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A profissão de contador 
ocupa lugar de destaque no Rio 
Grande do Sul. De acordo com 
o Conselho Regional de Conta-
bilidade do Rio Grande do Sul 
(CRCRS), o Estado conta com 
mais de 25 mil profissionais ins-
critos no Estado. 

“Temos a  satisfação de ver 
que realmente o Rio Grande do 
Sul continua sendo uma boa re-
ferência, tanto em termos de 
profissionais qualificados que 
atendem a sociedade e também 
como parte do Sistema do Con-
selho Federal de Contabilidade”, 
destaca Márcio Schuch Silveira, 
presidente do CRCRS.

Graduado em Ciências Con-
tábeis, o dirigente é mestre em 
Ciências Contábeis, empresário 
contábil, consultor de empre-
sas, professor universitário em 
graduação e pós-graduação, in-
tegrante do Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Tributários 
da prefeitura de Porto Alegre e 
sócio da Ecguaíba Contabilida-
de Ltda.

JC Contabilidade - Como 
o senhor avalia a evolução das 
Ciências Contábeis nas duas úl-
timas décadas?

Márcio Schuch Silveira - 
A Contabilidade, como muita 
ciências, cresce e acompanha a 
evolução da sociedade, em es-
pecial a evolução do mundo dos 
negócios. Tivemos, nas últimas 
décadas, uma transformação 
exponencial no modo de fazer 
negócios. Como as empresas se 
estruturam avançando em no-
vas formas de negociação, novas 
moedas inclusive, a Contabilida-
de avançou muito nesses últimos 
anos e tem aproveitado para pro-
mover a evolução dos negócios. 
Isso ocorre também porque au-
mentou a necessidade de a infor-
mação ser mais ágil, muitas ve-
zes quase em tempo real, para 
acompanhar o desempenho eco-
nômico e financeiro de qualquer 
cliente. Então, hoje, a Contabili-
dade tem uma capacidade muito 
maior de gerar informações para 
a tomada de decisão, pois utili-
za tecnologia que permite que as 
informações contábeis tenham 
essa qualidade.

Contab - Quais atributos o 
senhor considera importantes 
no desempenho da profissão?

Silveira - O profissional 
da Contabilidade tem a grande 
responsabilidade de conseguir 
identificar, avaliar e mensurar 
todos os efeitos econômicos que 

envolvem todas as entidades. Só 
isso dá a dimensão do grande 
desafio que os contadores lidam 
no seu dia a dia. Então, é fun-
damental que os profissionais 
da área apresentem os atributos 
necessários para o bom desem-
penho de suas tarefas. Ou seja, 
é muito importante que o  pro-
fissional da Contabilidade seja 
alguém que tenha facilidade e 
dedique bastante tempo para es-
tudar e investir para ter conheci-
mento técnico da ciência. Mas é 
claro que esses não são os únicos 
atributos que definirão um bom 
profissional. Hoje, para se di-
ferenciar no mercado, é preciso 
agregar outras qualidades e per-
cepções, como a presença em fó-
runs de decisões e conhecimento 
sobre novas tecnologias, para ci-
tar alguns exemplos. Também é 
fundamental ter uma boa capa-
cidade de comunicação e de li-
derança, principalmente porque 
hoje não se faz contabilidade in-
dividualmente. Você precisa ter 
uma equipe e capacidade de sa-
ber como gerir.

Contab - De que forma os 
profissionais podem se atualizar 
a respeito das mudanças cons-
tantes na área?

Silveira - O ambiente de 
negócios muda diariamente a 
nossa profissão acompanha es-
sas mudanças. Então, o primei-
ro ponto é entender que é pre-
ciso estar sempre atualizado e 
que há diversas formas de buscar 
este conhecimento. Aqui pode-
mos destacar o próprio JC Con-
tabilidade, suplemento semanal 
do Jornal do Comérciom, que 
se torna um parcerio dos pro-
fissionais ao apresentar  conteú-
dos muito qualificados ao lon-
go destes 20 anos.  Informações 
não faltam, o importante é saber 
quais são as mais relevantes e em 
quais fontes buscá-las para que 
sejam confiáveis, como o site do 
Conselho de Contabilidade, ci-
tando outro exemplo. Além dis-
so, há convenções e eventos de 
formação, essenciais para a bus-
ca da atualização. 

Contab - Quais são as 
principais áreas de atuação 
dos contadores?

Silveira - Nossa profissão 
permite uma atuação em diver-
sos segmentos. Ela está envolvi-
da em todos os setores da nos-
sa sociedade, o que torna difícil 
enumerar os principais. Primei-
ro é relacionada ao que eu já co-
mentei anteriormente, que é a 
capacidade de gerar informações 
para a tomada de decisão. En-
tão, temos muitos profissionais 
que se destacam na área de Con-
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troladoria. No caso de organi-
zações contábeis, o contador de 
empresa privada está mais en-
volvido com a elaboração das in-
formações. Temos ainda a área 
de auditoria, uma área impor-
tantíssima para nossa socieda-
de, porque o mundo de negócios 
precisa de confiança e de credi-
bilidade, e a auditoria tem papel 
fundamental nisso em termos de 
avaliação e análise. Desta for-
ma, o auditor confere um cará-
ter de maior confiabilidade às 
informações prestadas pela con-
tabilidade das empresas. Temos 
ainda profissionais que atuam 
nas áreas de perícia, do terceiro 
setor e do cooperativismo, sem 
esquecer a importante atividade 
de ensino. Isso para citar apenas 
alguns exemplos, por são inú-
meras as possibilidades de seg-
mentos de atuação e todas de ex-
trema importância.

Contab - Qual é a impor-
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É fundamental ter 
uma boa capacidade 
de comunicação e de 
liderança, porque não 
se faz contabilidade 
individualmente

tância da inovação em tecnolo-
gia e soft skills na formação do 
profissional da contabilidade?

Silveira - A inovação, mais 
que importante, é necessária para 
a sociedade, e não é diferente na 
nossa profissão. Óbvio que a ino-
vação tecnológica, falando espe-
cificamente na Contabilidade, 
que é uma ciência da informação 
que hoje transita de forma di-
gital, ela se torna fundamental. 
Estamos falando de uma fer-
ramenta muito necessária para 
que a gente consiga atender aos 
anseios da sociedade e de todos 
aqueles que esperam que a con-
tabilidade cumpra seu verdadei-
ro papel, que é auxiliar o desen-
volvimento social e a formação 
de conteúdos que não são essen-
cialmente técnicos. A condição 
de ter um bom ambiente de tra-
balho passa pela questão da inte-
ligência emocional e da questão 
comportamental, uma vez que 
a Contabilidade é uma ciência 
feita por pessoas. A gente trata 
de números e de avaliações, mas 
tudo isso passa pelo ambiente 
corporativo, da interrelação de 
todos os setores das entidades. 
Por isso é preciso que o profis-
sional da Contabilidade saiba ser 
esta ponte e saiba buscar essa in-
formação de forma qualificada. 
E para isso tem que ter esta ha-
bilidade de bom relacionamento 
e características que chamamos 
de soft skills.

Contab - De que forma as 
Ciências Contábeis contribuem 
para a governança corporativa e 
pública e na vida do cidadão?

Silveira - O tema da gover-
nança corporativa temos traba-
lhado bastante, inclusive aqui no 
conselho em nossos seminários 
e em formas de discussões, por-
que primeiro é um termo bas-
tante abrangente que trata real-
mente de diversos mecanismos 
adotados pelas empresas, pelas 
entidades, para que possam ter 
assim de uma forma mais re-
sumida, um crescimento sus-
tentável. Que elas possam se 
desenvolver, mas que esse de-
senvolvimento também seja pe-
rene e possa contribuir. Então, a 
Contabilidade contribui para o 
desenvolvimento da sociedade 
de uma forma muito significa-
tiva, por meio de vários pilares 
da governança corporativa. Há 
a própria prestação de contas, 
que consiste em comunicar, en-
tão, que o resultado econômico 
financeiro daquela entidade está 
intimamente relacionado com a 
contabilidade, mas isso permeia 
diversos setores dentro de uma 
organização - onde a  parte de 
compliance também tem uma 
relação muito importante. Com 
a profissão contábil seguindo os 
procedimentos determinados 
por diversas estruturas concei-
tuais que se formam dentro de 
um modelo de gestão de uma 
empresa, ela tem um papel fun-
damental também na governan-
ça corporativa. Não dá para fa-
lar em governança corporativa 
sem falar em resultado em pres-
tação de contas, pois são ques-
tões que estão no âmago do que 
é a contabilidade.
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Márcio Schuch Silveira, presidente CRCRS, destaca papel essencial dos profissionais em diversas áreas de atuação


