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E D I T O R I A L

Eis que nos encontramos no emblemático ano de 2020.

Há quem diga que é um ano para ser esquecido. Ouso afi rmar 
que não!

Se não vivenciamos as adversidades, perdemos a oportunidade 
de aprender com elas. Somos de uma geração pouco 
experimentada em provações e desgraças coletivas. Doce ilusão 
a nossa, pensar que passaríamos ilesos, blindados dos desafi os 
e sofrimentos impostos a tantas outras sociedades ao longo da 
história, assoladas por guerras, fome, miséria, doenças, pragas, 
vulcões, furacões, incêndios de grandes proporções, terremotos 
e toda sorte de desastres comuns no planeta Terra – por sinal, 
sempre muito benevolente com os brasileiros no que se refere 
a catástrofes naturais, mas, com requintes de crueldade no 
que tange aos flagelos sociais, provocados por negligência, 
ganância, fraudes e corrupção.

Portanto, 2020 não é um ano para ser esquecido. 
Longe disso! É um ano de aprendizado, muito 
mais social e humano do que técnico. Pensávamos 
que a tecnologia teria solução para todos os 
nossos problemas e estamos sendo testemunhas 
oculares de que, por mais que nossa vida possa 
ser facilitada por ela, o buraco é bem mais fundo. 
Quem passar esse ano pensando que a culpa 
é dos governantes, da OMS, do FBI, da NASA, 
da OCDE, da ONU ou de qualquer organismo 
internacional perderá a grande chance de evoluir 
com tudo o que está acontecendo. Somos tão 
vítimas quanto algozes num sistema que prioriza 
o TER ao SER. Cobramos do sistema soluções, 
mas sequer fazemos a nossa parte quando 
temos a oportunidade de gerar impacto positivo 

Novas vivências, nova 
realidade, novo futuro 
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na sociedade. O artigo “Brasileiro – você como 

protagonista e responsável por construir o Brasil”, 

da contadora Simone Zanon, delegada regional 

do CRCRS em Santa Maria, que consta nesta 

edição, aborda a importância do protagonismo 

que precisamos incorporar na sociedade.

Por outro lado, há que se comemorar o esforço 

da classe contábil em seguir mobilizada pela 

causa da destinação dos recursos do Imposto de 

Renda Pessoa Física aos Fundos da Criança e do 

Adolescente e Pessoa Idosa, foco da campanha 

“Valores que Ficam”, que mesmo em tempos de 

pandemia, bateu recorde de arrecadação com 

aumento de 19,7 % em relação ao ano anterior, 

atingindo a soma de R$ 17,7 milhões.

No campo das relações pessoais, pais e fi lhos 

nunca conviveram tanto tempo.

Casais estão demonstrando sérias difi culdades 

de resolver a equação home offi ce + vida conjugal, 

resultando em índices elevados de violência 

doméstica. As estatísticas são alarmantes. As 

empresas, sempre tão controladoras e tóxicas em 

suas relações laborais, precisaram estabelecer 

um nível de confi ança conveniente para que os 

colaboradores passassem a trabalhar de suas 

casas, com laptops, smartphones, wi-fi , plataformas 

digitais e acessos remotos. Em outro artigo desta 

edição, intitulado “O novo e o surpreendente a 

um clique de distância”, o nosso vice-presidente 

Ricardo Kerkhoff faz uma importante abordagem 

sobre a disrupção.

O paradoxo do Tecnológico X Humano nunca 

esteve tão escancarado em nossa rotina, e diante 

de todas as facilidades que a tecnologia nos 

proporciona, o grande desafi o do momento é 

conviver mais tempo com as pessoas que amamos, dentro da 

mesma casa e isolados do mundo. Como iremos emergir no futuro 

com os traumas, legados e aprendizados que serão herdados 

desse ano histórico? Estamos migrando de uma transformação 

tecnológica (4.0) para uma transformação pessoal (5.0), 

onde a palavra-chave é “aprendizagem”. Investimentos em 

capacitações para inovação, autoconhecimento, learning 

communities, compartilhamento e todo tipo de conhecimento 

que nos permita a mitigação de riscos e a busca de resultados 

escaláveis. Tudo que não aprendemos, somos obrigados a 

repetir sob pena de continuarmos cometendo os mesmos erros.

No exercício da liderança do CRCRS, busco compartilhar essa 

visão com nossa diretoria, plenário e outros líderes de entidades 

da nossa classe e do segmento empresarial, fazendo o exercício 

de pensar nos desafi os da Contabilidade como profi ssão, mas 

também como ciência. Não tenho a pretensão de trazer as 

respostas, pois elas não existem de forma pronta e nem serão 

baixadas por decretos ou medidas provisórias. As respostas 

estão em nossas mãos, estamos modelando uma nova 

economia, com novas dinâmicas de consumo, e precisamos 

identifi car o perfi l do profi ssional que será demandado nesse 

novo mercado. As tendências vêm sempre na vanguarda das 

questões regulatórias. O ambiente educacional terá enormes 

desafi os em vislumbrar as tendências do mercado e antever 

capacitações que desenvolvam habilidades e competências 

para esse novo momento, mais centrado no poder de solução 

de problemas e especifi cidades dos clientes; diversidade na 

composição das equipes de trabalho; sustentabilidade sob 

todos os aspectos (social, ambiental, econômico/fi nanceiro).

Ainda nos artigos desta edição, tem-se uma abordagem da 

conselheira Cristiane Souza sobre a importância da Educação 

Financeira para a formação de cidadãos mais conscientes 

de seus gastos e capazes de enfrentar crises e períodos de 

incertezas com alguma dignidade. Empresas e pessoas que 

conseguirem sobreviver a este ano, seguindo a teoria da 

evolução das espécies, de Charles Darwin, estarão mais fortes 

e mais adaptáveis para os novos desafi os que enfrentaremos 

enquanto profi ssão e como cidadãos.

Contadora Ana Tércia L. Rodrigues

Presidente do CRCRS

Contadora Ana Tércia 
L. Rodrigues
Presidente do CRCRS

Empresas e pessoas que 

conseguirem sobreviver 

a este ano, seguindo a 

teoria da evolução das 

espécies, de Charles 

Darwin, estarão mais 

fortes e mais adaptáveis 

para os novos desafi os 
que enfrentaremos 

enquanto profi ssão e 
como cidadãos.
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ARTIGO

A educação 

fi nanceira em 
tempos de crise
da covid-19

O Brasil, assim como outros países, está vivenciando uma situação 

inédita em sua história recente, a pandemia da covid-19. Segundo 

especialistas, não existe remédio para combater o vírus, o que 

levou as autoridades brasileiras a adotarem o “isolamento social”, 

como tratamento para prevenir a propagação da contaminação. 

No entanto, a adoção dessa estratégia dividiu a sociedade, a ponto 

de surgirem questões como: o que é mais prejudicial, o isolamento 

social ou a queda na economia? Ou ainda, o que matará mais, a falta 

de emprego, de renda ou o coronavírus?

Diante disso, surge uma questão importante: a educação fi nanceira, 

assunto sempre atual, mas desconhecido na vida de muitas 

pessoas. Como pesquisadora e palestrante desse tema, percebo que 

a falta de conhecimento em educação fi nanceira está nos deixando 

apreensivos com o futuro da economia brasileira, mas a principal 

preocupação ainda é com as necessidades básicas, conforme a 

pirâmide de Maslow.

Esse conteúdo vem sendo introduzido no sistema de ensino 

brasileiro de forma lenta, levando especialistas e profi ssionais das 

mais diversas áreas do conhecimento a terem 

difi culdade em administrar suas fi nanças. A 

educação fi nanceira é o processo pelo qual 

os indivíduos e a sociedade aprimoram sua 

concepção acerca de conceitos e produtos 

fi nanceiros, visando facilitar suas decisões 

cotidianas (OCDE, 2005). A educação fi nanceira 

ensina o indivíduo a fazer bom uso do dinheiro 

e a tomar decisões conscientes e sustentáveis na 

aplicação dos recursos.

Segundo Modernell (2011), a educação fi nanceira 

deve ser vista como um conjunto de hábitos 

fi nanceiros saudáveis que contribuem para 

melhorar a situação, o proveito e as perspectivas 

fi nanceiras das pessoas.

A falta de educação fi nanceira das pessoas e das 

empresas é um fator relevante para a economia, 

pois uma pessoa endividada está exposta a 

altas doses de estresse, o que poderá gerar 

doenças físicas. Já para a pessoa jurídica, essa 

situação é ainda mais prejudicial, pois ela terá 

difi culdades para organizar suas fi nanças. Essas 

A educação fi nanceira é o processo 
pelo qual os indivíduos e a sociedade 
aprimoram sua concepção acerca 
de conceitos e produtos fi nanceiros, 
visando facilitar suas decisões 
cotidianas (OCDE, 2005). A educação 
fi nanceira ensina o indivíduo a 
fazer bom uso do dinheiro e a tomar 
decisões conscientes e sustentáveis 
na aplicação dos recursos.
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situações levam pessoas e empresas a entrarem em pânico, diante de 

imprevistos e situações indesejadas. Mas, por que isso acontece? Por 

que as pessoas se endividam?

Isso ocorre porque a educação fi nanceira não está inserida, desde 

a base, na cultura nacional, o que faz com que os brasileiros, não 

possuam o hábito de administrar seu dinheiro, ou seja, em média 

60% da população gasta mais do que ganha (IBGE, 2019), o que acaba 

não gerando poupança e, consequentemente, investimento. Diante 

disso, numa situação extrema, como a provocada pela Covid-19, é 

natural que as pessoas se desesperem, sintam medo e se preocupem 

com suas fi nanças.

  O mesmo ocorre com as empresas, quando não conhecem 

a sua lucratividade, por misturarem fi nanças pessoais com as 

empresariais. Nesse sentido, muitos empresários reclamam de ter 

altos faturamentos, porém, pouco ou nenhum recurso disponível em 

caixa para fazer frente a uma paralisação, como a ocasionada pela crise 

atual. Sem esse controle, faltam recursos para novos investimentos. 

Sem recursos, o empresário fi ca desesperado e perde a capacidade 

de buscar soluções criativas para problemas, como o da pandemia. 

Na busca do aprendizado sobre as fi nanças, além do conhecimento 

fi nanceiro é fundamental a mudança de atitude. Uma pessoa que gasta 

mais do que ganha, precisa pensar em formas de aumentar a receita 

e reduzir custos e despesas. Para ser independente fi nanceiramente, 

é necessário realizar diversos investimentos, acumular uma massa 

crítica de capital que, investida em ambientes seguros a uma boa taxa 

de retorno ao ano, forneça recursos sufi cientes 

para que as necessidades de segurança sejam 

atendidas, (Cerbasi, 2003).

Nesse sentido, a divisão da sociedade provocada 

pelo isolamento social, tem como uma de suas 

causas a falta de capacidade fi nanceira dos 

indivíduos, perante as suas necessidades de 

capital. Embora, seja cedo para saber quais 

serão os estragos deixados pela Covid-19 na 

economia, uma coisa é certa, os brasileiros 

precisam urgentemente adquirir conhecimentos 

fi nanceiros e mudar de atitude para que o Brasil 

possa se recuperar da crise. Sendo assim, para que 

escolhas tão signifi cativas e importantes para a 

vida em sociedade, como o isolamento social e 

a segurança econômica, não se sobreponham, 

é necessário equilíbrio fi nanceiro. Caso 

contrário, as decisões baseadas em necessidades 

individuais estimularão ainda mais a divisão dos 

indivíduos, fazendo com que a sociedade deixe 

de aprender com as lições trazidas pela Covid-19, 

como a empatia e a solidariedade.
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A R T I G O

O novo e o 

surpreendente 
a um clique de 
distância

Na Era da Tecnologia, tudo está há alguns cliques de distância e 
quem conta isso ainda em passos está, a cada segundo, perdendo 
oportunidades que levarão meses para recuperar – se ainda for 
possível. Isso porque, enquanto os passos são realizados na escala 
linear, os cliques ocorrem em escala exponencial, à medida de tudo 
que ocorre nestes tempos disruptivos.

Na história da humanidade, raras 

foram as vezes em que tivemos a 

oportunidade de observar o surgimento 

de tecnologias, que, por terem sido 

criadas quase que concomitantemente 

ou com poucos anos de diferença, 

geraram ambiente de disrupção. É 

o caso da energia elétrica, do motor 

a combustão e do telefone, cujas 

capacidades transformadoras 

foram somadas e potencializaram 

signifi cativos saltos de produtividade, 

acelerando a economia e, por 

consequência, melhorando a qualidade 

de vida das pessoas. 

Na história da humanidade, raras foram as vezes 
em que tivemos a oportunidade de observar  o 
surgimento de tecnologias,  que, por terem sido 
criadas quase que concomitantemente ou com 
poucos anos de diferença, geraram ambiente 
de disrupção. É o caso da energia elétrica, 
do motor a combustão e do telefone,  cujas 
capacidades transformadoras foram somadas 
e potencializaram signifi cativos saltos de 
produtividade, acelerando a economia e, por 
consequência, melhorando  a qualidade de 
vida das pessoas. Atribui-se, essa escassez,
à impossibilidade de ampla colisão de 
ideias e experimentos, dos altos custos de 
prototipação em hardware, dadas as condições 
das quais dispúnhamos até menos de um quarto 
de século atrás.

Contudo, todo esse panorama se transformou 
após Tim Berners Lee, com o advento da 
Internet, que aliou eletricidade, telefonia e 
inúmeros recursos de softwares, para colocar a 
humanidade em um novo patamar em termos 
de comunicação e colisão de ideias, criando, 
com isso, uma espécie de via expressa para a 
implementação de projetos e experimentos em 
nível mundial. Ao somarmos esses recursos à lei 
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de Moore, que trata da duplicação das capacidades de processamento 
dos microchips a cada 18 meses com manutenção do custo em U$, 
temos a receita certa para um mundo com tecnologias cada dia 
mais surpreendentes. Como são os casos da Inteligência Artifi cial, 
da robotização  de processos e dos novos protocolos e plataformas 
autônomas de gestão segura de informação, as Blockchains.

A chamada Era do Software, que estamos vivendo, ao mesmo tempo 
em que é considerada por uns como a maior ameaça aos empregos 
da nossa era, passa a ser, justamente, o recurso, que neste momento, 
se torna essencial para a manutenção dos empregos, das interações 
comerciais,  além da preservação das famílias unidas em ambientes 
seguros e confi áveis, com baixa perda produtiva.

É tudo uma questão de ponto de vista. O que, por um prisma, se 
apresenta como uma ameaça, por outro, torna-se a salvação. E sempre 

foi assim, com todas as tecnologias que o homem 
desenvolveu. As difi culdades surgem e o homem 
desenvolve recursos para superá-las.  Mas, o  que 
está ocorrendo de diferente agora? A velocidade.

Trata-se da gigantesca capacidade de resposta dos 
sistemas de software em solucionar problemas, 
reduzindo custos, agilizando respostas mais 
seguras e assertivas. Isso  vem melhorando a 
qualidade de vida das pessoas,  consumindo 
menos recursos do planeta e proporcionando 
uma era de fartura e prosperidade. 
Um  novo  establishment,  onde a informação 
tem mais valor a cada dia e fortalece, com isso, 
a Contabilidade, em virtude de seu  principal 
produto resultante: a informação.

Tal novo status do valor da informação é ratifi cado 
ao observarmos que, em todas as principais 
bolsas de valores do mundo, as empresas de 
sistemas de informação são, de longe, as mais 
valiosas. Ao ponto de que, em meio à pandemia 
provocada pela disseminação da covid-19, a 
empresa americana de sistemas de comunicação 
por videoconferência, a Zoom, criada por um 
chinês, há menos de nove anos, alcançasse 
um valor maior que a soma das dez principais 
companhias de aviação do mundo juntas.

Por meio desses recursos, é que o seu celular, 
seu computador ou até mesmo a sua SmatTV 
se convertem em janelas para o mundo todo, 
possibilitando observar, interagir e integrar-se a 
outro ambiente de modo on-line, em tempo real, 
quebrando fronteiras e trazendo para perto de 
nós aqueles que amamos e temos saudades, com 
a segurança necessária em tempos de pandemia.

Técnico em 
Contabilidade 
Ricardo Kerkhoff,
Analista de Sistemas, 
MBA em Gestão nas 
áreas de Tecnologia e 
Contabilidade e Vice-
Presidente de Relações 
Institucionais do CRCRS

Um novo establishment, onde a 

informação tem mais valor a cada dia 

e fortalece, com isso, a Contabilidade, 

em virtude de seu principal produto 

resultante: a informação.
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A R T I G O  T E M Á T I C O 

Brasileiro: 

você como 
protagonista 
e responsável 
por construir o 
Brasil

“Não é deitado sob as plumas que se alcança a glória. E quem 
consome a vida sem ela [a glória] deixa na terra vestígio igual ao 
da fumaça no ar, da espuma na água.”1 Este verso de Dante (A Divina 

Comédia) é citado por Leonardo Da Vinci, quando, passando dos 
trinta anos, sente-se cansado de ser uma promessa e parte para 
Milão em busca de realização.

A inquietação de Leonardo da Vinci me faz pensar muito sobre a 
promessa do País que queremos. Desde que nasci, ouço que o Brasil é 
o País do futuro. O mundo nunca esteve tão cheio de oportunidades. 
O Brasil nunca foi tão promissor. O Brasil nunca teve tantas pessoas 
querendo fazer a diferença. Vivemos um momento onde as 

1 Chauveau, Sophie. “Leonardo da Vinci.” L&PM Editores. iBooks.

pessoas se manifestam mais intensamente. Se 
expressam, dizem o que pensam. Às vezes, dizem 
mais do que querem dizer. E, penso eu, fazem 
menos do que queriam fazer.

Será? Será que as pessoas realmente querem de 
verdade aquilo que dizem? Será que o simples 
fato de não agir já não é uma expressão de um 
querer mais superfi cial? Será que o fato de fi car 
inerte, perante situações cotidianas já não é 
uma forma de manifestar um não querer oculto? 
Será que o meu querer é forte o sufi ciente para 
me tirar da zona de conforto e fazer aquilo que 
eu posso fazer pela minha comunidade? Ou 
será que o meu querer, na verdade, é um querer 
para os outros fazerem? É preciso refletir: o 
que signifi ca querer? O dicionário traz o querer 
como um desejo, uma intenção. Ora, intenção 
não é ação.

Quando eu tenho uma ideia, um projeto, e eu 
não o coloco em prática, é possível dizer que 
realmente quero aquilo? Talvez. Mas meu querer 
não tem a intensidade necessária para mudar a 
realidade. Só as ações mudam um contexto. Mas, 
aqui também é possível conjecturar: quando 

Quando eu tenho uma ideia, um 

projeto, e eu não o coloco em prática, 

é possível dizer que realmente quero 

aquilo? Talvez. Mas meu querer 

não tem a intensidade necessária 

para mudar a realidade. Só as ações 

mudam um contexto. 
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ocorre a ação? Seria possível dizer que agimos toda vez que fazemos 
escolhas. Fazemos escolhas o tempo todo. Até mesmo quando 
decidimos não escolher. E somos responsáveis pelos resultados das 
escolhas que fazemos.

É mais fácil pensar que não queríamos aquele resultado, mas não 
tivemos  alternativa. E, nesse ponto, voltamos ao querer sob outra 
perspectiva. Na concepção de Mario Sergio Cortella2, sempre que   
fazemos escolhas, queremos ou passamos a querer as consequências 
da alternativa eleita. E omitir-se, também é uma opção e tem suas 
implicações.

De qualquer modo, se queremos um país próspero, do qual possamos 
nos orgulhar, precisamos muito mais que querer, precisamos ser 
protagonistas responsáveis por tomar as rédeas do nosso cotidiano 
e decidir sermos éticos e verdadeiros. Em primeiro lugar conosco 

2  Por isso não diga “não queria” quando escolheu. Porque, quando escolheu, 
queria. E se não queria, passou a querer quando fez a escolha. Quando aceitou o 
recibo por fora, quando aceitou parar em fi la dupla, quando aceitou votar num 
parlamentar e depois não saber mais quem era ele, nem lembrar em quem 
votou na eleição seguinte. Saiba que, se não queria, passou a querer. Porque há 
uma coisa que é muito forte, que é a resignação como cumplicidade. Quando 
você e eu nos resignamos, nós aderimos àquilo que foi feito.  Cortella,  Mario 
Sergio. “Qual é a tua obra?: Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e 
ética.” Lelivros.love, 2017-06-08T21:00:00+00:00. iBooks.

e, na sequência, com nosso próximo. Uma nação 
é formada de pessoas que se identifi cam. E que 
tal se nossa identidade partir de um objetivo 
como: ser um país ético, justo e próspero, onde as 
pessoas possam ser mais felizes?

O Hino da Cidadania, traz na sua letra a pergunta: 
“Aonde estão os homens que têm o dever e a 
obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde 
estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, 
honrado e de bem que ama o Brasil de verdade”3  A 
resposta para essa pergunta, tem que ser: estamos 
aqui. Somos honestos por maioria, amamos o 
Brasil e estamos prontos para transformar a nossa 
realidade. Segundo um trecho do livro A Rainha 

Normanda4, isso só será possível se pararmos de 
olhar o passado para cobrar os erros dos outros 
e mirarmos o futuro. É no presente que podemos 
agir, conscientes do nosso querer para termos um 
futuro do qual possamos nos orgulhar.  E então 
deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir o 
sono dos justos, com a certeza do dever cumprido 
e do objetivo alcançado. Enfi m, orgulhosos do 
nosso País. Orgulhosos de nós!

3  Letra: Antonio Camargo de Maio

4  Arrependimentos são inúteis, Emma. Eles nos for-
çam a olhar sempre para o passado. É melhor focar 
no futuro, para mudar o que está errado, em vez de 
lamentar a forma como as coisas acabaram degrin-
golando.  Bracewell, Patricia. “A rainha normanda.” 
Editora Arqueiro, 2015-02-09T03:00:00+00:00. 
iBooks.

Contadora e 

Advogada Simone 

Zanon Mestranda 
em Ciências Jurídicas e 
Delegada Regional do 
CRCRS em Santa Maria
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E N T R E V I S TA

Nesta edição da Revista do CRCRS, os 

entrevistados são os presidentes Zulmir Breda, 

do Conselho Federal de Contabilidade, e Ana 

Tércia Lopes Rodrigues, do Conselho Regional 

de Contabilidade do RS, que, em março deste 

ano, iniciaram o segundo mandato à frente das 

respectivas entidades.

Ambos reassumiram em meio à pandemia do 

coronavírus – crise mundial sem precedentes.

 Revista CRCRS: Assumir a presidência das respectivas 

entidades diante de uma crise com proporções 

mundiais, é no mínimo impactante. Quais estão sendo 

os desafi os de administrar essa situação perante a 

classe contábil?

 Zulmir Breda: Desde o início da pandemia, o 

governo publicou uma série de normas com o intuito 

de conter os impactos econômicos causados pela 

Covid-19. Em um curto período, os profi ssionais da 

contabilidade precisaram estudar, compreender as 

publicações e orientar seus clientes sobre a aplicação 

dessas medidas. Nesse cenário, mesmo que a 

distância, os contadores continuaram trabalhando. 

A limitação no contato social e na circulação de 

pessoas difi cultou o exercício das atividades pela 

classe de forma plena. Em alguns locais, os clientes 

tiveram difi culdades de enviar documentos, 

utilizando a internet e, em outros, o obstáculo foi 

o acesso a algumas páginas e sistemas digitais do 

governo. Nesse contexto, o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) enviou alguns ofícios para a 

Receita Federal do Brasil pedindo a prorrogação de 

prazos para o cumprimento de obrigações acessórias. 

O objetivo do encaminhamento desses documentos 

foi, justamente, proporcionar mais tempo para que 

todos os trabalhos pudessem ser realizados dentro 

dessa nova organização social. Durante esse período, 

o CFC também realizou uma reunião virtual com 

a Receita Federal. Nesse encontro, foram expostas 

sugestões e necessidades da classe contábil em 

relação ao atendimento da Receita e às obrigações 

acessórias. O Conselho também tem mantido contato 

constante com os órgãos do governo, repassando 

as dúvidas dos profi ssionais, bem como feedbacks

sobre o funcionamento das novas plataformas, como 

o Empregador Web. Outra iniciativa do CFC, foi a 

atualização constante dos profi ssionais, por meio de 

Em meio à pandemia,  como 
conduzir novos projetos?

Zulmir Breda
Presidente Conselho Federal

 de Contabilidade

Ana Tércia Lopes 

Rodrigues 
Presidente do Conselho 

Regional de Contabilidade 

do Rio Grande do Sul
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postagens nas mídias sociais e na página ofi cial do 

Conselho, sobre as principais publicações de normas 

voltadas para a pandemia e para o atual estado de 

calamidade pública. Além disso, realizamos uma 

série de lives, com integrantes do CFC e autoridades, 

sobre temas que causavam dúvidas nos profi ssionais 

da contabilidade, como as MPs 927 e 936, o Pronampe 

e o Empregador Web, entre outros encontros virtuais.

 Ana Tércia: A crise acelerou alguns projetos que 

tínhamos para esta segunda gestão, especialmente, 

no que se refere à inovação e tecnologia. Em janeiro, 

quando fomos reempossados, já no discurso, 

enfatizava a importância de avançarmos fortemente 

com inovação e tecnologia no Conselho. Tanto, que 

uma das primeiras medidas que tomamos foi sugerir 

a alteração da nomenclatura da vice-presidência 

de Relações Institucionais para vice-presidência de 

Tecnologia e Informação - proposta aprovada pelo 

CFC, com implantação prevista a partir de 2022. 

Estamos focados em implementar metodologias 

ágeis e programas que aproximem e facilitem a 

comunicação entre Conselho e profi ssionais, que 

acelerem a digitalização de processos, identifi quem 

soluções tecnológicas para melhorar todos os 

procedimentos, agilizem a solução de demandas e o 

atendimento ao profi ssional, com uso da robotização 

e da inteligência artifi cial. Quando pensamos 

tudo isso, não tínhamos ideia de que em seguida 

estaríamos diante de uma pandemia, que fez com 

que precisássemos adotar o trabalho remoto, colocar 

colaboradores em isolamento, realizar reuniões 

virtuais, provocando uma aceleração absurda do 

que estávamos desenvolvendo. Em função dessa 

situação, tivemos que antecipar algumas ideias, 

como a realização de plenárias virtuais. Já havíamos 

feito, em 23 de janeiro, uma plenária virtual para 

aprovação do balancete - acho que fomos o primeiro 

conselho a experimentar essa modalidade. A partir 

de março, passamos a fazer todas as reuniões 

virtuais, de câmaras, plenárias, diretoria, comissões. 

Conseguimos suprir a demanda de capacitação, 

desenvolvendo webinars, lives, treinamentos, cursos 

on-line. Esse momento, apesar de trazer muitos 

aspectos negativos, provou que temos uma grande 

capacidade de gerenciar crises. Costumo até dizer 

que vou acrescentar ao meu currículo uma nova 

competência: gestão de crise. Logo que a pandemia 

começou a alterar a normalidade, criamos o comitê 

de crise, com a participação das entidades da classe 

contábil, além de vice-presidentes, conselheiros, 

delegados e colaboradores. Elaboramos uma tabela 

com todas as demandas que foram encaminhadas 

aos órgãos públicos competentes - quase todas foram 

atendidas -, e postamos no site do Conselho, com 

a disponibilização também de informações sobre 

prorrogação do prazo da entrega do IRPF, obrigações 

acessórias, ECD, legislação e todas as notícias que 

envolvem o coronavírus. Trabalhamos unidos com 

as entidades da classe contábil, o que demonstrou 

uma grande integração e fortalecimento da nossa 

classe. Agora, esperamos o momento futuro, que 

é da reconstrução, retomada do crescimento da 

economia. O contador está sendo e será fundamental 

no assessoramento, na consultoria, para que essas 

empresas possam retomar suas atividades.

 Revista CRCRS: Quais os reflexos dessa crise na 

Contabilidade? A importância do profi ssional da 

contabilidade, neste momento?

Zulmir Breda: Para mim, o principal reflexo dessa 

crise foi o fato de ter fi cado ainda mais evidente a 

essencialidade do profi ssional da contabilidade para 

as empresas e para o desenvolvimento econômico 

sustentável do País. A classe contábil trabalha, 

constantemente, no assessoramento das empresas 

para a tomada de decisões. Fazemos análises a curto 

e a longo prazo, estudando os ambientes interno e 

externo, e desenhamos os cenários para a tomada de 

decisão das empresas. Por meio dessas informações, 

são feitos planejamentos e traçadas as estratégias. 

Assim, nesse contexto de incertezas gerado pelo 

coronavírus, o contador tem sido, mais uma vez, o 

braço direito das empresas fornecendo orientações 

para que elas sejam menos impactadas pela crise 

econômica. Também estamos preparando essas 

empresas para o pós-crise, em que elas deverão 

estar prontas para levar seus empreendimentos 

adiante, com saúde fi nanceira. Preciso destacar, 

ainda, a capacidade dos contadores de se adaptarem 

constantemente ao mercado e em um curto 

período. Essa característica foi fundamental para 

que rapidamente esses profi ssionais conseguissem 

interpretar e aplicar as diferentes medidas publicadas 

pelo governo. Vale destacar que não paramos 
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em momento algum, precisamos nos reinventar 
e nos organizar para driblar as difi culdades do 
distanciamento social e, do home offi ce, manter nossas 
atividades no ritmo e na qualidade necessários.

 Ana Tércia: Os contadores têm o domínio 
técnico para, na hora de fazer o fechamento das 
demonstrações contábeis, pontuar, de forma 
clara, os impactos e os reflexos dessa crise. Existem 
alguns procedimentos que são fundamentais e de 
domínio do contador, como a questão do impairment,

que é a redução ao valor recuperado dos ativos 
– pronunciamento contábil. Essa norma deverá 
estar em cima da mesa de todos os profi ssionais 
de contabilidade. A crise afetou todas as empresas, 
nacionais ou multinacionais, pequenas ou grandes, 
de todos os segmentos. Exigiu investimentos. As 
próprias empresas contábeis tiveram que investir. 
Um escritório de contabilidade que não conseguiu 
colocar a sua equipe em home offi ce, vai precisar 
repensar o negócio, porque essa é a tendência. É 
preocupante pensar que existe um volume grande 
de empresas que ainda não está preparada. O avanço 
absurdo da tecnologia é o legado que vai fi car. Na 
verdade, esse período veio acelerar comportamentos, 
metodologias e processos. Embora seja um período 
ruim economicamente, por outro lado, muitos 
procedimentos obrigatoriamente terão que ser 
repensados.

 Revista do CRCRS: Balanço da gestão deste primeiro 

semestre

 Zulmir Breda: Nesses primeiros meses, algo 
que, obviamente, direcionou nossa gestão foi a 
pandemia causada pelo coronavírus. A covid-19 
refletiu em toda a economia mundial. No Brasil, 
não foi diferente. Assim, em função da relevância 
do contador para os negócios e a sustentabilidade 
econômica do País, nossa classe foi bastante 
afetada e precisamos trabalhar com foco em ajudar 
os profi ssionais da contabilidade a realizar seu 
trabalho dentro desse cenário. Então, durante esses 
meses estivemos ainda mais próximos de órgãos do 
governo, como a Secretaria do Trabalho, a Receita 
Federal, a Dataprev, entre outros, transmitindo as 
demandas, as necessidades e os feedbacks da classe. 
Também enviamos ofícios solicitando a prorrogação 

de prazos e realizamos lives explicando os principais 
temas e normas que surgiram durante a pandemia. 
Outro ponto importante diz respeito à divulgação 
das linhas de crédito oferecidas pelo governo 
federal destinadas às micro e pequenas empresas. 
Estamos fazendo, atualmente, um forte trabalho de 
divulgação do Pronampe, o programa do Governo 
Federal que oferece crédito barato para empresas com 
faturamento até 4,8 milhões de reais. Os contadores 
estão sendo decisivos também nesse processo de 
ajudar seus clientes a obterem esses recursos junto 
aos bancos, utilizando as cartas enviadas pela RFB 
como base de informação sobre a receita bruta de 
cada empresa.

Ana Tércia: O balanço da gestão é muito instável, 
em termos de metas. O que havia sido previsto de 
forma presencial, obviamente, foi frustrado, mas, por 
outro lado, repensamos e desenvolvemos um grande 
volume de atividades, em pouquíssimo tempo. 
Estamos refazendo o nosso orçamento, reduzindo e 
enxugando gastos. Prosseguimos, fortalecendo as 
relações institucionais com as principais autoridades, 
tanto em âmbito estadual como municipal. 
Seguimos trabalhando na implementação de uma 
boa governança, um bom programa de integridade, 
no qual estamos investindo bastante para termos 
uma gestão melhor, um fluxo melhor na tomada de 
decisão, e mais transparência da entidade perante o 
seu público, que são os profi ssionais da contabilidade, 
a sociedade e os órgãos de controle, aos quais 
respondemos por sermos uma autarquia federal. 
Temos um compromisso com a transparência. E, para 
nós, esse assunto merece atenção especial, tanto 
que criamos a Comissão de Estudos de Governança e 
Compliance. Para este ano, ainda temos a expectativa 
de mudança para a nova sede. Portanto, o balanço da 
segunda gestão é bem positivo.

 Revista CRCRS: Quais as perspectivas e o futuro da 

profi ssão?

 Zulmir Breda: A inteligência artifi cial estará 
cada vez mais atrelada a nossa profi ssão, sendo 
fundamental que os profi ssionais busquem 
constante atualização. O desenvolvimento e a 
expansão dos softwares contábeis são importantes 
porque geraram o aumento na velocidade de 
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execução de nossas tarefas, bem como o acesso a 
uma base de dados maior que nos permite preparar 
orçamentos, elaborar estratégias, traçar cenários 
e atingir metas com menor margem de erro e mais 
precisão. Contudo, um dos pontos mais relevantes 
relacionados ao futuro da profi ssão é atuação, 
cada vez maior, dos contadores na inteligência de 
mercado, a partir da análise dos dados gerados pelos 
seus clientes, buscando conhecer melhor a atividade 
e o ambiente de negócios de cada um. A pandemia 
tem deixado ainda mais evidente a importância da 
gestão contábil para a sobrevivência, o sucesso e o
crescimento sustentável das empresas. Cabe a cada 
um de nós alimentarmos mais e mais esse processo.

 Ana Tércia: As perspectivas e o futuro da profi ssão 
são bem otimistas. A nossa profi ssão consegue 
se reinventar e se adaptar rapidamente. É como 
a teoria da evolução de Darwin: “As espécies que 
sobrevivem não são as espécies mais fortes, nem 
as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam 
melhor às mudanças”. Não tem como não pensar que 
o futuro da Contabilidade é promissor, sem risco de 
extinção, quando a gente vê os contadores digerindo 
um volume gigantesco de medidas provisórias, 
interpretando, executando, cumprindo prazos, sem 
contar aqueles que trabalham na área pública, que se 
deparam com as atualizações das normas de padrão 
internacional, ou ainda quem se dedica à auditoria, 
enfi m, em qualquer segmento, o contador é essencial.
O que está em transformação é o papel do contador 
no ambiente empreendedor. Com a tecnologia como 
aliada, o profi ssional tem mais tempo de entender o 
negócio do seu cliente, de assessorar o empresário. 
Corre o risco de não permanecer na profi ssão, aquele 
que não se atualizar, não se reinventar. O futuro 
será seletivo, porém os que sobreviverem terão um 
mercado bastante promissor.

 Revista CRCRS: Quais os projetos para os próximos 

dois anos?

 Zulmir Breda: Para os próximos dois anos, vamos 
manter os projetos em desenvolvimento pelo Sistema 
CFC/CRCs e que vêm trazendo benefícios para a classe, 
fazendo as adaptações e as atualizações necessárias,
de acordo com cada momento. Nós também 
continuaremos os processos de consolidação e de 

atualização, referentes à convergência de nossas 
normas aos padrões internacionais. Essa iniciativa 
tem impactos positivos não apenas para a classe, 
como para a economia brasileira. Algumas normas 
estão em processo de revisão. A Resolução 560 que 
trata das prerrogativas profi ssionais, editada em 
1983 também passará por um processo de revisão 
nessa gestão. Também estamos criando uma norma 
específi ca para empresas em processo de liquidação, 
talvez inédita no mundo. Outro assunto em pauta 
em nossa gestão, é o Programa de Educação 
Profi ssional Continuada, que deve ser cada vez mais 
ampliado de modo a contemplar um número maior 
de profi ssionais. Tivemos que cancelar a realização, 
neste ano, do Congresso Brasileiro de Contabilidade, 
por força das circunstâncias, mas pretendemos 
realizá-lo tão logo seja viável. No próximo ano, 
temos programada a Conferência Interamericana 
de Contabilidade, promovida pela Associação 
Interamericana de Contabilidade, que deverá ocorrer 
em Bento Gonçalves. Por fi m, manteremos estreito 
contato com os órgãos do governo, com o intuito de 
levar as demandas e as sugestões dos profi ssionais 
da contabilidade para essas autoridades, garantindo 
mais dinamismo e fluidez no trabalho do contador e 
na economia do Brasil.

 Ana Tércia: O Conselho é uma entidade com 73 
anos de existência, período que passou por muitas 
transformações e vem se reinventando a cada ano. 
A mudança física do Conselho, faz parte de nosso 
planejamento. Este ano, vamos para uma nova sede, 
que vai trazer uma mudança cultural para a entidade, 
mudança de postura, de comportamento das pessoas 
e, consequentemente, isso traz novas expectativas, 
nos dá uma visão de futuro. Também queremos 
disponibilizar aos profi ssionais um aplicativo, com 
o qual possam interagir de uma forma mais fácil 
com a entidade. Além disso, para o próximo ano, 
temos a expectativa de realizar aqui no Estado a 
18ª Convenção de Contabilidade e a Conferência 
Interamericana de Contabilidade – evento de padrão 
internacional. Vamos incrementar, cada vez mais, 
eventos virtuais, educação continuada a distância, 
cursos EAD, que atingem um maior volume de 
profi ssionais. Temos que, nos dois últimos anos de 
gestão, pensar na preparação de novas lideranças. 
Precisamos sempre projetar o futuro com otimismo, 
seja como for que ele se apresente.
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N O T Í C I A S

O ano começou falando-se em coronavírus bem longe 
do Brasil, lá na China. Com o decorrer do tempo, foi 
avançando, se alastrando mundo afora, até chegar 
bem próximo de nós. Tornou-se uma pandemia e a 
receita para o combate: isolamento social.

Em 19 de março, o CRCRS decretou trabalho home offi ce, 
disponibilizando canais eletrônicos de atendimento 
aos profi ssionais da contabilidade, como site (Fale 
Conosco e Ouvidoria), redes sociais, e-mail, WhatsApp
e, por telefone, com ramais diretos para falar com 
Registro, Fiscalização, Desenvolvimento Profi ssional e 
Financeiro.

Imediatamente, foi instituído o Gabinete de Crise, 
sob a coordenação da presidente Ana Tércia, com 
a participação de vice-presidentes, conselheiros, 
delegados regionais, além de presidentes das 
entidades representativas da classe contábil, que 
passaram a acompanhar permanentemente toda a 
movimentação relacionada à pandemia. O resultado 
desse trabalho conjunto pode ser conferido no 
site do CRCRS, www.crcrs.org.br/coronavírus, onde 
estão postadas as medidas tomadas pelo Conselho, 

CONTABILIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA

Refl exos e impactos do coronavírus

Em isolamento, sim; parados, não!

como: solicitações direcionadas aos órgãos públicos, 
reivindicando ampliação de prazos, ofícios, notícias e 
vídeos, além da legislação editada, nesse período – que 
foram compiladas cronologicamente. As redes sociais 
também foram efi cientes canais de disseminação para 
manter os profi ssionais bem informados e atualizados.

Conforme a presidente Ana Tércia, é importante que 
o CRCRS forneça informação de qualidade e confiável 
aos profissionais da contabilidade, pois, hoje, é 
referência em termos de orientação para empresários 
de diferentes segmentos da economia.

“Além de necessitarmos dar conta de cuidar da 
nossa saúde e de nossas famílias, há uma pressão e 
uma demanda enorme sobre os profi ssionais, nesse 
momento. Nunca foi tão clara a sua importância em 
apresentar alternativas para o enfrentamento da crise. 
É o momento de sair da zona de conforto, experimentar 
diferentes formatos e modelos de realização das 
atividades, com auxílio das novas tecnologias. 
Precisamos orientar e assessorar as empresas e os 
empreendedores”.
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Com a tecnologia como aliada,  as atividades do Conselho 

prosseguiram

Eventos realizados de março a julho

A partir das medidas de combate à pandemia e com o 
isolamento imposto, a informação teve que explorar e 
trilhar o caminho virtual para ser propagada. O CRCRS, 
de março a julho, realizou cerca de uma centena 
de eventos virtuais, tratando de assuntos dos mais 
diversos segmentos de atuação da Contabilidade, 
assim como proporcionou debates em torno de 
temas relevantes, de interesse da classe contábil, com 
reflexos no dia a dia dos profi ssionais. Dessa forma, o 
Conselho prosseguiu com suas atividades, adaptadas 

à nova realidade, mas cumprindo com suas principais 
funções, especialmente, visando oferecer informação 
atualizada e qualifi cada. Assim, nesse novo padrão 
virtual, estão sendo realizadas plenárias, reuniões 
do Conselho Diretor e de Câmaras, webinars, 
lives, CRC ao vivo com Você e disponibilizados 
vídeos orientativos no canal TVCRCRS no YouTube. 
Acompanhe os eventos programados pelo site, 
www.crcrs.org.br, ou redes sociais e fi que bem 
informado!

Em tempos de pandemia, como se preparar para o 
Exame de Sufi ciência

Contrato de Prestação de Serviços Contábeis e Decore Mudanças e a Situação das Obrigações dos Contadores 
Públicos

IRPF 
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Lei da Liberdade Econômica

Controladoria: lucratividade e rentabilidade

Depreciação, gestão de custos e contabilidade 
governamental

Custos e preços no comércio varejista

Valorização da contabilidade em tempos de crise

Ações e Medidas para Combate à covid-19

Vídeos
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Adaptado à nova realidade, o CRC & Você retorna no 

formato virtual, mais moderno e abrangente, mas, 

mantendo o objetivo principal de tratar de assuntos 

preponderantes e estabelecer, mesmo que a distância, 

a interação com os profi ssionais. Na primeira edição, a 

presidente Ana Tércia conversou com o presidente do 

CFC, Zulmir Breda sobre a situação atual e seus reflexos 

na profi ssão, tecnologia, contabilidade on-line, entre 

outros. Em sequência, os convidados foram o secretário 

da Fazenda do RS, Marco Aurélio Cardoso, e o subsecre-

tário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, ocasião 

em que a presidente e o vice-presidente Márcio Schuch 

Silveira propuseram debate em torno da polêmica Re-

forma Tributária.

O CRC ao vivo com Você ocorre todas as quartas-feiras, 

às 17h, pela TVCRCRS - Youtube

Acompanhe e participe!

CRC ao vivo com Você

Lei Geral de Proteção de Dados

Competências profi ssionais para enfrentar os desafi os 
do futuro da profi ssão

Educação Financeira – Parte 1

Situação atual e os reflexos na profi ssão

Reforma Tributária

Gestão das pequenas e médias empresas
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Novos delegados são empossados em plenárias virtuais

Nova comissão e grupos de trabalho ampliam áreas de 

estudos do CRCRS

Nas plenárias realizadas nos meses 
de junho e julho, a presidente Ana 
Tércia e a vice-presidente Elaine Strehl, 
deram posse aos novos delegados 
de Cachoeira do Sul, Iara Farias; 
Capão da Canoa, Alex Vizzotto; e de 
Torres, Ledijani Mattos (26/6); e aos 

delegados de Santa Vitória do Palmar, 
Taila Silveira Muniz; São Sebastião 
do Caí, Afonso Hoff; Não-Me-Toque, 
Ângela Luiza Willig; Santa Cruz do Sul, 
Norberto Raul Haas; Estância Velha, 
Mauro Luis Von Muhlen; Encantado, 
Naide Locatelli Maioli (31/7).  

Entre as inovações deste ano, no âmbito das co-
missões de estudos do CRCRS, estão a criação da 
Comissão de Estudos de Governança e Compliance

Comissão de Estudos de Governança e Compliance

Grupo de Trabalho para a Realização de Estudos sobre de Substituição 
Tributária 

Grupo de Trabalho para Realização de Estudos sobre Experiência do Usuário

Grupo de Trabalho sobre Reforma Tributária

e três novos grupos de trabalho: Experiência do 
Usuário; Substituição Tributária; e sobre Refor-
ma Tributária.
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Dia do Profi ssional da Contabilidade 

Data merece comemoração!

Mesmo diante desta situação inusitada pela qual o 
mundo passa, em decorrência da pandemia do novo co-
ronavírus, os profi ssionais da contabilidade, neste ano, 
tiveram muito a comemorar na data dedicada ao Dia do 
Profi ssional da Contabilidade – 25 de abril. Assim enten-
de o presidente do CFC, contador Zulmir Breda, que em 
artigo publicado, na oportunidade, justifi ca:

“Devemos comemorar porque os pioneiros da classe 
lutaram e conseguiram estabelecer a organização e a 
dignidade da profi ssão. É justo que celebremos o nosso 
orgulho dessas primeiras conquistas e de várias outras 
vitórias que foram se somando à história da profi ssão 
contábil brasileira e tornando-a cada vez mais forte, di-
nâmica, insubstituível. Essas características, atualmen-
te, nos fornecem suporte sufi ciente contra uma série 
de desafi os e transformações que estão ocorrendo no 
mundo do trabalho e das profi ssões por causa da tec-
nologia. As vitórias que alcançamos até hoje não foram 
frutos de atos heroicos e fabulosos, mas, sim, conquista-
das no dia a dia, em persistentes batalhas. São vitórias 
do esforço diário daqueles que um dia exerceram e dos 
que hoje exercem a profi ssão com ética, diligência, se-

riedade, integridade, transparência, respeito, dedicação 
e, principalmente, com amor. Temos que comemorar 
o nosso Dia, sim, porque fazemos parte de uma nação 
composta por mais de meio milhão de profi ssionais que 
não fogem à luta. Somos parceiros dos negócios e dos 
empreendedores. Somos parceiros uns dos outros”.

De acordo com a presidente do CRCRS, Ana Tércia Ro-
drigues, é hora de mostrar que os profi ssionais que atu-
am na área contábil dispõem de todo o conhecimento e 
técnica necessários para ajudar as empresas a atraves-
sarem esse período de turbulência.

“É o momento de colher o que foi semeado, seja pela fi -
delização ou pela demonstração de confi ança dos clien-
tes. Empreender é antes de tudo ter um propósito que 
esteja além das pretensões meramente econômicas, 
mas que represente muito do que acreditamos. O pro-
fi ssional investiu em leituras, capacitações, eventos, tec-
nologias, consultorias, mentorias. Seja qual for o diag-
nóstico do empreendimento, o importante é continuar 
vivo e respirando e, para isso, contar com a orientação 
e assessoramento de um bom profi ssional de contabili-
dade é indispensável”.  

Ministro da Economia parabeniza profi ssionais da contabilidade

O Dia do Profissional da Contabilidade também foi 
lembrado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes 
que, em mensagem encaminhada à classe contábil, 
afirma:
“Venho, por dever de justiça, externar meu reconhe-
cimento e agradecimento aos mais de 500 mil conta-

dores e técnicos em contabilidade. Quero reconhecer, 
também, o importante papel que o CFC vem desempe-
nhando no diálogo com o governo, em especial, com o 
Ministério da Economia. A saúde das empresas brasi-
leiras, mais do que nunca, depende dos profi ssionais 
da contabilidade. Conto com vocês.”
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Os Exames de Qualifi cação Técnica (EQT) Auditoria e 

Perícia foram postergados para o mês de novembro de 

2020. Previstas, anteriormente, para acontecer no pe-

ríodo 21 a 28 de setembro, as provas foram adiadas por 

meio da Deliberação CFC n° 69, de 18 de junho de 2020. 

Campanha Valores que Ficam tem recorde de 

arrecadação, este ano

Exames de Qualifi cação 
Técnica para Auditores e 

Peritos vão acontecer em 

novembro

Lei estabelece que serviços contábeis podem ser 

contratados diretamente pela administração pública

Já está em vigor a Lei 14.039/20 que, reconhecendo 

a natureza técnica e singular dos serviços de 

contabilidade, permite a contratação direta de serviços 

de contabilidade por parte da administração pública, 

quando comprovada a notória especialização do 

profi ssional.

Conforme a Lei 14.039/20 , § 2º,  considera-se com 

notória especialização o profi ssional ou a sociedade de 

A destinação de recursos, a partir do IRPF, ao 

Funcriança e ao Fundo da Pessoa Idosa no RS, teve 

um aumento, este ano, de 19,7% em relação ao ano 

passado. Foram arrecadados R$ 17,7 milhões – um 

montante que se torna ainda mais significativo neste 

período de pandemia, como destaca a presidente 

do CRCRS, Ana Tércia Rodrigues. “Nunca como 

agora, a sociedade precisou tanto desses recursos. 

Acreditamos que os beneficiados saberão usá-los 

profi ssionais de contabilidade cujo conceito no campo 

de sua especialidade, decorrente de desempenho 

anterior, estudos, experiências, publicações, 

organização, aparelhamento, equipe técnica ou de 

outros requisitos relacionados com suas atividades, 

permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação 

do objeto do contrato.”

com transparência”, afirmou ela.

O resultado positivo mereceu, do presidente da 

Assembleia Legislativa  do RS, deputado Ernani 

Polo, o agradecimento à classe contábil gaúcha, pela 

importante colaboração no sucesso da campanha 

Valores que Ficam, uma iniciativa da  Assembleia 

Legislativa do RS, com o apoio do CRCRS, governo 

do Estado, Receita Federal do Brasil,  entre outras 

entidades parceiras.

Por meio da Deliberação CFC n° 55, fi cou determinado 

que, para este ano, a pontuação mínima obrigatória 

para o cumprimento do Programa de Educação Profi s-

sional Continuada é de 20 pontos. A medida foi tomada 

em decorrência do novo coronavírus.

Em 2020, a pontuação 

mínima para cumprimento  

do Programa de Educação 

Profi ssional Continuada 
será 20 pontos
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Por que a contabilidade?

A forte atração pelos números foi o início de tudo, o 

incentivo para a escolha da profi ssão. Contabilidade 

foi uma opção de vida. Um mercado de trabalho 

promissor me encorajou a me tornar contadora. Vi 

na contabilidade a melhor opção de crescimento 

profi ssional, onde alcançaria êxito para um sucesso 

futuro. As várias opções de especialização foram 

outro estímulo, tanto que concilio atuações nas áreas 

privada, pública e acadêmica. Atuar em áreas diversas, 

necessitando de análises, de estudos adequados para 

tomadas de decisão, se torna desafi ador. Gosto de 

desafi os, de situações que se diferenciam no dia a dia. 

Assim, a contabilidade se torna gratifi cante.

Como tudo começou?

Desde criança, brincava com números. A calculadora 

era um dos meus brinquedos, fantasiava com as suas 

teclas. Ao terminar o ensino médio, no vestibular, 

busquei Ciências Contábeis como primeira opção – 

na época, uma das poucas graduações disponíveis 

na Univates, em Lajeado (antiga Fates). Não tive 

dúvidas na escolha. Ao concluir a faculdade, 

iniciei, imediatamente, as atividades de escritório, 

conciliadas com a atividade pública, e há 8 anos incluí 

a docência na carreira. Mais tarde, fi z pós-graduação 

em auditoria e perícia e, em seguida, mestrado em 

administração. Assim, ampliei o conhecimento 

P E R F I L 

Elaine Gorgen Strehl
Conselheira do CRCRS

necessário para a prática contábil. Hoje, me sinto 

plena e realizada profi ssionalmente!

Contabilidade hoje?

A Ciência Contábil, hoje, vive seu conceito histórico 

de mudança. A globalização exige atualização. 

Precisamos que a contabilidade se adapte às 

necessidades das empresas, atendendo à geração 

de informações para que as decisões sejam as mais 

precisas possíveis. O controle burocrático deixa 

de ser primordial, o foco passa a ser a gestão, e a 

contabilidade deve trazer informações gerenciais. 

A gestão alinhada à tecnologia tende a usufruir 

das informações contábeis como instrumento para 

desenvolver e expandir os negócios. Do profi ssional 

da contabilidade são exigidas respostas instantâneas; 

saber a real necessidade do usuário da informação e 

interagir em todas as áreas das organizações.

Recado

A profi ssão está em alta, há um mercado próspero 

e atraente. Os profi ssionais devem buscar 

aproximação com os usuários da informação, 

atender suas necessidades, serem ágeis nas 

respostas. A missão da Contabilidade é exatidão, 

clareza e velocidade nas informações. Para isso, é 

imprescindível adquirir e ampliar conhecimento. A 

busca pela atualização é a resposta para o sucesso. 
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O gosto pelo empreendedorismo, pelo conhecimento 

amplo, por uma profi ssão que está presente em 

todos os segmentos público e privado, torna a 

Contabilidade uma ciência necessária no mundo 

dos negócios. A importância da Contabilidade como 

um instrumento de informações, sua interpretação, 

seu gerenciamento e com análise constante, isto é, 

construindo uma gestão contábil capaz de fornecer 

possibilidades sistêmicas e holísticas ao usuário, 

administrador, sócio, empresário, investidor, 

conselhos administrativos e sociais e a todos que 

tomarão decisões importantes na vida sustentável 

de uma organização.

Como tudo começou?

Tudo começou pelo incentivo de três pessoas: meu 

pai, Adão; minha mãe, Maria (in memoriam); e um 

amigo-irmão, Antonio Resche. Cada um do seu jeito, 

da sua forma. Minha mãe, por mostrar o caminho 

das técnicas comerciais – ela trabalhou em um 

escritório contábil, realizando cálculos, organização 

de documentos e livros, aprendendo e conhecendo 

o mundo dos negócios. Sempre me dizendo “faça 

contabilidade, eu gostei e você irá gostar”. Meu pai, 

pelo incentivo, pelo exemplo de vida – com apenas 

o terceiro ano do ensino fundamental e sendo um 

empresário empreendedor. E meu amigo-irmão, 

Antonio, exemplo de inteligência, espírito de fé, 

positivo e encorajador na minha decisão de ser 

contador, como ele o foi.

Hoje, com o passar dos anos, e revivendo minha 

Gerson Luís dos Santos
Conselheiro do CRCRS

trajetória profi ssional, alcancei esse tão esperado 

sucesso profi ssional, tal como tinha almejado 

quando decidi pela contabilidade.

Contabilidade hoje?

A Contabilidade tem esse privilégio, de acompanhar 

a evolução social, patrimonial e tecnológica. De 

um período manual ao período da informática, 

avançou para atuar nesses desafi os. Na atualidade, 

novos desafi os estão presentes: AI (inteligência 

artifi cial); escrituração on-line; auditoria escritural; 

novas discussões contábeis das criptomoedas; de 

efetivamente se fazer ciência da Ciência Contábil, 

para colaborar no gerenciamento de todas as 

formas possíveis de organizações. Em todo o 

controle patrimonial, execução de quaisquer 

valores, prestação de contas, transparência, controle 

social, melhoria na qualidade de vida do cidadão e 

responsabilidade social, analisando estaticamente, 

provisionando dinamicamente e projetando o 

futuro mundo dos negócios, necessariamente as 

Ciências Contábeis estão presentes.

Recado

Aos colegas que hoje estão exercendo a profi ssão 

contábil e aos que irão tomar a decisão de entrar 

no mundo contábil, sabemos das difi culdades e 

obstáculos que nossa profi ssão sempre terá. Isso 

é inerente aos desafi os das melhores profi ssões e 

enfrentados pelas pessoas que estão aptas ao êxito. 

Sonhar, planejar e agir, são atitudes para alcançar o 

sucesso desejado.

P E R F I L
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Uma corrente do bem em tempos de crise

Em tempos de crise, a união fortalece! Visando 

multiplicar as ações de solidariedade da classe 

contábil, o Conselho conclamou todos os profi ssionais 

da contabilidade a mobilizarem as suas respectivas 

comunidades para realizarem campanhas de 

arrecadação de alimentos, material de higiene e limpeza, 

roupas, enfi m tudo que puder ajudar de alguma forma 

os mais afetados por essa crise do coronavírus.

As roupas e alimentos arrecadados pelo CRCRS 

foram entregues ao Asilo Padre Cacique, em 20 

de maio, na oportunidade, pelo presidente em 

exercício, Celso Luft, e o coordenador da Comissão 

de Estudos do Voluntariado, Gerson Santos.

CRCRS, juntos, fazendo mais!
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CAMAQUÃ
O delegado regional do CRCRS em Camaquã, Célio Affeldt, 

representou o Conselho no “Café com Bate-Papo”, realizado 

pelo Sindilojas Costa Doce, em 19 de junho. O evento, que 

teve transmissão online, abordou o tema “Os reflexos da 

pandemia nas relações de trabalho”. Durante o evento, o 

público foi convidado a doar alimentos ao Programa Mesa 

Brasil, do Sesc-RS. Também participaram do debate o vice-

presidente da Fecomércio RS, Luiz Antônio Baptistela, e a 

assessora jurídica do Sindilojas, Maristela Monteiro.

Mais de cem quilos de alimentos não perecíveis foram arreca-

dados entre os profi ssionais da contabilidade de Farroupilha, 

na ação solidária realizada no mês de julho, pela Delegacia 

Regional do CRCRS no município, em conjunto com a Câmara 

de Indústria, Comércio e Serviços. Os donativos foram des-

tinados à Liga Feminina de Combate ao Câncer, que atende 

mensalmente cerca de 150 pessoas cadastradas, com medi-

camentos, alimentação, exames, empréstimos de cadeiras de 

rodas, concentradores de oxigênio e outros equipamentos.

CAXIAS DO SUL

Em Caxias do Sul, a Ação Solidária da Classe Contábil 

arrecadou, por iniciativa da delegada regional do CRCRS, 

Beatriz Caregnato, em parceria com o Sescon-Serra Gaúcha e 

Sincontec, arrecadou uma tonelada de alimentos, produtos 

Painelistas Luiz Antônio Baptistela, presidente da Fecomércio RS; Célio Affeldt, 

delegado regional do CRCRS em Camaquã; e Maristela Monteiro, assessora 

jurídica do Sindilojas, com os apoiadores do evento, ao fundo, José Otávio Morais, 

presidente do Sindilojas Costa Doce, e Daniel Sperb, gerente do Sesc-Camaquã.

Entidades que atendem a população caren-

te foram benefi ciadas com uma tonelada de 

doações arrecadadas entre a classe contábil.

Irmã Cleonice Yoshizawa, coordenadora do Projeto; Evania Tomazzoni, diretora do Sescon-RS; e 

Beatriz Caregnato, delegada regional do CRCRS, na entrega de 20 cestas básicas e 180 peças de 

roupas ao Projeto Meninas de Maria, em 17 de junho.

Diego Sebben, delegado regional do CRCRS de Farroupilha; Silvia Rossi, 

presidente da Liga de Combate ao Câncer; e Nádia Grasselli, vice-presidente 

Técnico do CRCRS.

FARROUPILHA

Painelistas Luiz Antônio Baptistela, presidente da Fecomércio RS; Célio Affeldt, 

Entidades que atendem a população caren-

de higiene e roupas. Os donativos foram distribuídos para 

os projetos sociais Meninas de Maria, Associação Joana 

D'Arc, Associação de Recicladores Interbairros e Fundação 

de Assistência Social do município.

Diego Sebben, delegado regional do CRCRS de Farroupilha; Silvia Rossi, 
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IGREJINHA

A Delegacia Regional do CRCRS em Igrejinha, em parceria 

com o Lions Clube, doou 400 Face Shields e 1.400 máscaras 

de tecido para o Hospital Bom Pastor, além de cobertores, 

MONTENEGRO PANAMBI

Uma campanha para arrecadação de leite foi deflagrada 

pela Delegacia Regional de Montenegro e a Associação dos 

Contabilistas do município. Os donativos angariados foram 

entregues, em 18 de maio, para o Abrigo Menino Jesus de 

Praga, mantido pela Sociedade Benefi cente Espiritualista 

de Montenegro. A instituição acolhe crianças e adolescentes 

entre 0 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade.

A Delegacia Regional do CRCRS em Panambi, representada 
pelo contador Getson Dhein, participou de lives sobre o 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
– MP 936/2020 (2/4) e sobre a Legislação Trabalhista – MP 
927/2020 (25/3). Ainda em março, o delegado esteve reunido 
com o prefeito Daniel Hinnah, para entregar ofício, assinado 
pela comunidade contábil de Panambi e Associação Comercial 
e Industrial do município, solicitando implementação de 
medidas emergenciais,  para o enfrentamento da crise gerada 
pelo coronavírus, entre elas, a prorrogação de prazos de vários 
impostos e validade de certidão, assim como a suspensão de 
inscrição em débitos da dívida ativa por determinado período. 
As solicitações foram prontamente atendidas.

Alimentos e produtos de limpeza foram destinados às famílias carentes 

do município.

Delegado regional do CRCRS em Montenegro, Carlos Estêvão; diretora do 

Abrigo Menino Jesus de Praga, Rosângela Rosa; e a presidente da Associação 

Cristã de Moços (ACM), Marilene Maron. Ao fundo, Rosmari da Motta, assis-

tente na delegacia do CRCRS.

Diego Sebben, delegado regional do CRCRS de Farroupilha; Silvia Rossi, 

presidente da Liga de Combate ao Câncer; e Nádia Grasselli, vice-presiden-

te Técnico do CRCRS.

Audiência de representantes da classe contábil e da ACI com o prefeito

Daniel Hinnah.

Delegado regional, Getson Dhein, participa de live na ACI de Panambi.

roupas, 3.090 kg de alimentos e 103 cestas de produtos de 

limpeza para a assistência social do município. As entregas 

vêm sendo realizadas ao longo do período de pandemia.

Delegado regional do CRCRS em Montenegro, Carlos Estêvão; diretora do 

Audiência de representantes da classe contábil e da ACI com o prefeito






