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Carta do editor

novos desafios

Nestes dois anos à frente da Gestão 2012-2013
do CRC SP enfrentamos muitos desafios, uma
intensa agenda de atividades, novas ideias. Uma
delas, e que deu muito certo, foi voltarmos a ter
uma publicação impressa.
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Os profissionais pediam uma revista do CRC SP
em papel e nós atendemos. Apesar da onda online
que varre o mundo, as publicações impressas
resistem e, dificilmente, deixarão de circular.

Por Luiz Fernando Nóbrega
Presidente da gestão
2012 - 2013 do CRC SP

ULO
PA

Para chegarmos a esta revista fizemos muitas
reuniões, consultas e tivemos o empenho de
muita gente. A união de cabeças pensantes
acabou concebendo a Gestor Contábil, que está
completando seu primeiro ano de vida.

Voltamos ao papel, mas demos um salto em
direção à amplificação da comunicação com
os profissionais e com a sociedade quando
o Conselho aderiu às redes sociais – Facebook,
Twitter, YouTube: diariamente trocamos
informações e ideias com milhares de usuários.
Conseguimos aquilo a que nos propusemos:
ouvir o Profissional da Contabilidade, conhecer
as suas demandas, saber o que ele precisa para
realizar seu trabalho junto à sociedade com
sucesso. Sempre acreditamos que se investíssemos no profissional, a profissão ficaria mais
forte, mais consolidada!
Foram dois anos de muita emoção, especialmente
este 2013 – o Ano da Contabilidade no Brasil.
Colegas de todo o estado de São Paulo lançaram
a campanha em suas cidades, mostrando para a
sociedade que nós Profissionais da Contabilidade
estamos na luta, ajudando a construir um País
muito melhor!
A todos vocês o meu muito obrigado! Vamos
continuar na luta pela dignificação dos profissionais e da Contabilidade!

GESTOR CONTABIL
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA NORTEIA
A AÇÃO GERENCIAL
E CRIA VALOR
ROBERTA NIOAC PRADO
Conselheira de Administração do IBGC
(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa),
doutora em Direito Empresarial, especialista
em Governança Corporativa e Familiar Sucessória e Societária. É sócio fundadora da IGG
-Interlink Governança Global, coordenadora
e professora da GVlaw - Escola de Direito da
Fundação Getúlio Vargas.

O que é governança corporativa e que benefícios
pode trazer para as empresas?
De acordo com o Código das Melhores Práticas do
IBGC, a governança corporativa é o sistema pelo
qual as organizações são dirigidas, monitoradas e
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre
proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas
de governança corporativa convertem princípios
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em recomendações objetivas, alinhando interesses
com a finalidade de preservar e otimizar o valor
da organização, facilitando seu acesso a recursos e
contribuindo para a sua longevidade. Em resumo, é
como a empresa é governada, gerida e administrada.
Como funcionam os instrumentos de controle e de
responsabilização na governança corporativa?
A adoção de boas práticas tem caráter voluntário,
cabe aos principais agentes da organização -

sócios, conselheiros (quando houver), diretores
executivos, conselheiros fiscais (quando houver) e
Auditores – familiarizarem-se com as políticas e
boas práticas de governança, compreenderem seu
alcance e a melhor forma de sua implementação,
considerando a realidade de cada empresa, seu
porte, fase de vida, tipo de controle (majoritário,
minoritário ou compartilhado). E ainda se é uma
empresa aberta, fechada, familiar etc. Cada tipo de
empresa demanda um modelo específico, adequado
às suas necessidades.
Adotar boas práticas de gestão é também uma forma
de agregar mais valor à companhia e ajudar a atrair
investimentos e clientes?
Sim, são inúmeras as vantagens promovidas com
o crescente reforço no ambiente de governança,

enfatizando os princípios básicos promovidos por
esse ambiente, ou seja, transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa.
Quais são as práticas que devem ser observadas
pelos administradores das companhias?
Transparência, mais do que a obrigação por lei ou
regulamentação, o desejo de informar as partes
interessadas (stakeholders), buscando criar um
clima de confiança, tanto internamente quanto
da empresa com terceiros. A informação não deve
restringir-se ao desempenho econômico financeiro,
contemplando demais fatores, inclusive intangíveis
que norteiam a ação gerencial e conduzem à criação
de valor, equidade, tratamento justo de todos os
sócios e demais partes interessadas. Atitudes e
políticas discriminatórias sob qualquer pretexto
são inaceitáveis. Os agentes de governança devem

Acesso à saúde de qualidade
para o Contabilista viver melhor.
Só a parceria do CRC SP com a Qualicorp proporciona a você,
Contabilista e sua família, acesso aos melhores planos de saúde
pelo menor preço.
• Rede com os melhores hospitais, laboratórios e médicos do Brasil.1
• Livre escolha de prestadores médico-hospitalares com reembolso.2
• Preços e condições especiais de adesão.

Menor preço: em comparação a produtos similares no mercado de planos de saúde individuais (tabela de setembro/2013). ¹ De
acordo com a disponibilidade da rede médica da operadora escolhida e do plano contratado. ² Conforme condições contratuais. A
disponibilidade e as características desse benefício especial podem variar conforme a operadora escolhida e o plano contratado.
Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. Os preços e as redes estão sujeitos
a alterações, por parte das respectivas operadoras, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei no 9.656/98). Condições
contratuais disponíveis para análise. Novembro/2013.
Amil:
ANS nº 326305

Bradesco Saúde:
ANS nº 005711

SulAmérica:

An CRC SP19x11,5 (5) FINAL.indd 1

Qualicorp
Adm. de Benefícios:
ANS nº 417173

Ligue e confira:
De segunda a sexta, das 9 às 21h, e aos sábados, das 10 às 16h.

www.economizecomaqualicorp.com.br

06/11/2013 10:24:36
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prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos ou omissões.
Por fim, a responsabilidade corporativa, os agentes
de Governança devem zelar pela sustentabilidade
das organizações, visando à sua longevidade,
incorporando considerações de ordem social e
ambiental na definição de negócios e operações.
O Profissional da Contabilidade exerce hoje um
novo papel nos processos de gestão. Que
importância tem para a Contabilidade a adoção
de boas práticas de governança nas empresas?
Toda empresa deve manter um sistema de informação, controles gerenciais, processos operacionais
e administrativos estruturados, além de uma
comunicação transparente e eficaz. Os principais
objetivos desse sistema em linha com as boas
práticas e seus princípios básicos (transparência,
equidade, prestação de contas e responsabilidade
corporativa) são proporcionar um registro
confiável das informações contábeis, financeiras
e operacionais, fiscais e estratégicas relevantes
para monitorar a gestão e apoiar as tomadas de
decisão da administração da empresa, assegurar
maior qualidade e segurança dessas informações,
obter maior credibilidade junto aos fornecedores
de capital e demais partes interessadas, com
potencial impacto positivo no custo de capital
e fundamentalmente gerenciar riscos, evitando
contingências para a empresa e responsabilidades
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pessoais para seus principais agentes de governança (sócios, diretores, conselheiros fiscais e de
administração, Contadores e Auditores).
As Normas Internacionais de Contabilidade
contribuíram positivamente para a adoção de
práticas de governança corporativa?
Sim, a adoção do padrão internacional de Contabilidade,
as IFRS (International Financial Reporting Standards
–Normas Internacionais de Contabilidade), traz maior
transparência da situação econômica financeira da
empresa e seu desempenho, de maneira mais
compreensível e principalmente comparável com
empresas estrangeiras, fundamental no atual estágio
de globalização. Ressalte-se que a transparência
trazida pelas IFRS ao direito contábil brasileiro não
deve ser uma preocupação apenas das empresas
abertas, mas de todas as empresas que queiram
negociar financiamentos em melhores condições
com bancos, clientes, fornecedores e potenciais
investidores.
De uma forma geral, os empresários têm consciência
da importância da governança corporativa para
melhorar os processos de gestão?
Sim, especialmente os empresários que nos últimos
anos têm recorrido ao mercado para financiar
seus projetos, assim como empresários que fazem
parcerias com outras empresas ou com investidores para desenvolvimento e ampliação de seu
mercado, além de empresários familiares, que se

preocupam com a sobrevivência das empresas
nas mãos da próxima geração. Na medida em
que a empresa cresce e se torna mais complexa,
a governança vai se tornando imprescindível para
que se obtenha ou mantenha a administração
eficiente. A clara separação dos fóruns para tratar
de temas relacionados à propriedade do capital,
família e gestão, obtida com regras fundadas nos
princípios de boas práticas de governança, tende a
proporcionar melhoria na qualidade das decisões,
reduzindo a confusão de papéis e evitando conflitos
entre os agentes da governança.
O que é preciso para difundir ainda mais as
práticas de governança corporativa?
Promover o engajamento de empresários e agentes
da governança com as boas práticas por meio de
cursos e palestras, o que o IBGC já faz. Matérias e
reportagens também são uma maneira de difusão,
já que a imprensa é muito importante na divulgação

de informações, monitoramento das empresas, principalmente no caso das companhias de capital aberto.
Como está sendo, no Brasil, a implementação
da governança corporativa?
O novo mercado da BM&FBovespa, assim como a
atuação do IBGC, tem colaborado para direcionar o
foco e ressaltar a importância da boa governança
para a sustentabilidade e longevidade das empresas.
A BM&FBovespa tem um segmento denominado
Bovespa Mais, voltado para empresas de menor
porte que voluntariamente (independentemente de
obrigação legal) buscam se familiarizar com as boas
práticas antes de um IPO de maior volume. A governança é um processo que não termina, pois sempre
se podem aperfeiçoar as boas práticas, a legislação
e a autorregulação em matéria de governança. Acredito
que o Brasil está se saindo bem na adoção das
boas práticas.

Matéria

GESTÃO 2012-2013
APROXIMOU MAIS O PROFISSIONAL DO CONSELHO
Com o lema “Investindo em Você, Consolidando a Profissão”, o Conselho Diretor do CRC SP iniciou a Gestão
2012-2013 em 2 de janeiro de 2012. Composto pelo presidente e quatro vice-presidentes, de Administração
e Finanças; Fiscalização, Ética e Disciplina; Desenvolvimento Profissional e Registro, ao encerrar os dois anos
de gestão, o Conselho Diretor faz um breve balanço do que foi realizado.

PRESIDÊNCIA

Luiz Fernando Nóbrega
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A importância de se manter uma relação direta
com os Profissionais da Contabilidade fez com
que uma das primeiras diretrizes da Gestão
2012-2013 fosse a inserção do Conselho nas
redes sociais. “Ouvir” o profissional é essencial,
mas não é fácil: são mais de 140 mil profissionais,
mais de 20 mil empresas contábeis, espalhados
pelo estado de São Paulo.

maior com os profissionais e a sociedade, que
têm se manifestado diariamente.

Ao colocar o Conselho no Facebook, Twitter
e YouTube, o CRC SP quebrou paradigmas e o
temor de se expor, gerando uma aproximação

Nestes dois últimos anos, o CRC SP abriu-se
também para maior participação nos assuntos
que atingem diretamente o Profissional da

GESTOR CONTABIL

Ao interagir com os profissionais, o Conselho
adotou uma firme política de defesa da Contabilidade,
colocada em prática todas as vezes em que a
profissão foi atacada. A colaboração dos profissionais
foi essencial: a cada reclamação, o Conselho
defendeu os profissionais.

Contabilidade, posicionando-se firmemente
contra o aumento das obrigações acessórias e
o acúmulo de trabalho em prol dos fiscos, em
detrimento de maior dedicação aos clientes.
A injustiça tributária, normas e resoluções do
governo que interferem direta e indiretamente no
trabalho do profissional contábil foram veementemente combatidas e, muitas vezes, o
CRC SP aliou-se às entidades contábeis e outras,
representativas da sociedade, para fazer ouvir
a sua voz.

Parcerias, convênios, trocas de experiência: o
crescimento do profissional foi exaustivamente
buscado e uma das conquistas foi a parceria
internacional firmada entre o CRC SP e a
Universidade de Anderson, da Carolina do Sul,
Estados Unidos, que oferece cursos de graduação
e MBA (Master in Business Administration –
Mestre em Administração de Negócios), na
área da Contabilidade. Ao Conselho caberá
divulgar para estudantes e profissionais do
exterior suas ações e as mudanças vividas pela
profissão contábil no Brasil.

Convecon: maior evento contábil do estado de São Paulo.

VICE-PRESIDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Claudio Avelino Mac-Knight Filippi
O atendimento ao Profissional da Contabilidade foi
o foco em 2012-2013 da pasta, com a criação do
NRE – Núcleo de Relacionamentos. O Atendimento
presencial e Teleatendimento foram desmembrados, ficando como núcleos independentes e
facilitando as demandas dos profissionais. Para um
atendimento telefônico mais ágil foi substituído o
sistema de telefonia, agora mais moderno e com
maior número de ramais.

Também para facilitar o relacionamento Conselho/
Profissional, investiu-se na atualização dos
servidores e no aumento da capacidade da rede de
armazenamento de dados do CRC SP. Pela primeira
vez, treinamentos de imersão para delegados e
funcionários foram realizados.
Em respeito ao meio ambiente, uma empresa de
coleta seletiva foi contratada, para melhor
aproveitamento do lixo gerado.
GESTOR CONTABIL
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Comprobatória de Percepção de Rendimentos)
e Como o Profissional da Contabilidade Pode
Evitar Infrações.
Também com o intuito de proteger a sociedade,
foram firmadas convênios de cooperação com
prefeituras. Todo documento encaminhado à
prefeitura, que envolva a atuação do Profissional
da Contabilidade, é precedido de consulta online
para garantir a excelência dos trabalhos contábeis
executados.
Núcleo de Relacionamento: para atender o profissional.

Graças ao trabalho desenvolvido, o CRC SP conquistou
a recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade
– Norma ISO 9001. O trabalho intenso de esclarecimento junto aos devedores resultou no índice de
inadimplência de um dígito.
Outra novidade foi o início da implantação da Lei
de Acesso à informação, que gerará a publicação do
Portal da Transparência, com dados abertos à consulta.
O vice-presidente Filippi atuou como coordenador
estadual da campanha “2013 - Ano da Contabilidade
no Brasil”, uma iniciativa do CFC (Conselho Federal
de Contabilidade). Filippi fez a ponte entre as ações
implementadas no estado de São Paulo e as ações
do CFC em nível nacional.

VICE-PRESIDÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E DISCIPLINA
Gildo Freire de Araújo
Educar para não ter que penalizar: este é o objetivo da
pasta, somado ao trabalho de fiscalização preventiva, orientação e capacitação dos profissionais. Foi
nessa linha que, durante a Gestão 2012-2013, foram
editados os folhetos educativos Decore (Declaração
12
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Foram celebrados convênios com as prefeituras
de Vinhedo, Guarulhos, Carapicuíba, Olímpia,
Artur Nogueira, Itapecerica da Serra, São Pedro,
Casa Branca, Itobi, Paulo de Faria, Miracatu, Tapiratiba, Tatuí, Itu, Salto, Bebedouro, Barretos,
Porto Ferreira, Garça, Sarapuí, Alumínio, Patrocínio
Paulista, Mendonça, Américo de Campos, Macaubal,
Alvinlândia, Juquiá, Irapuã, Holambra, Itajobi, Bady
Bassiti, Mairinque, Divinolândia.
E renovados os convênios de cooperação com as
prefeituras de Santos, São Vicente, Votuporanga,
São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes, Jaú, Matão,
Registro, São Sebastião da Grama, São José do
Rio Pardo, Itararé, São José do Rio Preto, São João
da Boa Vista, Indaiatuba, Barueri, Itatiba, Paulínia,
Jaboticabal, Capivari.
Também está em andamento a renovação dos
convênios com as prefeituras de Cubatão, Catanduva,
Caconde, Ourinhos, Presidente Prudente, São
Roque, Sorocaba e Sumaré.
A informatização dos procedimentos de fiscalização
gerou economia processual ao CRC SP possibilitando
implantação de fiscalização à distância, atas de
julgamento de processos e jurisprudência em tempo
real. A adoção pela fiscalização de notebooks
contribuiu para celeridade nos trabalhos e cumprimento
das metas estabelecidas pelo CFC.

À vice-presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina
coube ainda a coordenação da Comissão de Projetos
Sociais e a Comissão de Representação junto à Área
Pública. Em ambas, o foco foi o esclarecimento, a
orientação e a capacitação – por meio de palestras
e seminários.
A Comissão de Projetos Sociais desenvolveu um
trabalho voltado para temas como Contabilidade,
Prestação de Contas, Controle e Auditoria para o
Terceiro Setor, com cerca de 120 atividades direcionadas à capacitação de ações sociais, em prol do
voluntariado e atuação de universitários, com mais
de 5.000 participações.
Entidades como a Receita Federal, o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e

o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente foram parceiros, assim como as ONGs
Instituto Reciclar, Associação Programa Educar,
Fundação Dorina Nowil, Gol de Letra, Mães da Sé
e outras.
Para a Comissão de Representação junto à Área
Pública foram desenvolvidos seminários sobre
“Capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor
Público”, realizados na capital e em cidades do
interior como Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas,
Jundiaí, Piracicaba, Osasco, São José do Rio Preto.
O público alvo: Profissionais da Contabilidade,
servidores e gestores federais, estaduais e municipais, servidores e técnicos de Tribunais de Contas
de estados e municípios, professores e outros
profissionais que atuem com a Contabilidade Pública.

Terceiro Setor em foco.

VICE-PRESIDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

dois anos continuaram a ser oferecidos seminários,
palestras, oficinas, fóruns e grupos técnicos para
aqueles que trabalham em empresas, Auditoria,
Marcia Ruiz Alcazar
consultoria, Terceiro Setor, Perícia, área acadêmica,
Aquisição de conhecimento e qualificação são os Setor Público etc. Treinamentos também foram
objetivos do Desenvolvimento Profissional do CRC SP, aplicados para conselheiros, delegados e
visando ao aprimoramento do Profissional da colaboradores do Conselho.
Contabilidade. Buscando desenvolver conteúdos Mais de 2.000 horas por ano foram ministradas por
que supram as necessidades dos profissionais profissionais qualificados – palestrantes e instrutores,
que atuam em atividades segmentadas, nestes que fazem parte do Cadastro de Especialistas,
GESTOR CONTABIL
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formado por meio de processo divulgado em edital
público. As atividades foram oferecidas com foco
em aprendizagem abrangente e integradas, inclusive
com carga horária específica, conforme normas
técnicas e profissionais de instituições financeiras
e de seguros. Os materiais oferecidos são padronizados, periodicamente revisados e atualizados por
profissionais qualificados.
A grande inovação deste período foi a introdução do
“Autoestudo”, modalidade que complementa as atividades presenciais de atualização e aprimoramento
e que é 100% online. A atividade à distância tem
referência bibliográfica, apostila, vídeo e teste para
mensurar o conhecimento assimilado. O autoestudo
permite que o aluno tenha um aprendizado
independente e organize seu tempo, de acordo
com as outras atividades do dia a dia.

As ações para o sucesso dos projetos envolveram
esta vice-presidência, a Câmara de Desenvolvimento
Profissional e comissões específicas, como a Comissão
CRC SP Jovem, Comissão de Assessoramento à
Câmara de Desenvolvimento Profissional, Comissão
de Educação Profissional Continuada, Comissão do
Ciclo de Palestras.
A Comissão CRC SP Jovem ajudou no desenvolvimento do livrete Contabilidade na Real, dirigido ao
público jovem, apresentando a importância da
Contabilidade e do profissional.
A Comissão de Assessoramento à Câmara de
Desenvolvimento Profissional analisou processos
de novos cadastros e manutenção de 162 palestrantes/
instrutores para execução do Programa de Educação
Continuada, ajudando na revisão e formatação
de módulos aplicados.

Programa de visita à sede do CRC SP.

A Comissão de EPC (Educação Profissional Continuada), de acordo com a Norma de EPC, credenciou
2.000 atividades por ano, além da análise dos
Relatórios dos Profissionais. O aprimoramento do
sistema informatizado deu maior transparência aos
controles e prazos determinados pela Norma. Em
destaque, as sugestões apresentadas para melhoria
da Norma em audiência pública, para vigorar em 2014.
14
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A Comissão do Ciclo de Palestras ofereceu um leque
de temas atuais por meio de palestras realizadas
todas as segundas-feiras e material técnico atualizado
semanalmente disponível no portal do CRC SP com
8.000 acessos ao mês.
Nas atividades promovidas pelo Desenvolvimento
Profissional do CRC SP, nestes dois últimos anos,
foram alcançados mais de 60.000 participantes.

VICE-PRESIDÊNCIA DE Registro

partilhado pelos novos Profissionais da Contabilidade
e suas famílias. Em 2012, em seis solenidades
Ari Milton Campanhã
realizadas, foram entregues 456 carteiras. Em 2013,
Responsável pelo registro do Profissional da 697 carteiras de identidade profissional foram
Contabilidade ao CRC SP, a vice-presidência de Registro entregues em sete solenidades.
coordena dois importantes ritos de passagem que
levam o Técnico em Contabilidade e o bacharel em Em 2012, estavam registrados 136.303 Profissionais
Ciências Contábeis ao mercado de trabalho: o da Contabilidade e 20.705 empresas de Contabilidade.
Exame de Suficiência e a entrega da carteira de Em 2013 (até o mês de outubro) eram 134.440 os
profissionais registrados e 20.263 as empresas
identidade profissional.
contábeis registradas no Conselho.
A vice-presidência de Registro coordena, no estado
de São Paulo, os dois Exames de Suficiência anuais NO INTERIOR DO ESTADO,
realizados nos meses de março e setembro, regidos INFORMAÇÃO DE QUALIDADE
por normas emanadas pelo CFC (Conselho Federal AOS PROFISSIONAIS
de Contabilidade) e executados pela FBC (Fundação
Os delegados regionais do CRC SP em Campinas,
Brasileira de Contabilidade).
Lilian Ricci Ghizzi, em Santos, Adilson Bulo Júnior,
O Exame de Suficiência é um dos requisitos para e em São José dos Campos, Eliane Aparecida Maia,
obtenção ou restabelecimento de registro profissional fizeram um balanço sobre os dois últimos anos de
em CRC (Conselho Regional de Contabilidade), em atuação do Conselho Diretor.
obediência à Lei nº 12.249/2010 e à Resolução CFC
Segundo a delegada Lilian, a gestão será lembrada
nº 1.373/2011. No estado de São Paulo, as provas
pela visão de futuro e pela proximidade com
são realizadas na capital e em 18 cidades do interior.
profissionais, acadêmicos e representantes da
Em 2012, inscreveram-se para o Exame 8.537 classe contábil.
candidatos em março e 9.974 candidatos em
“As atividades de Educação Profissional Continuada,
setembro. Em 2013, em março o número de inscrições
as convenções e fóruns regionais atraem um grande
foi de 11.925 candidatos e em setembro, inscreveram-se
número de profissionais. Nos últimos anos, o CRC SP
12.502 candidatos.
tem dado especial atenção aos temas ligados à
A cerimônia de entrega de carteiras, promovida pela área acadêmica, ao Setor Público e ao Terceiro
pasta, é sempre um momento emotivo e feliz com- Setor, que são de grande relevância para a
sociedade”, declarou.
Para o delegado regional de Santos, o principal
legado da gestão foi a valorização da profissão. “As
divulgações em programas de rádio e televisão, os
fóruns, palestras e seminários realizados e a articulação
com entidades do poder público foram muito
importantes para dar visibilidade à profissão e para
aproximar ainda mais o Conselho da sociedade”.
Concentração durante Exame da Suficiência.

GESTOR CONTABIL
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Bulo também destacou o investimento em programas
de treinamento e o relacionamento de proximidade
com as delegacias como marcas da atual gestão.
“Os treinamentos oferecidos aos delegados foram
excelentes ferramentas de reciclagem e integração,
que nos incentivaram a trabalhar cada vez mais pela
profissão. Além disso, o Conselho Diretor reuniu-se
com frequência com os delegados para coletar as
demandas de cada região, o que demonstra a
dedicação e o compromisso da gestão com os
Profissionais.”
Para a delegada Eliane, foi muito importante a
dedicação da gestão 2012-2013 do CRC SP para
levar informação de qualidade aos profissionais contábeis. “As palestras em universidades
e as entrevistas em jornais, rádios e programas
de TV permitiram a divulgação do conhecimento e contribuíram para a promoção da profissão

entre os usuários da Contabilidade”.
Entre as ações do Conselho voltadas à área social e
de promoção da cidadania, a delegada Lilian ressaltou
a divulgação da possibilidade de destinar parte do
Imposto de Renda para entidades sociais. “É muito
importante incentivar os profissionais e empresas
contábeis a informarem seus clientes sobre a
existência deste mecanismo”, enfatizou.
Já a delegada em São José dos Campos destacou
a importância das ações voltadas à área social,
entre as quais a promoção do PVCC (Programa de
Voluntariado da Classe Contábil). “Os Profissionais
da Contabilidade podem contribuir com o conhecimento que possuem para a construção de uma
sociedade pautada pela ética e responsabilidade
social. A atuação do CRC SP é muito importante
para incentivar esta participação”.

destaque

Publicações do CRC SP

trazem informações precisas e atualizadas sobre a profissão
na guia de publicações do menu lateral esquerdo,
ou diretamente no menu do lado direito.
Com uma abordagem mais prática, a Resenha de
Matérias Técnicas traz, semanalmente, as principais
alterações na legislação contábil e tributária, além
de assuntos relacionados ao dia a dia dos profissionais. A Resenha de Matérias Técnicas está
disponível na guia “Desenvolvimento Profissional”
do menu esquerdo do portal do CRC SP, no link
“Resenha Técnica”.
A Contabilidade é uma ciência dinâmica, que além
de conhecimento técnico e dedicação exige
atualização constante daqueles que exercem a
profissão. Para auxiliá-los nesta missão, o CRC SP
disponibiliza a profissionais e estudantes da área
contábil publicações que trazem tudo o que acontece
de mais recente no meio contábil.
As últimas notícias sobre a Contabilidade e sobre
o CRC SP podem ser conferidas no portal do
Conselho, no endereço www.crcsp.org.br.
Diariamente atualizado, o portal traz informações
sobre a legislação contábil, atividades programadas
e outros assuntos relacionados à profissão. Para
acessar as matérias, basta clicar no link “Notícias”
do menu, localizado na parte esquerda do Portal.
Com informações sobre legislação, notícias relacionadas à profissão, artigos sobre temas técnicos
e entrevistas com personalidades da área contábil,
o Boletim CRC SP é outro destaque entre as
publicações do Conselho. Ele está disponível em
dois formatos, em leitor virtual e em PDF, e pode
ser acessado no link “Boletim Online”, localizado

Pensando no cotidiano agitado do Profissional da
Contabilidade, o CRC SP envia por e-mail, todas as
quintas-feiras, o informativo CRC SP Online, com
informações técnicas e contábeis que foram
destaque na semana, entrevistas com especialistas
na área contábil e notícias dos departamentos de
Desenvolvimento Profissional e Eventos. Apenas
os Profissionais da Contabilidade que cadastraram
seus e-mails recebem o CRC SP Online. A publicação
também está disponível no portal do CRC SP.
Neste ano, o CRC SP ampliou seu leque de publicações. Enviada aos mais de 140 mil Profissionais
da Contabilidade registrados no CRC SP, a revista
impressa Gestor Contábil apresenta, de forma leve
e objetiva, matérias sobre Contabilidade, gestão,
comportamento e atualidades, temas pertinentes
ao novo perfil do Profissional da Contabilidade.
O Conselho tem ainda a coluna CRC SP Informa,
que traz, semanalmente, matérias com temas
relacionados à área contábil. A coluna é publicada
todas as semanas em jornais da capital, interior e
Grande São Paulo.
GESTOR CONTABIL
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case

Valdir Segato
Transformando sonhos em realidade
O contato com a área contábil começou cedo
para Valdir Donizete Segato. Com apenas 10 anos
de idade, para ajudar no sustento da família humilde,
ele foi trabalhar de office-boy no escritório de
Contabilidade de seus tios João e Constantino,
em Jundiaí. “Eu era tão pequeno que sequer
alcançava o botão do elevador no banco”, conta.

Ao assumir esse novo desafio, Valdir trabalhou
bastante para renovar o escritório, informatizando-o e expandindo a oferta de serviços
prestados. “Antes, nossa empresa tinha como
clientes pequenos comércios. Hoje, no entanto,
trabalhamos também com grandes empresas,
multinacionais”, contou.

Logo após concluir o curso Técnico em Contabilidade, Valdir decidiu ir em busca de novos
desafios, deixou o escritório e ingressou no curso
de Análise de Sistemas, na PUC-Camp (Pontifícia
Universidade Católica de Campinas). Já formado, foi trabalhar implementando sistemas em
escritórios de Contabilidade.

Além de trabalhar com companhias de grande
porte e de diversos ramos, o escritório diversificou as áreas de atendimento. “Atuamos
também em Auditoria e Perícia Contábil”, disse
Valdir. O empenho e a dedicação garantiram ao
escritório um espaço de destaque no mercado
de trabalho, que é um dos principais na cidade
de Jundiaí.

Em 1992, foi convidado para retornar ao mesmo
escritório onde começou a trabalhar e aceitou a Para garantir a qualidade no atendimento, Valdir
proposta, tornando-se sócio da empresa.
sabe a importância da Educação Profissional
18
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“Desde que escolhi seguir a carreira como
Profissional da Contabilidade, tinha o sonho de
ser reconhecido pelo meu trabalho”, contou. Hoje,
Valdir acredita ter realizado esse sonho, pois,
considera-se um profissional respeitado pelos
A mesma lógica é aplicada em sua empresa.
seus pares. “Isso é fruto de um trabalho realizado
“Investimos no talento de nossos colaboradores.
com ética e transparência.”
Todos passam por treinamentos e qualificação
para garantir que o cliente seja atendido sempre
Família
da melhor maneira, com respeito e ética profissional.”
“Quando não estou trabalhando, dando aula,
Trabalhando pela
representando o Conselho ou fazendo palestras,
meu passatempo preferido é ficar com a família”,
classe contábil
Desejando contribuir com a profissão, Valdir contou. Casado há 20 anos, Valdir divide todos
começou a atuar nas entidades de classe. Em os momentos com sua esposa Claudia, inclusive
2007, foi eleito delegado regional do CRC SP em no trabalho.
Jundiaí. Ele conta que se sente realizado em poder
trabalhar em prol da profissão contábil e do órgão Ele também não dispensa o “bom e velho futebol”,
que representa os Profissionais da Contabilidade principalmente, se for para jogar com seus filhos
Guilherme, de 15 anos, e Gianlucca, de 10.
no estado de São Paulo.
Continuada. Por isso, cursou Ciências Contábeis,
possui um MBA em Contabilidade Empresarial e
se prepara para começar um curso de mestrado
em 2014.

agenda

Acesse a programação completa no Portal do CRC SP (Outras áreas: tributária,
obrigações acessórias, terceiro setor, pública, Auditoria entre outros)

ESPECIAL - NORMAS CONTÁBEIS PMEs Evidenciação / Reconhecimento / Mensuração / Contabilização

Demonstrações e Outros

Investimentos e Outros

1 Pequenas e Médias Empresas

11 Instrumentos Financeiros Básicos

2 Conceitos e Princípios Gerais

12 Outros Tópicos sobre Instrumentos Financeiros

3 Apresentação das Demonstrações Contábeis

13 Estoques

4 Balanço Patrimonial

14 Investimento em Controlada e em Coligada

5 Demonstração do Resultado e Demonstração do
Resultado Abrangente

15 Investimento em Empreendimento Controlado em
Conjunto (Joint Venture)

6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

16 Propriedade para Investimento

Seção

Seção

7 Demonstrações dos Fluxos de Caixa
8 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
9 Demonstrações Consolidadas e Separadas
10 (10) Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro + (22) Passivo e Patrimônio Líquido

presencial
(Seminário)

Capital

Araçatuba

Araraquara

Bauru

Campinas

Guarulhos

Demonstrações e Outros

16 e 23 jan

15/jan

16/jan

22/jan

15/jan

16/jan

Investimentos e Outros

06 e 20/fev

19/fev

13/fev

12/fev

05/fev

13/fev

Bens e Outros

13 e 27/mar

26/mar

20/mar

19/mar

26/mar

20/mar

Receitas e Outros

08 e 22/mai

07/mai

22/mai

28/mai

14/mai

22/mai

Partes Relacionadas e Outros

05 e 12/jun

11/jun

12/jun

11/jun

11/jun

05/jun

Atividades desenvolvidas sob a gestão da vice-presidência de Desenvolvimento Profissional com o
apoio da Câmara de Desenvolvimento Profissional e das Comissões CRC SP Jovem, Social, Mulher,
Mediação e Arbitragem, Área Pública, EPC. PME, TV CRC SP, Melhor Idade e Ciclo de Palestras.

Vagas limitadas. Certificado de Participação emitido em 72 horas

Bens e Outros

Receitas e Outros

Seção

Partes Relacionadas e Outros

Seção

Seção

17 Ativo Imobilizado

23 Receitas

18 Ativo Intangível Exceto Ágio por
Expectativa de Rentabilidade Futura
(Goodwill)

24 Subvenção Governamental
26 Pagamento Baseado em Ações

20 Operações de Arrendamento Mercantil

28 Benefícios a Empregados

25 Custos de Empréstimos e Operações de
Arrendamento Mercantil

29 Tributos sobre o Lucro

(10) Políticas Contábeis, Mudança
de Estimativa e Retificação de Erro
+ (22) Passivo e Patrimônio Líquido
30 Efeitos das Mudanças nas Taxas
de Câmbio e Conversão de
Demonstrações Contábeis
31 Hiperinflação
32 Evento Subsequente

27 Redução ao Valor Recuperável de
Ativos

33 Divulgação sobre Partes
Relacionadas
34 Atividades Especializadas
35 Adoção Inicial

Jundiaí

Marília

Osasco

Piracicaba

Presidente
Prudente

Ribeirão Preto

Santo
André

Santos

São
Bernardo
do campo

São João
da Boa
Vista

São
José do
RioPreto

São José
dos campos

Sorocaba

16/jan

15/jan

23/jan

23/jan

21/jan

24/jan

23/jan

22/jan

24/jan

16/jan

22/jan

22/jan

23/jan

13/fev

05/fev

20/fev

20/fev

04/fev

14/fev

20fev

12/fev

14/fev

13/fev

26/fev

26/fev

20/fev

20/mar

26/mar

13/mar

13/mar

11/mar

14/mar

13/mar

19/mar

14/mar

26/mar

12/mar

12/mar

20/mar

22/mai

14/mai

15/mai

15/mai

20/mai

23/mai

15/mai

14/mai

23/mai

22/mai

21/mai

21/mai

08/mai

12/jun

11/jun

12/jun

05/jun

10/jun

13/jun

05/jun

11/jun

13/jun

12/jun

11/jun

11/jun

05/jun
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agenda

À Distância
AUTOESTUDO

Temas disponíveis:

Modalidade que complementa as atividades
presenciais de atualização e aprimoramento que
o CRC SP oferece em todo o estado. A modalidade,
100% online, é concluída à distância.

• ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte 		
• ITG 2002 - (Resolução CFC nº 1.409/2012) Entidades sem finalidade de Lucros		
• Imobilizado e Ativos Intangíveis - NBC TG 1000
seções 17 e 18			
• Investimento em Controlada e em Coligada
NBC TG 1000 seção 14			
• Provisões, Ativos e Passivos Contingentes NBC
TG 1000 seção 21			
• Redução ao Valor Recuperável de Ativos NBC
TG 1000 seção 27			
• Adoção Inicial - Contabilidade para PMEs NBC
TG 1000 seção 35			
• NBCTG 1000-CTG 1000 Seção 35 – Adoção
Inicial (novo)

O profissional inscrito deverá estudar o material
indicado na referência bibliográfica, assistir ao
vídeo e, ao se sentir preparado, fazer a inscrição,
que dará acesso ao link para responder as
questões. Para obtenção do certificado, é
necessário acertar no mínimo oito das dez
questões (três tentativas). É importante lembrar
que, após a inscrição, o prazo para enviar as
respostas é de 30 dias.
O autoestudo permite que o aluno tenha um
aprendizado independente e organize seu
tempo, de acordo com as outras atividades do
dia a dia.

Em destaque (novos conteúdos)
• Principais Aspectos para o Fechamento
das Demonstrações Contábeis (Orientações
para o Encerramento do Exercício)
• Novas Regras para o Combate ao Crime de
Lavagem de Dinheiro
• Estoques
• Desoneração da Folha de Pagamento Tributação
sobre a Receita.
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Estante

Li, gostei e recomendo
Golpes Bilionários
Autor: Kari Nars
Editora Gutenberg

Na atualidade, a mídia tem divulgado de forma recorrente um
número crescente de fraudes, sejam elas no mercado de capitais,
financeiras, contábeis, corrupção etc. praticadas por profissionais
que tinham credibilidade e por vários motivos cometeram ilícitos
enganando familiares, amigos, investidores e terceiros. Entretanto, a
sociedade global de longa data vem se defrontando com malfeitos
que quando descobertos deixam a todos estupefatos.
Escolhi este livro pelo tema polêmico já que considera as principais
fraudes ocorridas no mundo, além de comentários sobre a motivação,
os métodos utilizados pelos fraudadores e as punições judiciais ou
da natureza pelas quais esses criminosos acabaram sendo
castigados. Os leitores, ao término do livro, serão muito mais atentos
a detalhes utilizados por golpistas para enganar suas vítimas no dia
a dia evitando situações difíceis de explicar, como as perdas por golpes.
Adelino Dias Pinho.
Presidente da 5ª Seção Regional do Ibracon – Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil

gestor

contábil

E-mail: crcsp@crcsp.org.br

Rua Rosa e Silva, 60 – Higienópolis

Portal:www.crcsp.org.br

01230-909 – São Paulo – SP

