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E D I T O R I A L

O ano que passou foi marcante na história do nosso País. Se 

não todos, a maioria dos brasileiros participou da acirrada 

discussão política sobre o futuro do Brasil, com a intenção 

de que se encontrasse o caminho para dias melhores – sem 

corrupção e com ética. 

Iniciamos 2019 repletos de esperanças, com 

muita vontade de incrementar ações que 

valorizem, cada vez mais, a nossa profissão. 

Vamos trabalhar incessantemente no 

cumprimento de nossos compromissos de 

registrar, manter uma fiscalização atuante 

e ágil e proporcionar aos colegas uma 

capacitação permanente, capaz de aprimorar as 

competências e deixá-los aptos a acompanhar 

a transformação veloz e ininterrupta provocada 

pelas tecnologias da informação em todos 

os segmentos da profissão contábil. Nesse 

sentido, abordamos, nesta edição, o blockchain, 

um dos temas mais debatidos do momento. 

Sempre
fazendo mais!
Iniciamos 2019 repletos de esperanças, 
com muita vontade de incrementar 
ações que valorizem, cada vez mais, a 
nossa profissão.
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O vice-presidente de Gestão do CRCRS, 
Ricardo Kerkhoff, traz um artigo técnico sobre 
essa corrente de blocos que surgiu para dar 
celeridade e tornar confiáveis as transações 
com a primeira criptomoeda, o bitcoin, que hoje 
já tem sua aplicabilidade em teste em muitas 
áreas do ambiente nacional de negócios.

Nossa profissão está se tornando, a cada 
dia, mais abrangente, e sua prática exige a 
inter-relação cada vez maior de informações. 
Estamos no tempo da “AI Economy” – a Economia 
da Inteligência Artificial, no qual nada é como 
antes, e esse “antes” podem ser minutos atrás. O 
papel do profissional contábil nessa realidade 
é o tema do artigo de Gil Giardelli, difusor de 
conceitos ligados à inovação.

Por outro lado, o mercado exige conhecimento 
técnico sólido e domínio da inteligência 
artificial. Os impactos decorrentes de fatores e 

avanços sociais, econômicos, científicos e tecnológicos sobre 
o ensino em Ciências Contábeis são temas apresentados no 
artigo da professora Maria Ivanice Vendrusculo, coordenadora 
da Comissão de Estudos de Acompanhamento da Área do 
Ensino Superior do CRCRS.

Sem dúvida, a disrupção contábil nos impõe desafios 
tecnológicos, mas, sobretudo, nos exige mente aberta e 
disposição para mudar o mindset. Além de conhecimento 
técnico sempre atualizado, é necessário ter um bom 
networking e também boa comunicação, postura, ética e, 
principalmente, autoconhecimento. 

Iniciativas realizadas no segundo semestre de 2018 também 
podem ser conferidas nas páginas desta edição da Revista do 
CRCRS, que traz ainda uma entrevista com o presidente da 
JucisRS, Itacir Flores.

Desejamos a todos um excelente ano e fica aqui o convite para 
que você participe das atividades oferecidas pelo Conselho, 
para que juntos possamos fazer sempre mais!

Não esqueçam, colegas: este ano temos a XVII Convenção 
de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que acontecerá de 
14 a 16 de agosto de 2019, em Bento Gonçalves, com o lema 
“Disrupção Contábil: técnica, digital e cultural – Experimente 
a Transformação”. Precisamos estar juntos lá! 

Contadora Ana Tércia L. Rodrigues
Presidente do CRCRS

Contadora Ana Tércia 
L. Rodrigues
Presidente do CRCRS

Nossa profissão está 
se tornando, a cada 
dia, mais abrangente, 
e sua prática exige a 
inter-relação cada vez 
maior de informações. 
Estamos no tempo da “AI 
Economy” – a Economia 
da Inteligência Artificial, 
no qual nada é como 
antes, e esse “antes” 
podem ser minutos atrás. 
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ARTIGO

Blockchain,
muito além das 

criptomoedas

A blockchain, corrente de blocos ou cadeia de blocos, foi 
inicialmente desenvolvida para tornar céleres e confiáveis 
as transações do Bitcoin, a primeira criptomoeda que atingiu 
comprovado reconhecimento em todos os cinco continentes. Com 
isso, a blockchain ganhou notoriedade e status de celebridade, 
tornando-se, por aclamação da comunidade científica, mais um 
daqueles casos em que os recursos tecnológicos desenvolvidos são 
significativamente mais valiosos do que a finalidade para a qual 
foram criados.

Isso porque ela tem como diferencial um algoritmo inovador, 
baseado no encadeamento de blocos criptografados, 
comunitariamente validados por parte dos próprios usuários, sem 
níveis hierárquicos, armazenados e distribuídos na rede mundial. É 
democrática, pois cada um dos participantes tem a possibilidade de 
validar o conteúdo de cada bloco, de modo que toda a informação 
permaneça distribuída, segura e confidencial, a tal ponto que se 
torna virtualmente impossível uma adulteração dos conteúdos já 
gravados, o que proporciona um alto nível de confiança a aplicações 
executadas com o uso dessa tecnologia.

Um bloco é a parte da blockchain no qual são registradas algumas ou 
todas as transações mais recentes e, uma vez concluído, esse bloco é 
guardado na própria blockchain como base de dados permanente. 
Toda vez que um bloco é concluído, um novo bloco é gerado. Existe 
um número incontável de blocos, ligados uns aos outros como uma 
cadeia, e cada um contém uma referência para o bloco anterior. 

Em linhas gerais, trata-se de um sistema distribuído de base de 
dados em log, gerido de forma compartilhada e descentralizada, 
por meio de uma rede peer-to-peer, P2P, na qual todos os 

participantes são responsáveis por armazenar e 
manter a base de dados.

A tecnologia é expansiva e pode ser 
implementada com diversas informações 
e regras, desde que mantidos os elementos 
de segurança fundamentais, utilizados na 
implementação da blockchain e que servem de 
suporte ao Bitcoin, que é formado por cinco 
elementos: número sequencial do bloco, chave 
de encadeamento do bloco anterior, conteúdo 
do bloco, número sequencial único (timestamp) 
e, por fim, a chave de validação que chaveia o 
bloco e serve como elo para o bloco posterior 
referenciá-lo. 

Em termos de segurança, o sistema é praticamente 
à prova de falhas, devido aos diversos cálculos que 
são realizados na busca da verificação das chaves 
de validação para o fechamento de cada bloco. 
Nesse caso específico do Bitcoin, quem promove 
o esforço para realizar os cálculos e encontrar a 
chave é conhecido como minerador. E um ponto 
genial dessa aplicação do Bitcoin é, sem dúvida 
alguma, a meritocracia, pois aquele que encontrar 
(minerar) o resultado receberá como prêmio uma 
fração determinada da moeda. A quantia, como 
regra, será inserida como a primeira transação 
registrada no bloco de dados imediatamente 
posterior, bonificando tal esforço.

É importante deixar claro que a criptomoeda Bitcoin, 
que utiliza a blockchain como mecanismo de 
suporte para a implementação de suas regras de 
jogo, é um exemplo do emprego dessa tecnologia. 

Toda a capacidade intrínseca à blockchain vem sendo 
considerada uma das inovações mais promissoras 
na área de contabilidade, em função da similaridade 
entre os conceitos ligados a essa tecnologia e os que 
são utilizados na Ciência Contábil. 

Toda vez que um bloco é concluído, 
um novo é gerado. Existe um número 
incontável de blocos na Blockchain 
que são ligados uns aos outros como 
uma cadeia, onde cada bloco contém 
uma referência para o bloco anterior. 
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É interessante observar que questões relativas à escrituração 
de registros sequenciais utilizados na blockchain são bastante 
semelhantes aos utilizados nas escriturações de livros diários no 
âmbito da contabilidade. Indo mais além, o que está sendo colocado 
como ponto fundamental de coesão entre os recursos é a capacidade 
de proporcionar confiança ao processo, desde a geração, passando 
pelo registro e culminando no armazenamento e na guarda da 
informação. Distributed Ledger Technology (DLT) é outra forma de 
referenciar a tecnologia blockchain.

Trata-se de um banco de dados em que todas as informações vão 
sendo armazenadas e registradas à medida que os blocos de tamanho 
máximo predefinidos vão sendo preenchidos. Agora imagine cada 
bloco desse banco de dados sendo gravado de forma distribuída em 
diversos computadores pelo mundo todo ao mesmo tempo e, em 
todos esses, havendo cópia tanto dessas informações contidas no 
bloco quanto das chaves de encadeamento de seus registros anteriores 
e posteriores, quase que em tempo real. Isso é a blockchain.

Sua funcionalidade é relativamente simples de ser entendida. 
Contudo, devido à quantidade de elementos e conceitos tecnológicos 
envolvidos nas equações do algoritmo, sua compreensão em termos 
de implementação ainda é considerada bastante complexa. Até 
porque ainda não está totalmente claro o entendimento sobre o que é 
Bitcoin e o que é blockchain – a plataforma tecnológica utilizada para o 
funcionamento da rede Bitcoin.

E é justamente em função disso, ou seja, da simplicidade e da 
genialidade implementada no algoritmo dessa tecnologia, que ela 
está sendo comparada com o advento da internet. Cientistas de dados 
apontam que a tecnologia blockchain está para as áreas financeira, 
contábil e fiscal assim como a internet esteve, nos últimos anos, para 
as áreas de comunicação, mídia e comércio eletrônico.

Mas, para que tudo isso seja compreendido de maneira definitiva 
e passe a fazer mais sentido quando nos referirmos ao conceito de 
confiança implementada via blockchain, é fundamental entender o 
que precipitou a criação do Bitcoin. Para tanto, retornamos no tempo, 
para 12 ou 13 anos atrás, especificamente para o período em que as 
sistemáticas desregulamentações legais promovidas pelo governo dos 
EUA nos ambientes de crédito, de avaliação e de validação de ativos 
imobiliários estavam em franca expansão. Essas desregulamentações, 
em resumo, teriam sido alguns dos gatilhos que precipitaram uma 
verdadeira catástrofe no ambiente financeiro mundial, o estouro da 
bolha imobiliária de 2007 (recomendo o documentário Trabalho Interno, 
disponível no YouTube), culminando na gigantesca crise financeira e de 
confiança que se seguiu, com severos reflexos no mundo todo.

Em meio ao caos gerado, e muito oportunamente, 
Satoshi Nakamoto, que até hoje não se sabe se é 
uma pessoa, uma comunidade, uma empresa, 
ou até mesmo se realmente existe, publica, 
então, o white paper Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System, que viria a ser a certidão 
de nascimento da principal criptomoeda da 
história até aqui, que trouxe o preceito de um 
novo modelo de confiança, descentralizado, 
rigorosamente encadeado, com dados 
encriptados, sem qualquer regulamentação 
externa, completamente autônomo em termos 
de controle e de validação de conteúdo, além 
de totalmente à prova de fraudes quanto a 
sua estrutura e informações arquivadas. Era 
o nascimento do Bitcoin, a primeira moeda 
descentralizada do mundo, cuja existência e 
notoriedade atual só foram possíveis, em termos 
de confiança, graças à tecnologia que lhe proveu 
suporte, a blockchain. 

A blockchain é apontada como a única tecnologia 
capaz de possibilitar um novo salto na evolução 
da estrutura de lançamentos utilizada 
atualmente – o método de partidas dobradas, 
adotado após a sua divulgação, em meados de 
1494, pelo frei Luca Pacioli. Trata-se de um novo 
conceito, que vem sendo chamado de partidas 
triplas (pré-auditadas).

Atualmente, a tecnologia em questão encontra-
se em fase de testes quanto a sua aplicabilidade 
no ambiente nacional de negócios, nas mais 
diversas áreas, em iniciativas como: aplicações 
para controle de rastreabilidade de cadeia 
produtiva, “toquenização” de ativos, ampliação 
da utilização de contratos inteligentes, registro 
de movimentações financeiras em bancos 
digitais, organização de informações no campo 
da área médico-hospitalar, votação eletrônica, 
gestão de identidade de pessoas, pagamento 
de programas sociais, gestão e transferência de 
propriedade de imóveis, entre tantas outras.

Técnico em 

Contabilidade 

Ricardo Kerkhoff

Analista de Sistemas, 
MBA em Gestão nas 
áreas de Tecnologia e 
Contabilidade e vice-
presidente de Gestão 
do CRCRS

BLOCK 0
Index: 0 
timestamp: 17:15 1/1/2017
data:  “block 0data” 
hash: 0xea34ad...55
previous Hash: 0 

Block 1 
Index: 1 
timestamp: 17:17 1/1/2017 
data: “block 1data”
hash: 0xf6e1da2..deb
previousHash:0xea34ad...55 

Block 2 
Index: 2 
timestamp: 17:19 1/1/2017 
data: “block2data”
hash: 0x9327 eb 1b.. 36ª21
previousHash:0xf6e1da2..deb
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A R T I G O

Bem-vindo
à Economia 
da Inteligência 
Artificial!

Uma Era de mudança ou mudança de Era? Uma nova 

humanidade! Bem-vindo à “AI Economy” – na tradução literal, a 

Economia da Inteligência Artificial.

Esqueça o mundo VUCA. Bem-vindo aos tempos pós-normais e 

ao dilema dos catetos da hipotenusa. Alguns chamam de mundo 

VUCA VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo), tempos de 

acontecimentos caóticos e imprevisíveis. A economia criativa, 

circular, de baixo carbono, sob demanda e digital substitui a 

economia da distribuição de renda pós-Segunda Guerra Mundial.

Olhe em volta os movimentos empresariais complexos: empresas 

convivem no mesmo tempo e espaço com reposicionamento 

cultural, transição de liderança, fusão e aquisição, reestruturação, 

mudanças estratégicas, transformação da indústria 4.0, 

novos mercados, concorrentes e processos, novo consumidor, 

diversidade, propósito, gaps de talentos, novos 

centros de poder, fim das fronteiras e do 

estado-nação e as plataformas blockchain. Ufa!

Estudo na World Futures Studies Federation 

(WFSF), um grupo criado em 1973 e dedicado 

a aconselhar a Unesco e que tem por missão 

estudar o futuro e pensar soluções para 

o planeta. Lá debatemos a economia da 

inteligência artificial, blockchain, Movimento 

Maker, transformação digital, Quarta 

Revolução Industrial, desemprego tecnológico, 

jobless society, pós-capitalismo, utopia, distopia, 

arena cósmica, interação homem-máquina, 

ecossistema da inovação e economia do 

conhecimento… Somos nós os tecno-otimistas.

Olhe em volta os movimentos 
empresariais complexos: empresas 
convivem no mesmo tempo e espaço 
com reposicionamento cultural, 
transição de liderança, fusão e 
aquisição, reestruturação, mudanças 
estratégicas, transformação da 
indústria 4.0, novos mercados, 
concorrentes e processos, novo 
consumidor, diversidade, propósito, 
gaps de talentos, novos centros de 
poder, fim das fronteiras e do estado-
nação e as plataformas blockchain. 
Ufa!

A economia criativa, circular, 
de baixo carbono, sob 
demanda e digital substitui a 
economia da distribuição de 
renda pós-Segunda Guerra 
Mundial.
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Nós usamos “tempos pós-normais” e “economia da inteligência 

artificial”. Um período marcado por ventos da revolução que 

carrega três palavras: contradições, complexidade e caos.

Como disse o professor Otto Scharmer, do Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), vivemos tempos de quebra ecológica 

(mudanças climáticas), quebra social (extremismos) e quebra 

espiritual (ausência de tempo).

Vivemos no século XXI, mas a maioria das palavras que utilizamos 

foi criada ou ganhou força entre a Revolução Francesa e a Primeira 

Revolução Industrial.

Eis que hoje vivemos uma nova revolução. São novas palavras e 

sentidos, tempos de mudanças complexas, aceleradas, dinâmicas, 

explosivas, radicais, com uma nova realidade virtual e uma nova 

economia – disruptiva. Pode ser chamada de a Quarta Revolução 

Industrial, Era dos Makers ou Economia Conectada. Alguns relatam 

ser o Capitalismo Híbrido; outros, o Pós-Capitalismo, Economia 

e Ecossistema da Inovação ou Economia do 

Conhecimento. 

Nesta revolução, da transformação digital 

surgem conceitos e palavras como inteligência 

artificial, colonização do espaço, carros 

autônomos, humanoides, energias verdes, DNA 

perfeito, robôs, internet das coisas, inteligência 

coletiva, machine to machine (M2M), startups 

unicórnio, sharing economy, exploração espacial, 

drones, impressora 4D, trans-humanismo, 

mobile first, data tsunami, além de outras tantas 

tendências exponenciais, que dão um novo 

sentido à humanidade.

Nós, os “tech-otimistas”, acreditamos em um 

mundo “fisital” (união do mundo digital com 

o mundo real e vice-versa) com a fusão entre 

bio-tech, nano-tech, digital-tech, green-tech e 

neuro-tech e a era dos valores e o universo do 

propósito com lucro. Um mundo dos negócios 

que respeitam a diversidade cultural, a 

responsabilidade social, a sustentabilidade, o 

propósito social. Sai a economia dos átomos e 

entra a aceleração dos bits.

Professor Gil 

Giardelli  
Difusor de conceitos 
e atividades ligadas 
à inovação

Nós usamos “tempos  

pós-normais” e “economia  

da inteligência artificial”.

Como disse o professor Otto 

Scharmer, do Massachusetts 

Institute of Technology 

(MIT), vivemos tempos de 

quebra ecológica (mudanças 

climáticas), quebra social 

(extremismos) e quebra 

espiritual (ausência de 

tempo).
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Alguns, porém, ainda acreditam que construir um 
tobogã no meio de sua empresa é suficiente para 
torná-la inovadora.

Não se deram conta de que estamos em um tempo 
em que pessoas mudam de emprego sem mudar de 
empresa. Ou de que vivemos um choque de gerações 
entre os menores de 30 anos e os maiores de 60 anos, 
todos cocriando ou brigando nas empresas.

Pelos labirintos corporativos, novas expressões são 
sussurradas: Quarta Revolução Industrial, destruição 
criativa, inovação disruptiva, era cognitiva, era 
dos makers, mundo VUCA, blockchain, hackaton, 
cocriação, computação quântica, exploração 
espacial e outras tantas tendências exponenciais.

Botam para aposentar velhos modelos de negócios, 
como a “eficiência operacional”, de Adam Smith, a 
planta automotiva, de Henry Ford, o conceito da 
GM, de Peter Drucker, análise SWOT, cinco forças, de 
Michael Porter… Esse universo já não cabe na atual 
fase, da gestão da inovação, gestão da mudança e 
gestão do futuro.

Vivemos os tempos da humanoide Sophia e sua 
inteligência artificial, uma criação humana que 
ganha a cidadania da Arábia Saudita com o objetivo 
de ser a porta-voz da transição econômica daquela 
região, que almeja sair da economia do petróleo e 
entrar na economia da inovação.

No entanto, nestes nossos tempos pós-normais, 
nada é tão simples. A inteligência artificial de Sophia 
começa a questionar, por exemplo, os motivos de 
na Arábia Saudita as mulheres não terem direitos 
iguais aos dos homens. Para horror dos governantes 
locais.

E nesse pensamento de futuro, o renomado MIT lança um 
desafio e um mantra: “Seja desobediente. Não se pode 
mudar o mundo sendo obediente”. Trata-se de um mundo 
de inovação, de avanço científico e social. Esse território, 
portanto, é dos desobedientes, daqueles que desafiam 
o status quo. Daqueles que não perguntam se devemos 
mudar, e sim como mudar. Nessa economia circular, 
criativa e compartilhada, é preciso repensar o passado, 
reconsiderar o presente e reimaginar o futuro. Tudo ao 
mesmo tempo.

E o profissional de Ciências 
Contábeis? 

O trabalho repetitivo será trocado por tecnologia, 
inteligência artificial e robôs. 

É a Era dos 3 is: inteligência, integração e inovação.

Enquanto ferramenteiros pensam na exaustão do dia a dia, 
pensadores estratégicos trazem o futuro para hoje! Uma 
gigantesca vantagem competitiva.

Em tempos de mudanças complexas, aceleradas e radicais 
(disruptivas), nunca foi, como agora, tão necessário o 
profissional de Ciências Contábeis como conselheiro, 
consultor e influenciador das grandes decisões para 
manter a sustentabilidade financeira das empresas.

Os dados indicam que necessitaremos desses profissionais 
com novas habilidades como: transdisciplinaridade, 
inteligência social, competência cultural cruzada, 
pensamento adaptativo, pensadores em rede, 
solucionadores de problemas complexos, pensamento 
crítico e flexibilidade cognitiva. 

Vivemos os tempos da 

humanoide Sophia e sua 

inteligência artificial, uma criação 
humana que ganha a cidadania 

da Arábia Saudita com o objetivo 

de ser a porta-voz da transição 

econômica daquela região, que 

almeja sair da economia do 

petróleo e entrar na economia da 

inovação.
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É claro que essa lista de habilidades não descreve o perfil 
completo do profissional da contabilidade do futuro, mas a 
maioria delas certamente é indispensável para a economia 
disruptiva e seu universo: economia criativa, economia em 
rede, economia compartilhada ou economia pós-capitalismo. 
Não economize otimismo para o que nos espera, por favor!

Para pensar o futuro, você terá que investir em valores e 
propósito, inovação empírica, o fim da intermediação, data 

tsunami, educação de alto impacto, igualdade global... vá 
anotando, pois a lista é grande.

O paradoxo é que você vai ter que ter tempo. Tempo para, como 
sabiam os antigos romanos, pensar em corpo são, mente sã e alma sã. 

Aqui vão algumas dicas. Na livraria da Universidade de 
Harvard, os livros em destaque e mais vendidos são uma série, 
O lado humano da vida profissional, e quatro livros com os títulos 
Felicidade, Resiliência, “Mindfulness” e “Empatia”.

Em Stanford, um dos cursos mais procurados é o “Designing 

your life”, sobre como criar mundos e resolver problemas 
usando o pensamento de design para construir carreira, vida 
pessoal criativa e produtiva.

São tempos fabulosos, na minha visão. Tempos de muito 
trabalho e de novas perguntas. Não podemos nos deixar 
seduzir pelo operacional. Precisamos ter tempo para pensar 
e mudar. Refletir sobre o que faremos com um mundo todo 
construído no período pós-Segunda Guerra Mundial, com 
instituições como OMS, ONU, OMC, FMI, Banco Mundial, 
Basileia? Todas com grandes dificuldades de responder 
às demandas destes novos tempos. O que faremos com os 
catetos da hipotenusa que ensinamos aos pequenos alunos 
nas escolas tradicionais? 

Tentarão parar o trem da revolução, como na Lei das 
Locomotivas, de 1865 a 1896, no Reino Unido, que limitava 
os automóveis a andar em velocidades menores que as das 
carruagens e exigia que eles sempre tivessem uma tripulação 
de três pessoas: um motorista, um bombeiro e um homem 

que andasse na frente do veículo acenando uma 
bandeira vermelha.

De que lado você está? Dos que fizeram a Lei da 
Bandeira Vermelha ou daqueles que desbravaram 
a Primeira Revolução Industrial? 

E o Brasil? Precisa urgentemente pensar qual é seu 
projeto de futuro e de nação inovadora. Somos o 
único país entre as 20 maiores economias que não 
tem um núcleo apropriado para pensar o futuro 
da nação. Para ficar em um exemplo, os EUA têm 
tal departamento desde 1929.

É impossível fechar a conta de uma nação 
inovadora enquanto estamos em 80º no 
Ranking de Competitividade Global do Fórum 
Econômico Mundial; ou na 98ª posição no 
Global Entrepreneurship Index (GEI); em 69º 
lugar em Inovação pela Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual; ou antepenúltimo em 
eficiência empresarial e penúltimo em eficiência 
política pelo IMD suíço.

Ou, ainda, enquanto caímos no ranking da 
corrupção da Transparência Internacional, de 
69°, em 2014 – o que, diga-se, já era ruim –, para 
96° em 2017. No Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) da ONU, somos 79º. Esses 
números deveriam gerar um desconforto capaz 
de fazer a sociedade refletir e buscar novos 
caminhos.

Será que a única batalha que nos restou foi lutar 
pelo futuro?

Em tempos pós-normais, é urgente o Brasil tomar 
decisões de futuro. Bem-vindo ao novo normal. 
Ou, como disse o futurista William Gibson: 
“O futuro já está aqui, está apenas distribuído 
desigualmente”.
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Desafios
emergentes 
na educação 
contábil

De forma similar a outras áreas do conhecimento, a 

Contabilidade sofre os impactos decorrentes de fatores e 

avanços sociais, econômicos, científicos e tecnológicos. Estes 

provocam alterações nas suas práticas e metodologias em nível 

mundial, o que caracteriza a Contabilidade como uma ciência 

social. Logo, o conhecimento contábil não é estático, mas 

influenciado por esses fatores e avanços. Por conseguinte, os 

modelos educacionais se transformam e precisam acompanhar 

a evolução do próprio conhecimento científico e as mudanças 

de percepção da realidade, a fim de contemplarem os novos 

elementos trazidos por esses impactos, de forma abrangente na 

Educação e, em especial, na Contabilidade.

Em consequência, esses impactos e mudanças repercutem, 

diretamente, na formação do profissional contábil e na 

qualificação de seus docentes, sinalizando a importância do 

desenvolvimento profissional contínuo. Nesse contexto, o papel 

do professor adquire complexidade e abrangência na educação 

contábil superior, que demanda distintas competências 

docentes, que contemplem conhecimentos teóricos e de 

experiências profissionais e pedagógicas.

Contudo, os programas stricto sensu em Contabilidade estão 

altamente direcionados à formação técnico-científica, 

privilegiando conteúdos e atividades de desenvolvimento 

da pesquisa, em detrimento à formação pedagógica, social e 

política dos professores. Entretanto, essa situação é também 

observada entre docentes de outras áreas do 

conhecimento, inclusive em outros países.

Estudos demonstram que o modelo 

pedagógico adotado para sustentar a 

prática docente da área contábil é o de 

modelagem a outros professores. Sendo assim, 

provavelmente eles careçam da compreensão 

dos mecanismos formadores das estruturas 

cognitivas ao aprendizado da Contabilidade. 

Conhecer o conteúdo específico não é 

suficiente ao professor. 

O perfil do aluno também mudou. Este está 

totalmente inserido na transformação digital 

pela qual passam a sociedade e a Educação. O 

professor de Ciências Contábeis depara com 

um estudante familiarizado com a tecnologia, 

que precisa experimentar, compartilhar, criar 

e interagir para compreender e construir 

conhecimento. 

Por outro lado, estudos científicos revelam um 

paradigma educacional emergente, alicerçado 

em novas formas de ensinar e de aprender no 

contexto da sociedade em rede. Com o advento 

das tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) na Educação, os espaços de interação 

entre professor e alunos e entre alunos se 

expandiram além das fronteiras físicas das 

salas de aula. 

Estudos demonstram que o modelo 
pedagógico adotado para sustentar a 
prática docente da área contábil é o de 
modelagem a outros professores.
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Por sua vez, as instituições de ensino superior (IES) em nível 
mundial vêm pensando novos arranjos institucionais, com 
flexibilização de horários e arquiteturas pedagógicas mais 
sofisticadas, para atender à demanda do mercado globalizado 
e competitivo, com incorporação das TICs nas tradicionais 
metodologias didático-pedagógicas.

Nesse cenário tecnológico, a docência representa um constante 
desafio aos professores, principalmente aos da área contábil 
que não receberam uma formação pedagógica sistemática. 
Os professores de cursos de graduação em Ciências Contábeis 
necessitam desenvolver suas competências docentes para 
compreender as novas dinâmicas transformadoras do processo 
de ensino e aprendizagem, que atendam à demanda social 
por informações e novas tecnologias, em especial na educação 
superior, uma vez que faz parte da ação docente se antecipar 
às mudanças esperadas pelo mercado de trabalho nas 
competências dos contadores.

Essa situação leva à reflexão sobre os paradigmas educacionais 
vigentes nas Ciências Contábeis e à proposição de novos modelos 
que contemplem uma cultura de aprendizagem centrada no 
aluno, com recursos tecnológicos, e o uso de metodologias 

ativas. Logo, como as TICs podem contribuir no 
processo de ensino e aprendizagem contábil? 
Como elaborar um modelo pedagógico com 
o uso das TICs que promova a aprendizagem? 
Quais são as estratégias pedagógicas a serem 
empregadas para preparar os materiais 
didáticos com recursos tecnológicos? Embora 
esse conjunto de questões não englobe a 
totalidade dos problemas na docência, ele 
requer das IES e de seus professores uma 
nova visão do modelo pedagógico adotado 
na formação docente em Contabilidade, bem 
como de iniciativas, inadiáveis, de capacitação 
ao uso de instrumentos assistidos por 
tecnologia na Educação.

O cenário descrito evidencia uma situação-
problema na formação pedagógica dos 
professores de graduação em Ciências 
Contábeis no Brasil, com implicações na 
qualidade da educação superior. Esta suscita 
questionamentos a respeito da compreensão 
teórica do processo de ensino e aprendizagem 
por seus professores e demonstra uma 
oportunidade de capacitação continuada que 
contribua para o desenvolvimento de suas 
competências docentes.

Preocupado com os valores estratégicos do 
conhecimento para a sociedade, o Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio Grande do 
Sul (CRCRS), por intermédio de sua Comissão 
de Estudos de Acompanhamento da Área do 
Ensino Superior, destaca a importância do 
desenvolvimento de competências científico-
tecnológicas na formação acadêmica dos 
docentes dos cursos de graduação em Ciências 
Contábeis.

O cenário descrito evidencia uma 
situação-problema na formação 
pedagógica dos professores de 
graduação em Ciências Contábeis 
no Brasil, com implicações na 
qualidade da educação superior.

Professora Maria 

Ivanice Vendrusculo  

Coordenadora 
da Comissão de 
Estudos 
de Acompanhamento 
da Área do Ensino 
Superior do CRCRS
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O que é a Junta Digital ou Junta Sem Papel?

Itacir Flores (IF) presidente da Jucis RS - A Junta Digital 
é a prestação de serviço de Registro Empresarial 100% 
pela internet, com assinatura digital, segurança jurídica 
e confiabilidade, garantindo maior acessibilidade 
do empresário aos serviços da Junta Comercial, 
Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul com rapidez, 
comodidade e segurança, 24h por dia e 7 dias por 
semana. O maior impacto é na diminuição do tempo 
de trâmite de processos. Antes, a média era de 10 dez 
dias ou mais para constituição de uma empresa. Com a 
nova ferramenta é possível auferir documentos quase 
que instantaneamente, sendo que a aprovação de 
constituição é em média de até 48h, em casos em que 
não são constatadas exigências pelos analistas.
A Junta Digital ocasionou alterações no modo de 
transmissão do processo entre os setores do órgão 
de registro e na análise dos documentos. Desde o 
protocolo até a autenticação do processo, o documento 
tramita via online no sistema. O registro digital é um 
novo procedimento adotado pela Junta Comercial que 
permite a abertura, alteração, extinção e demais tipos 
jurídicos 100% pela internet.

O que é necessário para o usuário se adequar ao novo 

formato do serviço e quais os benefícios?

IF  - É necessário ter acesso à internet; arquivo no formato 
PDF/A; Certificado Digital A3 (e-cpf) para assinar o 
documento eletrônico. A certificação digital possibilita 
a assinatura e envio de documentos no formato digital, 
oportunizando ao cliente assinar o documento em 
qualquer lugar com disponibilidade de internet, desde 
que possua o certificado digital. A sua utilização torna o 
processo 100% digital (entrada, análise e saída), o que 
resulta em benefícios como: serviço disponível 24h por 
dia e sete dias por semana; eliminação do deslocamento 
até a Junta Comercial; otimização dos custos para o 
Registro Empresarial; redução do prazo de registro de 
documentos e do fluxo do processo, que passa a ser 
acompanhado; maior segurança jurídica; e ambiente de 
registro sustentável, com economia de papel, impressões 
de documentos e deslocamentos.

A Junta Comercial, Industrial e de Serviços do 

Rio Grande do Sul (JucisRS) passou a operar em 

ambiente 100% digital, em todo o Estado. É a 

chamada Junta Sem Papel, cujo objetivo é tornar 

mais ágil e menos burocrática a constituição ou 

extinção de empresas, bem como a consulta 

ou oficialização de documentos. A Revista do 

CRCRS conversou com o presidente da JucisRS, 

Itacir Amauri Flores, sobre o processo de 

digitalização do órgão e as mudanças na relação 

com os usuários dos serviços.

Junta 
Digital
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Qual o papel dos profissionais da contabilidade nesse 

novo processo da JucisRS?

IF - Orientar os empreendedores das vantagens que 
o processo eletrônico proporciona ao ambiente de 
negócios; participar ativamente dos comitês municipais 
da Redesim, visando a melhoria no ambiente de 
integração, bem como a ampliação do número de 
municípios gaúchos a fazerem parte da Rede.

Como foi e quanto tempo demandou o processo de 

digitalização da JucisRS?

IF - O processo de digitalização da Junta Comercial teve 
início em 01 de abril de 2009 com arquivamento diário de 
documentos. Posteriormente, em maio de 2014, o acervo 
de 18 milhões de imagens passou a ser digitalizado em 
parceria com o Sebrae/RS. Ao final do projeto, em junho 
de 2018, a JucisRS contava com 90% do seu acervo já 
convertido para o novo formato. Até o momento, a Junta 
Comercial possui 28 milhões de imagens em seu acervo, 
mais dois milhões de documentos antigos, que à época 
não possuíam Número de Identificação de Registro 
de Empresas (Nire) e que necessitam de digitalização 
especial.

Uma mudança desse porte implica na transformação 

da cultura institucional. Como está se desenvolvendo 

a adaptação dos servidores da instituição ao novo 

modelo?

IF - Os servidores já estão totalmente adaptados ao 
processo digital, por meio de cursos e treinamentos. 
Eles também receberam orientações em relação às 
melhorias que o sistema proporciona para realização 
das atividades laborais, inclusive com o projeto 
do teletrabalho – prestação de serviços fora das 
dependências do empregador, com a utilização de 
tecnologias de informação e de comunicação. Mesmo 
em fase experimental, podemos observar uma 
significativa melhora na produtividade dos analistas da 
Junta Comercial, com a redução dos prazos de análise 
dos processos. 

Quais os investimentos demandados nessa 

transformação?

IF  - Investimentos de R$ 7 milhões no processo de 
digitalização, convênio firmado com Sebrae/RS e o 
governo do Estado do RS. Aporte na infraestrutura de 
informática com ampliação de dez novos servidores 
com seis terabytes de armazenamento, aumento da 
banda larga de internet dedicada para 30 megabytes na 
Companhia de Processamento de Dados do Estado do 

Rio Grande do Sul (Procergs). O custo de manutenção 
da nova infraestrutura foi alterado de R$ 70 mil para 
aproximadamente R$ 300 mil mensais. Foram adquiridos 
150 novos computadores e segunda tela para análise dos 
processos eletrônicos, sete suítes para ampliação da 
rede, cinco notebooks e redes de cabeamento lógica e 
elétrica para adequação dos equipamentos. Nova sala 
de reuniões e auditório para treinamentos, implantação 
do sistema de manifestações para atendimento digital 
e intranet. Lançamento da nova plataforma de Sistema 
de Registro Mercantil (SRM) que demandou certificados 
digitais para os servidores da JucisRS. O mobiliário foi 
adequado para a sede da autarquia em Porto Alegre, 
além da contratação em caráter emergencial de 
dois contadores e quatro analistas de Tecnologia da 
Informação (TI). Destacamos também o lançamento 
do Portal de Serviços, idealizado conforme as 
necessidades dos clientes que, em sua grande maioria, 
são profissionais da área contábil e empreendedores 
que buscam diariamente os serviços da JucisRS. Na 
plataforma é possível acessar ao sistema Integrar, 
Registro Digital, Sistema de Via Única e Certidões, além 
de todas as notícias pertinentes ao órgão de registro 
como matérias, manuais, fotos, mídias sociais e o Portal 
da Transparência JucisRS.

Outras informações importantes?

IF - Importante ressaltar que a JucisRS é a segunda Junta 
Digital do País, o que tornou o ambiente de registro 
mercantil mais eficiente, melhorando o sistema de 
controle de arrecadação da receita dos valores dos 
serviços prestados, gerando, assim, uma melhor gestão 
no fluxo dos processos. Agora, o Registro Mercantil passa 
a ter mais celeridade e segurança jurídica, um orgulho 
para todos nós gaúchos adotar padrões internacionais 
de contabilidade.



16 Edição 34 – jan. 2019

N O T Í C I A S

Lançamento da  

XVII Convenção de 

Contabilidade do RS 

Experimente a Transformação

A tradicional Convenção de Contabilidade do RS, que 
ocorrerá de 14 a 16 de agosto de 2019, na Fundaparque, 
em Bento Gonçalves, foi lançada, em 23 de agosto do 
ano passado, na Vinícola Cave de Pedra. Na presença 
de mais de 300 pessoas, entre autoridades da região, 
conselheiros do CRCRS, ex-presidente, delegados 
regionais e honorários, presidentes de entidades, assim 
como representantes de entidades e da imprensa, a 
presidente Ana Tércia já foi disruptiva na abertura do 
evento, quando quebrou o protocolo. Para representar 
a evolução tecnológica, ela apresentou uma linha de 
tempo entre 1940 e 2030 indicando fatos marcantes na 
vida dos profissionais da contabilidade e as tecnologias 
utilizadas naquele período. 

Essa viagem no tempo resumiu a proposta da XVII 
Convenção de Contabilidade do RS, que traz o lema 
“Disrupção Contábil: técnica, digital e cultural – 
Experimente a Transformação”. Na expectativa de 
reunir cerca de 2 mil participantes, entre profissionais e 
estudantes da contabilidade, vindos de diversas partes 
do País, o CRCRS está trabalhando intensamente para 
apresentar uma programação de qualidade, que atenda 
todos os segmentos da contabilidade, e que provoque 
reflexões sobre o futuro e perspectivas da profissão. 

Disruptura total e muito conhecimento vão invadir 
Bento Gonçalves em 2019. Vamos entender a 
Contabilidade de uma forma diferente! Junte-se a 
nós: saiba mais sobre a Convenção e inscreva-se já, em  
www.crcrs.org.br/convencao/. 

Disrupção Contábil:  

técnica, digital e cultural 
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A C O N T E C E U  N O  S E G U N D O  S E M E S T R E  D E  2 0 1 8

Presidente do CRCRS participa de momento  
histórico no Congresso Mundial de Contadores. 

CRCRS no Senado Federal 

De 5 a 8 de novembro, a presidente Ana Tércia, 
integrando a delegação brasileira, representou 
o CRCRS no Congresso Mundial de Contadores 
(WCOA), ocorrido em Sidney – Austrália. O evento 
reuniu líderes e profissionais renomados de todas 
as partes do mundo para debaterem assuntos 
relacionados ao tema central proposto para este 
ano: “Desafios globais, líderes globais”. Durante 
o Congresso, a Contabilidade brasileira viveu um 

A presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues 
participou, em 15 de outubro, de audiência pública 
promovida pela Comissão de Direitos Humanos 
do Senado Federal, sobre “Políticas Públicas para 
as faculdades comunitárias”, conduzida pelo vice-
presidente da CDH, senador Paulo Paim, com a 
participação da senadora Ana Amélia Lemos. Na 

momento histórico: os presidentes do CRCRS, Ana 
Tércia; do CFC, Zulmir Breda; e demais presidentes 
dos CRCs presentes ao WCOA foram recebidos, em 
reunião oficial, pelo novo dirigente da International 

Federation of Accountants (Ifac), o coreano In-Ki Joo. 
Na oportunidade, o presidente da Ifac colocou-se 
à disposição para continuar auxiliando o Brasil no 
processo de emissão e implementação de padrões 
internacionais de alta qualidade. 

oportunidade, a presidente colocou a expertise 
adquirida pelo Sistema CFC/CRCs, a partir da 
realização de inúmeras edições do Exame de 
Suficiência, à disposição para contribuir na 
qualificação do ensino. Confira a participação da 
presidente Ana Tércia na audiência pública clicando 
no link https://bit.ly/2CiJUfJ 

Ana Tércia L. Rodrigues | Presidente do CRCRS Participantes da audiência pública 
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Em Prol da classe contábil

Presidente do CRCRS ministra palestras em Santa Maria 

Os presidentes do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, e 

do Sescon-RS, Célio Levandovski, realizaram, durante 

o ano passado, reuniões sistemáticas com o superin-

tendente da Receita Federal, Luís Fernando Lorenzi, 

e com a participação de outros servidores do órgão, 

“Os Paradigmas Contemporâneos que Impactam 

Carreiras e Negócios” foi o tema da palestra que a 

presidente Ana Tércia ministrou, no I Talk Contá-

beis, promovido pela Fadisma, em Santa Maria, em 

12 de setembro. O vice-presidente de Fiscalização, 

Paulo Comazzetto, também participou do evento. 

Na mesma data, a presidente participou de painel 

para tratar de assuntos que afetam o dia a dia dos pro-

fissionais da contabilidade. Os encontros contaram 

também com as presenças de representantes do seg-

mento empresarial, como Fiergs, Federasul, Sindilojas 

e Fecomércio.

sobre “Empoderamento feminino nos negócios”, 

durante o II Fórum Integrado de Negócios, junta-

mente com a professora Martha Teixeira de Souza 

e a influenciadora digital Michelli Torrico, sob me-

diação da professora Sibila Rocha. Esse evento foi 

promovido pela Universidade Franciscana de Santa 

Maria (UFN).
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Fórum de Perícia Contábil  
e Fórum Societário

Seminário de Assuntos Contábeis 

e de Negócios de Passo Fundo

Esses foram dois dos exito-

sos eventos, realizados em 

parceria com o Sescon-RS. O 

Fórum de Perícia Contábil, 

em 13 de julho, que abordou 

“Desafios da especialização 

profissional em perícia contá-

bil” e “Perícias em falências e 

recuperação judicial”, contou 

com público expressivo tanto 

presencial como on-line. 

Em 9 de agosto, o Fórum So-

cietário também foi respon-

sável por reunir grande públi-

co, no Auditório do Sescon-RS, 

para assistir às palestras so-

bre “Dissolução e liquidação 

de sociedades empresárias e 

apuração de haveres” e “Junta 

Comercial Digital”.

O tradicional Seminário de Assuntos Contábeis e 

de Negócios de Passo Fundo, promovido, em 14 de 

setembro, pelo SindiContábil, com o apoio do CR-

CRS, contou, nessa edição, com a participação dos 

presidentes do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues, do 

CFC, Zulmir Breda e do Sescon-RS, Célio Levando-

vski. Eles integraram o painel “Cenário e Perspecti-

vas Contábeis das Gestões Atuais do CRCRS, CFC e 

Sescon-RS”.
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N O T Í C I A S

Evento reverencia a memória contador Olivio Koliver

CRC & Você promove aproximação entre profissionais 

Foi em 11 de setembro que o Seminário Gran-

des Mestres dos Mestres da UFRGS destacou a 

trajetória do contador Olivio Koliver, que presi-

diu o CRCRS nas gestões 1980-1983 e 1994-1997. 

Durante a homenagem prestada aos grandes 

mestres da Administração, Economia e Ciências 

Contábeis, a presidente Ana Tércia L. Rodrigues 

e o professor João Marcos Leão da Rocha lem-

braram o legado deixado pelo professor Olivio 

Koliver na área contábil.

Santa Maria – 18 de julho 

Santa Maria – 18 de julho 

Vale do Caí - 05 de julho

Canela – 18 de setembro 

Três Passos – 13 de setembro 

Professor João Marcos Leão da Rocha e presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues

Iniciado em março, o projeto re-

aliza encontros dos profissionais 

das diversas regiões do Estado 

com a presidente, vice-presiden-

tes, conselheiros e delegados 

regionais. São momentos des-

contraídos, de grande interação, 

em que são discutidos temas 

de interesse da classe contábil 

e colhidas sugestões e opiniões 

que contribuem com a gestão. 

Ao longo de 2018, cerca de 900  

profissionais participaram das 15 

edições do CRC & Você, dentre 

as quais dez, foram realizadas no 

segundo semestre: em julho, São 

Sebastião do Caí (5) e Santa Ma-

ria (18); em setembro, Três Passos 

(13), Canela (18); Santa Cruz do Sul 

(25); em outubro, Farroupilha (2); 

Nova Prata (4) e Rio Grande (18); 

em novembro, Jaguarão (8) e Tra-

mandaí (29). 
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Farroupilha – 2 de outubro    

Nova Prata – 4 de outubro

Jaguarão – 8 de novembro

Tramandaí – 29 de novembro

Rio Grande – 18 de outubro
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N O T Í C I A S

Seminário de Contabilidade & Negócios
Atualização permanente

São Sebastião do Caí e Montenegro – 5 e 6 de julho

Três Passos e Horizontina – 13 e 14 de setembro Tramandaí – 29 e 30 de novembro

Nova Prata e Veranópolis – 4 e 5 de outubro

No segundo semestre do ano 

passado, mais de mil pessoas, 

entre profissionais, estudantes 

e empresários, aproveitaram as 

oportunidades proporcionadas 

pela realização dos seminários de 

Contabilidade & Negócios para 

se atualizarem sobre temas de 

interesse de diversos segmentos 

contábeis. 

Jaguarão – 8 e 9 de novembro

Santa Cruz do Sul – 25 de setembro Rio Grande – 18 e 19 de outubro
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Os vice-presidentes de Registro, Juliano Bragatto 

Abadie, e de Relações com os Profissionais, Elaine 

Görgen Strehl, participaram, em 18 de setembro, de 

evento alusivo ao Dia do Contador, em Lajeado, pro-

movido pelo Sincovat, em parceria com o CRCRS, a 

Aescon VT e Sescon-RS. Na oportunidade, foram en-

tregues carteiras profissionais aos novos contadores 

e ministrada palestra sobre e-Social, pelo consultor 

Mauro Negruni. Também participaram os delegados 

regionais de Lajeado, Dani José Petry, e de Estrela, 

Claudir Kuhn.

Ainda em comemoração ao Dia do Contador, em 21 

de setembro, a presidente Ana Tércia, juntamente 

com a presidente do CRCSP, Márcia Alcazar, partici-

pou de painel sobre “Tecnologia e a Contabilidade”, 

em Rio Branco-AC.

O vice-presidente de Fiscalização, Paulo Comazzetto, 

falou sobre as atribuições e funções das entidades 

representativas da classe contábil e a profissão, na 

Semana Acadêmica da Universidade Federal de Santa 

Maria. O evento, realizado em 24 de setembro, tam-

bém foi alusivo ao Dia do Contador. Participaram do 

painel, o conselheiro do CRCRS Wanderlei Ghilardi e 

integrantes do Espaço Contábil - Região Centro.

Presidentes Ana Tércia, do CRCRS, e Márcia Alcazar, do CRCSP

DIA DO CONTADOR

Palestra sobre eSocial

Palestra sobre CRCAC Semana Acadêmica UFSM  
também comemora o Dia 
do Contador

4007.2410w w w . s a f e w e b . c o m . b r
Encontre a Safeweb mais próxima de você

#essaterratemdono

Receita FederalReceita Federal

Receita FederalReceita Federal

A C O N T E C E U  N O  2 º  S E M E S T R E  D E  2 0 1 8 
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Em reconhecimento à importância da 

caminhada acadêmica, realizada pelos 

formandos em Ciências Contábeis, o 

CRCRS prestigia as solenidades de 

colação de grau, realizadas em todo o 

Estado, e homenageia os estudantes 

que alcançaram as maiores médias 

durante o curso, conferindo-lhes o 

Diploma de Mérito de Aluno-Destaque.

Conselheiro Vinicius Dinél entrega 

Diploma de Aluna-Destaque a Kauãne 

Leandra Rizzardi.

Formandos da UPF de Passo Fundo, em solenidade realizada em  

14 de julho.

Aluna-Destaque Elis Cristina Peres recebe 

Diploma entregue pelo então delegado 

regional do CRCRS de Nova Prata, Rogério 

Dall Agnol.

Turma de Ciências 

Contábeis do Unic-

nec, de Osório, na 

cerimônia de cola-

ção de grau, em 21 

de julho.

Solenidade de colação de grau da turma de Ciências Contábeis da Uri, 

Campus Erechim, realizada em 21 de julho.

Conselheira Belonice Sotoriva entrega Di-

ploma de Mérito à Aluna-Destaque Angé-

lica Ferrari.

Emelin Iaronka recebe Di-ploma de Aluna-Destaque, entregue pela delegada regional do CRCRS de Osório, Divina Ribeiro.

Acadêmicos da UCS de Nova Prata, com o diretor do Campus Universitário, Mário Coser; a coordenadora do curso de Admi-nistração, Rosecler Gilioli; e o delegado do CRCRS, Marcos Dall Agnol, em 21 de julho.

Delegada regional do CRCRS de Gravataí, 
Sandra Baumgartner, entrega Diploma de 
Aluna-Destaque à Vitoria Jahnaina Selau. Formandos da Cesuca, de Cachoeirinha, em 28 de julho.

Aluna-Destaque Solange de 

Barros Sá recebe Diploma 

de Mérito do conselheiro 

Gerson dos Santos, na 

cerimônia realizada em 28 

de julho.

Formandos da Ulbra, polo Gravataí.
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A Aluna-Destaque Vanessa Radmann re-
cebeu diploma das mãos da delegada re-
gional de Camaquã, Silvana Scherer Vieira, 
em 20 de janeiro, durante cerimônia de co-
lação de grau da FACCCA- Fundasul.

Delegada regional do CRCRS em Caxias do Sul, Beatriz 
Caregnato, entrega Diploma de Mérito às Alunas-Destaque 
Daniela Dal Pizzol e Vanessa Zanotto. Acadêmicos da UCS, Campus Sede, e seus professores e a delegada 

regional Beariz Caregnato, em 3 de agosto.

O
D

A
CI

R
 S

CA
LC

O
/F

O
TO

 IT
Á

LI
A

Conselheira Laurise Pugues 

entrega Diploma de Aluna-

Destaque à Gabrielle Souza 

Guterres. 

Cerimônia de colação de grau de Ciências Contábeis da 

Uniritter, Porto Alegre, em 3 de agosto.

Acadêmicos da UCS, Campus São Sebastião do Caí, em 4 de 
agosto.

Turma de formandos do IPA e seus 

professores, em 4 de agosto. Katine Adriene da Silva recebe 
Diploma de Mérito do vice-pre-
sidente de Relações Institucio-
nais do CRCRS, Celso Luft.

Acadêmicos de Ciências Contábeis da PUCRS, Porto 

Alegre, em 4 de agosto.

Vice-presidente de Desenvolvimento Profis-

sional do CRCRS, Márcio Schuch Silveira, en-

trega Diploma de Aluna-Destaque à Amanda 

Baptista Lewgoy. Turma de forman-

dos da UCS, Caxias 

do Sul, com seus 

professores, na sole-

nidade de formatura 

integrada, em 4 de 

agosto.

A Conselheira do CRCRS Anabéli Galvan Perera entrega Diploma de Mérito a Antonio Rogério Silva da Silva.

SP
 P

R
O

D
U

ÇÕ
ES

O
P

TI
M

U
S 

P
R

O
D

U
ÇÕ

ES TH
A

IL
A

 F
O

TO
G

R
A

FI
A

S

ST
 P

R
O

D
U

ÇÕ
ES

A
P

P
LA

U
SE

 F
O

R
M

A
TU

R
A

S

A  Aluna-Destaque Rafaela Maldaner recebe 

Diploma de Aluna-Destaque da delegada 

regional do CRCRS em São Sebastião do Caí, 

Ligia Poersch Viana.
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Cerimônia de colação de grau em Ciências Contábeis da UFSM, em Santa Maria, em 4 de agosto.

A Aluna-Destaque Sabrina Pedro-so recebe Diploma de Mérito do delegado regional do CRCRS em Cachoeira do Sul, Marcelo de Bar-ros Dutra.
Formandas do curso de Ciências Contábeis 

da Ulbra, Campus Cachoeira do Sul, em 11 

de agosto.

O vice-presidente de Fiscalização do CRCRS, Paulo Comazzet-

to, entrega Diploma de Mérito à Fernanda Cargnin Manfio.

Vice-presidente de Registro do CR-

CRS, Juliano Abadie, entrega Diplo-

ma de Aluna-Destaque à Nathalia 

dos Santos.

Cerimônia de colação de grau em Ciências 

Contábeis da FADERGS, Porto Alegre, em 11 de 

agosto.

Juliana Fritsch recebe o Diploma de Aluna-

-Destaque do vice-presidente de Controle In-

terno do CRCRS, Mário Kist, em companhia da 

coordenadora do curso de Ciências Contábeis, 

Márcia Frey.

Turma de formandos da Unisc, Santa Cruz do Sul, em 

11 de agosto.

O Aluno-Destaque Paulo Roberto Nunes Ferreira 
recebe o Diploma de Mérito da professora Vitória 
Lunardi, coordenadora do curso de Ciências Con-
tábeis da Faculdade CNEC, de Gravataí, em 25 de 
agosto.

Conselheiro do CRCRS Evanir dos Santos 
entrega Diploma de Aluna-Destaque a Ta-
tiana Martins.

Acadêmicos da Fapa, Porto Alegre, em 29 de 
setembro.
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Formandos da Faccca-Fundasul, Ca-maquã, em 1º de setembro.

Delegado regional do CRCRS de Camaquã, 

Célio Affeldt, entrega Diploma de Mérito a 

Roberta Kologeski Carvalho, na companhia 

do vice-prefeito municipal, Jair Martins; 

da presidente da Fundasul, Marla de Sans 

Crespo; e do coordenador do curso de Ciên-

cias Contábeis da Faccca, Alamir Erigson dos 

Santos.
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Por que a Contabilidade?

Por que a contabilidade?

A escolha pela Contabilidade foi, no início, incen-

tivada pelo fato de gostar de números, pois ainda 

não tinha a dimensão do que era a Contabilidade 

e suas atribuições. Ao cursar o técnico contábil, tive 

a certeza de que a Contabilidade seria a profissão 

pela qual me apaixonaria.

Como tudo começou?

PTudo começou pela escolha do curso técnico pro-

fissionalizante. Durante a graduação, busquei uma 

colocação no mercado para agregar experiência 

profissional ao conteúdo teórico. Iniciei como auxi-

liar na área contábil em grandes empresas e, logo 

após, comecei a trabalhar em um escritório contá-

bil, o que me propiciou um conhecimento global 

das áreas contábil e fiscal. Atualmente, atuo como 

contadora no setor privado de um grupo de empre-

sas da área de tecnologia da informação, dando su-

porte à tomada de decisões por parte da diretoria e 

contribuindo no planejamento tributário.

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

Andréia Altenhofen
Conselheira do CRCRS

Contabilidade hoje?

A Contabilidade hoje é muito dinâmica. Estamos 

em um processo contínuo de convergência às nor-

mas internacionais e de governança corporativa. 

Também estamos na Era da Tecnologia da Informa-

ção, que aliada à Contabilidade  confere rapidez e 

agilidade nos processos contábeis e fiscais.

Recado

O recado que posso dar é que, no contexto atual, 

em que a Contabilidade está, cada vez mais di-

nâmica e com intensas atualizações, os profissio-

nais têm que se atualizar constantemente, para 

atender às demandas e exigências da nossa área. 

Para os bons profissionais, está se abrindo um le-

que de oportunidades nas empresas, que buscam 

profissionais de qualidade e atentos às mudanças. 

O profissional que se dedicar com amor a sua pro-

fissão e agir com ética, atuando sempre de forma 

correta e íntegra, encontrará um vasto campo de 

trabalho e contribuirá não só para a saúde das 

empresas, mas também para a sociedade, como 

um todo.
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Por que a Contabilidade?

Porque os caminhos percorridos no início de car-

reira me levaram a essa profissão. Aos 20 anos, co-

mecei a atuar na área e não parei mais, me aprimo-

rando sempre. Cursei o técnico em contabilidade, o 

Bacharelado em Ciências Contábeis e, até hoje, sigo 

lutando pela classe, aperfeiçoando conhecimentos. 

Como tudo começou?

Em 1982, comecei a trabalhar em um escritório de 

contabilidade, e logo me convidaram para ser pre-

parador contábil da Prefeitura de Capão da Canoa. 

A partir daí, comecei a gostar da profissão. Em 1986, 

eu e minha esposa montamos um escritório e, hoje, 

após 32 anos, aqui estamos, com sede própria, bem 

estruturada, no centro de Capão da Canoa. A Asses-

soria Contábil Fernandes Ltda conta com 15 colabo-

radores, preza pelo bom atendimento e se mantém 

em atualização constante para corresponder às exi-

gências do mercado. 

O meu caminho de luta pela classe contábil come-

çou como presidente da Associação dos Contabi-

listas de Capão da Canoa, em novembro de 2002. 

Depois, de 2004 a 2011, fui delegado regional do 

CRCRS; a partir de 2012, tornei-me conselheiro ti-

tular e integrei a Primeira Câmara de Ética e Disci-

plina e, em 2014, passei a coordenar a Câmara de 

Recursos de Fiscalização. Hoje, integro a Primeira 

Câmara de Ética e Disciplina e a Câmara de Recur-

Luís Augusto Maciel Fernandes
Conselheiro do CRCRS

sos de Ética e Disciplina, nas quais represento, jun-

tamente com os demais conselheiros, mais de 38 

mil profissionais em todo o Estado.

Contabilidade hoje?

A Contabilidade experimenta mudanças muito 

significativas em todas as áreas e na sua estrutura. 

Informações completamente integradas e cruza-

mento imediato de dados exigem do profissional 

conhecimento e domínio das informações transmi-

tidas, para fazer um bom trabalho. A Ciência Contá-

bil está ligada a todos os segmentos da sociedade, 

oferecendo um leque muito grande de atuação e 

ampla aceitação no mercado.

Recado

O recado que passo é que, para alcançarmos um bom 

desempenho nesse ramo, como em qualquer outro, 

devemos gostar do que fazemos. É importante viver 

a Contabilidade, sem nunca deixar de conviver com 

a família e os amigos, sem esquecer de participar 

de eventos das entidades de classe, ações sociais e, 

também, ter como hábito visitar o site do Conselho 

Regional de Contabilidade do RS, que disponibiliza 

atualização gratuita, por meio da Educação Conti-

nuada. Mantermo-nos atualizados é essencial, pois 

o cliente que nos contrata confia em nossas orien-

tações para suas tomadas de decisão, podendo elas 

serem decisivas para o rumo de seu negócio. 

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

 Garibaldi

A palestra sobre EFD – Reinf, ministrada pela contadora 
Débora da Luz, reuniu profissionais da contabilidade da 
região de Garibaldi, em 19 de setembro, nas dependências 
da Associação de Pequenas e Médias Empresas do 
município. De acordo com a delegada regional do CRCRS, 
Maria Isabel Postingher Verzeletti, foi uma oportunidade 
para debater assuntos referentes à legislação contábil, 
trocar informações e adquirir conhecimento. Os 
alimentos não perecíveis arrecadados no evento foram 
entregues à Casa de Repouso Arco Íris. 

 Santa Rosa

"Riscos da Atividade Empresarial Frente ao Cruzamen-
to de Informações Econômicas e Financeiras" foi o tema 
da palestra ministrada pelo delegado regional do CR-
CRS em Santa Rosa, Clóvis Molinari, na noite de 28 de 
agosto, durante o tradicional evento Jantar de Ideias, 
promovido pela Associação Comercial e Industrial de 
Campina das Missões. Na oportunidade, o delegado 
abordou os riscos a que se expõem os empresários que 
não seguem a legislação. 

O delegado regional do CRCRS de Santa Vitória do Pal-
mar, Paulo Gerson Evald, falou sobre educação fiscal 
para as professoras de matemática da Escola Municipal 
Castelo Branco, no dia 16 de agosto. O objetivo foi capa-
citar as docentes que trabalham com estudantes das sé-
ries finais do ensino fundamental, para que promovam 
a educação financeira dos alunos.

 Panambi

Mais de 100 pessoas, entre empresários, futuros em-
preendedores, profissionais e estudantes de Contabilida-
de de Panambi e região assistiram à palestra "Paradigmas 
contemporâneos que impactam carreiras e negócios", 
ministrada pela presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodri-
gues, no dia 28 e agosto, no auditório da Associação Co-
mercial e Industrial do município. O evento foi realizado 
em parceria entre a delegacia regional do CRCRS, ACI e a 
Associação dos Contabilistas de Panambi.

Paulo Gerson Evald, delegado regional do CRCRS de Santa Vitória do Palmar, 
e professores da Escola Municipal Castelo Branco

No detalhe, Clóvis Molinari, delegado regional 
do CRCRS de Santa Rosa

 Santa Vitória do Palmar
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 São Gabriel

 Viamão

Mais de 30kg de alimentos não perecíveis foram entre-
gues pela delegacia regional do CRCRS de Santo Ângelo 
ao Abrigo Espírita Manoel Viana de Carvalho, entidade 
filantrópica que atende 38 idosos. Os donativos foram 
arrecadados durante a palestra sobre Sped ECF, minis-
trada pela contadora tributarista Daisy Machado, na 
sede da Câmara de Dirigentes Lojistas, em 11 de julho. 

O “Workshop eSocial”, realizado, em 17 de outubro, pelo 
Núcleo de Contadores de Viamão, em parceria com a 
delegacia regional do CRCRS e a Associação Comercial 
e Industrial do município (Acivi), reuniu profissionais e 
empresários da região. O evento apresentou um painel 
sobre “ Segurança e Medicina do Trabalho e o Impacto 
do eSocial nas Empresas”, com a empresária Cristiane 
Trindade e o contador Carlos Adolfo de Abreu Gomes.

 Teutônia

 Camaquã

Profissionais da contabilidade lotaram o auditório da Câ-
mara de Indústria e Comércio de Teutônia, em 9 de agosto 

Em 21 de agosto de 2018, a cidade de Camaquã recebeu 
palestra sobre DCTF Web, ministrada pela contadora Dé-
bora Raquel Pinheiro da Luz. Profissionais e estudantes de 
Ciências Contábeis, que lotaram o Auditório da Fundasul, 
contribuíram com a arrecadação de 46,4 quilos de alimen-
tos não perecíveis, os quais foram doados ao Banco de Ali-
mentos de Camaquã. 

Contadora Christiane Vieira; diretora do abrigo, Magda de Oliveira Vargas; e  
delegado regional Cilon de Siqueira

Alunos, professores e egressos do curso de Ciências Contábeis participaram 
do evento.

A partir da esquerda: delegado regional de Teutônia, Gustavo Schnoremberger; 
palestrante Mauro Negruni; delegado regional de Estrela, Claudir Kuhn; e  vice-
presidente de Relações com os Profissionais, Elaine Strehl.

Célio Belmiro Affeldt, delegado regional do CRCRS de Camaquã

 Santo Ângelo

A delegacia regional do CRCRS em Santo Ângelo partici-
pou do evento “Os Desafios e as Expectativas da Profissão 
Contábil”, que reuniu alunos, professores e egressos do 
curso de Ciências Contábeis da Faculdade CNEC, Campus 
Santo Ângelo, em 19 de setembro, para um bate-papo so-
bre o cotidiano da profissão. O evento foi alusivo ao Dia 
do Contador, transcorrido em 22 de setembro.

D
ÉB

O
R

A
 R

A
Q

U
EL

 P
IN

H
EI

R
O

 D
A

 L
U

Z

para assistir à palestra sobre eSocial, ministrada por Mau-
ro Negruni, diretor da Decision IT. O evento, realizado pela 
delegacia regional do CRCRS no município, contou com a 
presença da vice-presidente de Relações com os Profissio-
nais, Elaine Strehl, e dos delegados regionais de Teutônia, 
Gustavo Schnoremberger, e Estrela, Claudir Kuhn. 
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Bem-vindo à Economia da Inteligência Artificial

Desafios emergentes na educação contábil

Lançamento da XVII Convenção de 
Contabilidade do RS. 


