contabilidade, por meio de 
depoimentos, fotos e relatos. Ambos estão disponíveis 
em www.crcrs.org.br.
O presidente do Sescon-Serra Gaúcha, Ronaldo 

Tomazzoni, aproveitou a oportunidade para prestar a 
sua homenagem ao CRCRS, entregando uma placa ao 
presidente Palácios alusiva à data.
Antônio Palácios também recebeu uma homenagem 
do Plenário referendando a sua liderança enquanto 
presidente do CRCRS, neste momento.
O evento contou com a presença do governador do Es-
tado, José Ivo Sartori, e a primeira-dama, Maria Helena 
Sartori, autoridades, representantes de entidades, con-
selheiros, delegados regionais e Honorários, profissio-
nais da contabilidade, colaboradores e demais convi-
dados.
A Assembleia Legislativa do RS, a Câmara Municipal 
de Vereadores de Porto Alegre, as câmaras municipais 
do Estado também prestaram suas homenagens aos 
70 anos de criação do CRCRS, assim como a Federasul.

0800 750 5580 | dominiosistemas.com.br/onbalance

Sintonia que
gera crescimento

Integração inteligente entre contador e empresa.
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N O T Í C I A S

Sucesso e êxito total definem o 
XI Encontro da Mulher 
Contabilista e  XVI Convenção    
de Contabilidade do RS

O XI Encontro da Mulher Contabilista e XVI Convenção de Contabi-
lidade do RS foi realizado de 13 a 15 de setembro, no Serra Park, em 
Gramado. As atividades tiveram início bem antes da abertura ofi-
cial do evento, prevista para as 19h do dia 13. Já na tarde do dia 13, foi 
elaborada uma programação mais técnica com oficinas, palestras, 
workshops. Também, nesse momento, foi liberada para visitação a 
Feira de Negócios e Oportunidades.
No início da noite, os mais de três mil profissionais da contabilidade 
que subiram a serra gaúcha assistiram um grandioso espetáculo, 
cuidadosamente, preparado para dar início ao maior evento da 
classe contábil gaúcha, a XVI Convenção de Contabilidade do RS, 
e o segundo maior evento nacional de contabilidade, o XI Encontro 
Nacional da Mulher Contabilista, que, em uma iniciativa inédita, 
aconteceram simultaneamente.
Já na chegada, o público foi recepcionado pela Orquestra Sinfônica de 
Gramado, sob a regência de Allan John Lino, que passeou por diferen-
tes estilos musicais, com um repertório variado, empolgando a plateia. 
A seguir, foi a vez do folclore rio-grandense, com coreografias apresen-
tadas pela invernada adulta do Centro de Tradições Gaúchas Tiarayú. 
Antecedendo a formação da mesa de autoridades, foi apresentado 
um vídeo com as retrospectivas do Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista e da Convenção de Contabilidade do RS. Também se 
destacaram as interpretações da cantora Shana Müller para o Hino 
Nacional e, no encerramento, o Hino Rio-Grandense, acompanhada 
por Felipe Barreto, ao violão. 
Um momento muito especial da solenidade, foi a entrega do Méri-
to Contábil Contador Ivan Carlos Gatti ao técnico em contabilidade 
Rubilar José Bernardes, pela sua contribuição para a classe contábil. 
Aos profissionais da contabilidade que não puderam comparecer ao 
evento, foi possibilitado acompanhar os momentos marcantes da 
solenidade de abertura por meio da transmissão ao vivo, via internet.
Sob o lema “Compartilhando Experiências, Unindo Competências”, 
o evento se desenvolveu, durante os outros dois dias, focando em 
temas atuais e relevantes, abrangendo todos os segmentos da con-
tabilidade e contemplando assuntos polêmicos da atualidade.
No encerramento do evento, a vice-presidente de Gestão, Ana 
Tércia Lopes Rodrigues, anunciou os trabalhos premiados. Dos 15 
trabalhos científicos apresentados, seis receberam o Certificado de 
Mérito da XVI Convenção de Contabilidade do RS, concedido pela 
Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul e Comitê 
Científico. Entre os sete trabalhos técnicos selecionados, três foram 
destacados com o Certificado de Mérito da Academia de Ciências 
Contábeis do Rio Grande do Sul e Comitê Técnico. 
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TRABALHOS CIENTÍFICOS

TÍTULOS AUTORES

Ativo Imobilizado em empresas do setor 
industrial listadas na BM&FBovespa: 
uma análise da divulgação, segundo a 
NBC TG 27

Roselaine Filipin; Cristiane 
Fátima da Rosa; e Maria 
Margarete Baccin Brizolla

Análise comparativa dos resultados das 
amostragens estatística e não estatística 
em trabalhos de auditoria em estoques

Sandro Augusto Bittencourt 
Martins; Renata Lúcia Bas-
so; Adriana Gabbi; e Patrícia 
Rodrigues dos Santos

A aderência da Lei de Acesso à Informa-
ção: um estudo dos municípios da mi-
crorregião de Passo Fundo-RS

Sandra Regina Toledo dos 
Santos; e Dariele Nervo

Relatório de Sustentabilidade da GRI 
e Demonstração do Valor Adicionado: 
um estudo comparativo da distribuição 
de riqueza pelas empresas do segmen-
to do novo mercado da BM&FBovespa, 
no ano de 2013

Gabriela Dias da Silva

Autoeficácia e competências empreen-
dedoras dos alunos de Contabilidade e 
sua relação com seus estilos cognitivos

Suzete Antonieta Lizote; 
Miguel Angel Verdinelli; e 
José Carlos Terres

O impacto da forma de remuneração dos 
executivos no desempenho das empresas 
brasileiras de capital aberto

Bianca Karoline Ahlert; 
João Zani

TRABALHOS TÉCNICOS

TÍTULOS AUTORES

Holding como estratégia de planeja-
mento sucessório e tributário em uma 
pequena empresa familiar da cidade de 
Candelária-RS

Laércio Rogério Friedrich e 
Valira Fiúza de Oliveira

Análise das demonstrações contábeis 
da empresa Cielo S/A

Diana de Souza; Jardel An-
tonio de Marco; Felipe El 
Hajjar Meneghel; e Gabriela 
Bertoletti Johann

Evidenciação e mensuração de ativos 
intangíveis em instituições financeiras: 
um estudo de caso no Banrisul

Diana de Souza; Josiane 
Frizon, Jenaine de Azevedo; 
e Gabriela Bertoletti Johann

O XI Encontro da Mulher Contabilista e XVI Convenção 
de Contabilidade do RS foi  uma realização da Academia 
de Ciências Contábeis do RS, com o apoio do Conselho 
Federal de Contabilidade e Conselho Regional de Conta-
bilidade do RS.
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N O T Í C I A S

Seminário de 
Assuntos Contábeis
Nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agos-
to, setembro e outubro o Seminário de Assuntos 
Contábeis foi levado aos municípios de Panambi 
(17/3), Cachoeira do Sul (7/4), Caxias do Sul (18/5), Es-
pumoso (9/6), Pelotas (23/6), Passo Fundo (7/7), São 
Leopoldo (21/7), Bento Gonçalves (4/8), Bagé (18/8), 
Santana do Livramento (6/10) e Santa Rosa (20/10). 
Mais de 1.900 pessoas prestigiaram os seminários 
que disponibilizaram uma programação baseada 
em temas de interesse da classe contábil, tais como: 
cruzamento de informações fiscais, econômicas e fi-
nanceiras: responsabilidade do profissional da con-
tabilidade; ética, carreira e negócios; contabilidade 
rural; gestão empresarial; fiscalização digital – ICMS; 
Simples Nacional; pós-Sped; prestação de serviços 
contábeis; honorários; fiscalização e sistemática de 
funcionamento, entre outros.
Até o final do ano, o evento ainda será levado para 
as cidades de Santa Maria e Osório

Responsabilidade Social

Em todos os locais onde foi realizado o Seminário 
de Assuntos Contábeis, antes mesmo da abertura 
oficial do evento, o presidente Antônio Palácios, 
acompanhado de vice-presidentes, fez uma breve 
explanação às autoridades locais e representantes 
de entidades sobre as ações de responsabilidade 
social desenvolvidas e incentivas pelo CRCRS, espe-
cialmente sobre os subprogramas do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil.
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N O T Í C I A S

III Seminário do Terceiro Setor  
Aborda Desafios da Profissão 
Contábil frente aos novos Cenários
O III Seminário do Terceiro Setor, realizado em 17 de maio, teve 
como tema central “Desafios da Profissão Contábil Frente aos No-
vos Cenários do Terceiro Setor”. 
Durante o dia, foram apresentados painéis, palestra e talk show, mi-
nistrados por especialistas na área, sobre o Cenário do Terceiro Setor, 
com os integrantes da Comissão de Estudos do Terceiro Setor, Ro-
berto da Silva Medeiros (coordenador) e Marcone Hahan de Souza; 
ECD Contábil Imunes e Isentas, com o vice-presidente de Registro do 
CRCRS, Ricardo Kerkhoff; Marco Regulatório do Terceiro Setor, com 
Gabriel Filber Ribas e Gabriele Schmidt da Silva, também integran-
tes da Comissão de Estudos do Terceiro Setor. No talk show, o assunto 
foi os Impactos da Atuação do Terceiro Setor na Execução de Projetos 
Sociais e Comunitários, com os debatedores Luís Antônio de Abreu 
Johnson, juiz de Direito e diretor do Foro de Lajeado, e Dani José Pe-
try, da Comissão de Estudos do Terceiro Setor. 
O evento foi promovido pelo CRCRS, por meio da Comissão de Es-
tudos do Terceiro Setor, e ocorreu no auditório do Sescon-RS, em 
Porto Alegre.

Além dos seminários, o CRCRS promove uma intensa e contínua 
programação de cursos, palestras e encontros.
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N O T Í C I A S

Seminário de Assuntos  
Organizações Contábeis e 
Contabilidade Gerencial

Business Intelligence, Enterprise Resource Planning e Mode-
lagem e Gestão de Empresa Contábil foram os assuntos abor-
dados no Seminário de Assuntos de Organizações Contábeis 
e Contabilidade Gerencial, realizado em 19 de julho em Porto 
Alegre, no auditório do Sescon-RS. 

O 5º Encontro Estadual de Peritos Contábeis - Pers-
pectivas de Mercado para o Perito Contábil, propôs 
a discussão de temas como: oportunidades profis-
sionais em perícia judicial contábil, a importância do 
perito e do assistente na visão do juiz, a reforma na 
Justiça do Trabalho e seus reflexos na perícia judicial 
e perícia sob a ótica de quem faz. O evento foi realiza-
do no dia 14 de julho no auditório do Sescon-RS, em 
Porto Alegre.
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F O R M A T U R A S

Turmas 
2017/1

O delegado suplente do CRCRS em Carazinho, Vilson Henicka, entregou o Certificado de Aluna-Destaque à acadêmica Vanessa Schallenberg, na solenidade de formatura, em 4 de março
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Formandos da Faculdade CNEC, de Gravataí, com a conselheira Cristiani Fonseca de Souza, 
que representou o CRCRS na solenidade de colação de grau, dia 17 de março

Em solenidade de colação de grau da Unopar 

campus Caxias do Sul, em 25 de março, a 

conselheira do CRCRS Anabéli Galvan Perera 

entrega o Certificado de Aluna-Destaque à 

acadêmica Sirlei de Fátima Castelo

Acadêmico Josué Pinto Machado recebe o Diploma de Aluno-

Destaque das mãos do conselheiro do CRCRS Guilherme Pressi, em 1º 

de abril, na formatura da Cesuca – Faculdade Inedi, de Cachoeirinha

Formandos e professores da Faculdade São Judas Tadeu, em Porto 

Alegre, durante solenidade de colação de grau, em 8 de abril

Conselheira do CRCRS Andréia 
Altenhofen entrega Certificado 
de Aluna-Destaque à formanda 
Daniela Boniatti, em solenidade de 
colação de grau da Fadergs, de Porto 
Alegre, em 1º de abril

Vice-presidente Técnico do CRCRS, Márcio 
Schuch Silveira, entrega Diploma de Aluno-
Destaque ao acadêmico Rafael Braz de Azevedo

O acadêmico Henrique Brunh, em companhia 

da coordenadora do curso de Ciências Contábeis, 

recebe o Diploma de Aluno-Destaque, em 

formatura de gabinete

Delegada regional de Osório, Divina Ribeiro, 

entrega o Diploma de Aluno-Destaque ao 

formando Simion Flor Reinaldo

Em companhia do delegado honorário Domingos Brum de Brum, a delegada 
regional  Divina da Silva Ribeiro, representou o CRCRS na mesa de autoridades 
da cerimônia de colação de grau do curso de Ciências Contábeis do Centro 
Universitário Cenecista de Osório (Unicnec), em 25 de março
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Por que a Contabilidade?

Por que a Contabilidade?
Gosto muito de ressaltar para amigos e colaboradores 
que não escolhi a contabilidade e sim ela me esco-
lheu. Iniciei no setor administrativo e, nas férias de um 
colega, fui deslocada para auxiliar no setor contábil. 
Nesse instante, fiquei fascinada pela dinâmica e de-
safios que essa nova área me apresentava e, a partir 
desse fato, iniciei uma nova jornada.

Como tudo começou?
Como citei acima, após esse primeiro contato com 
a área contábil, iniciei o curso técnico em contabili-
dade. Comecei um estágio em um escritório, em que 
atuei nas  áreas fiscal, contábil e RH. Nesse período, 
a dúvida se transformou em certeza, e me tornei 
uma profissional apaixonada e dedicada. No ano de 
2008, um novo desafio me foi posto e iniciei as ativi-
dades no meu escritório contábil.

C O N S E L H E I R O S  E M  R E V I S T A

Cristiani Fonseca
Conselheira do CRCRS

Contabilidade hoje?
Em nosso mundo conectado e globalizado a rapidez 
em analisar situações e aspectos financeiros e eco-
nômicos é fundamental. A contabilidade contempo-
rânea reflete principalmente esta característica e se 
torna essencial para qualquer forma de gestão, inde-
pendentemente da atividade ou porte da empresa. 
A grande tendência hoje, principalmente, em conse-
lhos gestores, é a participação, quase impositiva, de 
um profissional da área contábil, auxiliando no pla-
nejamento, na estratégia da empresa ou entidade. 
Recado
Dedicação, perseverança e amor ao que fazemos 
determina o quão longe podemos ir. Os limites que 
encontramos em nosso cotidiano são, em sua maio-
ria, autoimpostos e romper estas barreiras depen-
de muito de nossa resiliência. Os desafios existem 
e sempre existirão. Assim, os grandes vitoriosos são 
aqueles que se adaptam a qualquer situação e se-
guem em frente.
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Por que a contabilidade?
Me encanta a capacidade da Contabilidade de pro-
jetar o futuro das organizações e vê-lo realizar-se 
à frente. As pessoas pensam que nossa profissão é 
monótona, repetitiva e cansativa, mas, cumprindo 
uma rotina de registros, temos a nossa frente um 
resultado a comparar, uma análise a realizar, que 
leva a um novo resultado melhor que o atual.

Como tudo começou? 
No segundo grau, em Passo Fundo, escolhi  uma 
escola pública que possuía o curso de técnico em 
contabilidade. Logo no início do curso, me afeiçoei 
muito aos conteúdos direcionados para Contabili-
dade e, a partir daí, comecei a buscar trabalho em 
escritórios da área. Depois de algum tempo, a jun-
ção do aprendizado e o trabalho confirmou estar ali 
minha vocação.

Mário Karczeski
Vice-presidente de Fiscalização DO CRCRS

Contabilidade hoje
Como todas as profissões, a Contabilidade vive um 
momento de mudanças rápidas e que exige adap-
tação e resiliência  dos profissionais. Continua sen-
do uma das ferramentas de controle  mais impor-
tantes à disposição da sociedade e ao alcance de 
todos. 
Se fizermos as entregas esperadas pelos usuários 
certamente, num curto período de tempo, alcança-
remos a valorização real da profissão.
 
Recado final 
Busquem incansavelmente fazer com que a Conta-
bilidade seja utilizada para os fins aos quais foi cria-
da – fornecer informações úteis aos usuários para 
gestão de seus negócios. Cumprindo esse objetivo, 
teremos uma profissão altamente valorizada, com 
alto grau de satisfação dos profissionais por esta-
rem, realmente,  contribuindo para melhoria das 
atividades empresariais em todos os sentidos.

C O N S E L H E I R O S  E M  R E V I S T A
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D E L E G A C I A S  E M  A Ç Ã O

 Tupanciretã
A delegacia regional do CRCRS em Tupanciretã fez a 
entrega de gêneros alimentícios, arrecadados durante a 
realização de palestra sobre Imposto de Renda de Pessoa 
Física, ao Lar de Idosos Santa Rita de Cássia. Instalada 
no município há 11 anos, a instituição conta com seis 
funcionários, para o atendimento de 12 idosos residentes 
e seu funcionamento é baseado, principalmente, em 
trabalho voluntário e em doações da comunidade.

 Torres
A delegacia regional de Torres, em parceria com a As-
sociação dos Contabilistas de Torres e Região, realizou  
o movimento Declare Bem, que forneceu orientações 
e esclarecimentos à população sobre como proceder 
para declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física. O 
evento ocorreu na Praça XV de Novembro, centro do 
município. 

 São Sepé

 Osório

Profissionais da Contabilidade do município de São 
Sepé participaram de palestra sobre Desoneração da 
Folha de Pagamento, ministrada pelo contador, con-
sultor e auditor externo, Márcio Henrique Quadros, 
em 16 de maio. A palestra integra roteiro desenvolvido 
pelo CRCRS. De acordo com o delegado regional Gilnei 
Hammel, o evento  esclareceu dúvidas e trouxe orien-
tações importantes sobre o tema aos profissionais que 
atuam em São Sepé.

A delegacia regional de Osório promoveu campanha 
de arrecadação de produtos de higiene e gêneros 
alimentícios, entre os profissionais da contabilidade 
do município. As doações foram destinadas ao Lar dos 
Velhinhos Cantinho do Céu, beneficiando 25 idosos 
atendidos pela instituição. 

O delegado regional do CRCRS, Antônio Carlos Borsa dos Santos, fez a en-
trega dos gêneros alimentícios ao presidente do Lar Santa Rita de Cássia, 
João Lauri Azevedo, que atua como voluntário

Delegada regional do CRCRS em Torres, Tatiani Pedrotti, com os profis-
sionais que participaram do Declare Bem

O contador Márcio Henrique Quadros, à esquerda, com o delegado re-
gional Gilnei Hammel e os profissionais de São Sepé que participaram da 
palestra sobre Desoneração da Folha de Pagamento

A delegada regional do CRCRS em Osório, Divina Ribeiro, entrega as doa-
ções ao Lar dos Velhinhos Cantinho do Céu, representado pela secretária 
da entidade, Amanda Pires do Santos
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 São Luiz Gonzaga
A V Semana Acadêmica Curso de Ciências Contábeis e 
II Ciclo de Debates de Administração e Ciências Con-
tábeis, realizados em 23 de maio, no Salão de Atos da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões – URI - Câmpus São Luiz Gonzaga, contou com a 
participação do delegado do CRCRS no município, José 
Luiz Ferreira Pes. Tendo como objetivo a integração e a 
troca de informações e experiências entre palestrantes, 
professores e acadêmicos de Administração e Ciências 
Contábeis, o evento reuniu, ainda, profissionais da con-
tabilidade e empresários locais.

 Camaquã

 Vacaria

O coordenador da Comissão de Estudos CRCRS Jovem, 
Juliano Abadie, participou de talk show que integrou a 
programação do XXXVII Seminário da Faculdade Ca-
maquense de Ciências Contábeis e II Seminário de Edu-
cação Física, na Fundação de Ensino Superior da Região 
Centro-Sul (Fundasul), em 24 de maio, em Camaquã. O 
evento, organizado pela delegada regional do CRCRS e 
coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Facc-
ca, Silvana Scherer Vieira, com os coordenadores dos 
cursos de Administração, Walmir Güntzel, e de Educa-
ção Física, Leandro Vargas, faz parte das atividades de 
comemoração dos 45 anos da Fundasul. 

A delegada regional do CRCRS em Vacaria, Solange 
Daros Deon, ministrou aula inaugural do curso de 
Ciências Contábeis, no campus Universitário II, da UCS, 
em Vacaria, em 08 de junho. Na palestra “Profissão 
contábil: cenários e desafios”, a delegada abordou o 
perfil profissional exigido pelo mercado e a profissão 
contábil na esfera da gestão.

A partir da esquerda, Walmir Güntzel, coordenador do curso de Admi-
nistração da Faccca; Sergio Antônio Nikolay, vice-diretor Administrativo 
e Financeiro da Faccat e integrante da Comissão de Estudos de Acompa-
nhamento da Área do Ensino Superior do CRCRS; Daniel Geremia, sócio 
da Rede Uno de Academias;Juliano Bragatto Abadie, coordenador da 
Comissão de Estudos CRCRS Jovem; e Silvana Scherer Vieira, delegada 
regional do CRCRS em Camaquã.

A delegada regional do CRCRS em Vacaria, Solange Deon, ministrou a 
aula de início de semestre, na UCS Campus II
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Somos solidários o ano inteiro! 

NOVEMBRO
mês da Solidariedade Contábil

Duas toneladas de alimentos arrecadados!

ier da ad dil eo  CS oa nd t ás bê ilM

0 o6 r bd
e m en zo ev de  m edb  r 5o 0  a



28 Edição 31 – nov. 2017


