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Carta do editor

2014: a Contabilidade
em evidência
Uma agenda extensa do CPC (Comitê de
Pronunciamentos Contábeis) colocará neste
ano a Contabilidade em evidência. Assuntos como transações entre entidades sobre
controle comum, equivalência patrimonial em
demonstrações separadas, Contabilidade em
economias de alta inflação e muitos outros
temas serão discutidos pelas entidades participantes do CPC aqui no Brasil e no exterior.
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A agenda 2014 do Comitê e outro tema de
muito interesse dos brasileiros, o empreendedorismo, estão nesta edição, além de outros
assuntos. Estamos começando um novo ano e
outros colaboradores se juntaram ao Conselho
Editorial da Gestor Contábil para incrementar
ainda mais nossa publicação.

Por Claudio Filippi
Presidente da Gestão
2014-2015 do CRC SP

Mas esta publicação quer a sua participação
e por isso, você, leitor, é o nosso convidado
para sugerir pautas, escrever e mandar a sua
opinião sobre as matérias que divulgamos.
O que você quer ler na sua revista?
Da nossa parte, estaremos sempre nos
esforçando para que a revista seja um meio de
comunicação eficiente entre o CRC SP e os
Profissionais da Contabilidade. Informar de
forma mais leve, mas com conteúdo.
É isso que queremos fazer. Junte-se a nós!
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EMPREENDEDORISMO:
VOCAÇÃO BRASILEIRA
Empresa de cortinas de Beatriz começou por acaso.

Microempreendedores individuais e empresas de
pequeno e médio porte representam uma parcela
cada vez maior na economia brasileira. Segundo
o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas), 99% das pessoas jurídicas
registradas no Brasil pertencem a esta categoria
de negócios. Juntas, são responsáveis por aproximadamente 25% do PIB (Produto Interno Bruto) e
por 25% dos empregos formais gerados no País,
segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
O MEI (Microempreendedor Individual) foi o
segmento que mais cresceu nos últimos anos.
Sozinho, responde por 1.254.117 empresas, ou
68,2% de CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas) registrados no País. O segundo lugar fica
com as EI (Empresas Individuais), com 219.560, ou
11,9% do total, e pelas Sociedades Limitadas, com
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259.630, ou 14,1% das novas empresas. Já as que
pertencem a outras naturezas jurídicas totalizam
106.880 novos empreendimentos, 5,8% do total.
O maior número de novas empresas concentrase na região Sudeste. Somente em 2013 foram
abertas 931.736 empresas, 50,6% do total de novos
empreendimentos. No mesmo período, a região
Nordeste ficou em segundo lugar, com 338.637
novos negócios, ou 18,4% do total, seguida pela
região Sul, com 298.331 novas empresas - 16,2%, pela
região Centro-Oeste, que tem 172.181 novas empresas, 9,4% do total, e pela região Norte, que fechou
2013 com 99.303 empresas criadas, o que dá 5,4%.
Características comuns a estas empresas, a visão
estratégica e o senso de oportunidade destacam-se como diferenciais no exercício das
atividades profissionais. Criatividade na concepção

e desenvolvimento de projetos e uma gestão
eficiente dos negócios também são determinantes para o sucesso de uma empresa recém-criada.
Mas o que faz um número cada vez maior de
brasileiros, sejam estudantes, recém-formados ou
profissionais com carreiras consolidadas, terem
o desejo de se tornar empreendedores? Sonho
de muitos, empreender não é para qualquer um.

Daí para receber encomendas foi um pulo. Amigos, parentes e conhecidos elogiaram o trabalho e,
quando ela percebeu, estava vendendo cortinas de
box. Como usava tecidos antibactericidas, o convite
para que fabricasse cortinas divisórias para leitos
hospitalares apareceu quando ela participava da
Hospitalar, uma feira de produtos para hospitais.

Assim nasceu a Br Goods, há 12 anos. “Foi na
Além do senso de oportunidade, para ser um mesma época em que nasceu minha filha mais
empreendedor de sucesso é preciso ter várias nova”, conta Beatriz, “são minhas duas crias”. Hoje
características somadas. Os pesquisadores An- a Br Goods trabalha, além da linha hospitalar, com
dreas Rauch, da Rotterdam School of Manage- produtos para a área hoteleira e com uma linha
ment, e Michael Frese, da National University of residencial.
Singapore, listaram como qualidades: estabelecer
metas desafiadoras, com riscos calculados; assumir Mas a história da empresa conheceu tempos ruins;
problemas e resolvê-los; ser proativo; buscar no começo, não foi nada fácil. Dois anos depois de
soluções inovadoras; persistir; não perder o senso ter deixado seu cargo de executiva, optando pela
empresa própria, Beatriz quase fechou as portas.
da realidade e saber como está indo o negócio.

Mulher empreendedora:
o novo desafio
Empreender pode não ser para qualquer
um, mas tem sido a trajetória escolhida por
muitas profissionais mulheres, com curso superior,
determinadas. Esse é o perfil das novas empreendedoras no Brasil e o retrato da empresária
Beatriz Alves Cricci, dona de duas pequenas empresas, sediadas na cidade de Indaiatuba/SP.
Economista, Beatriz já era gerente de área em
uma empresa na época em que decidiu comprar
uma cortina para o box do banheiro de sua casa
na praia. Ficou surpresa com o preço – muito caro
- e resolveu ela mesma fazer a cortina. Quem viu
gostou, elogiou e contou para outras pessoas.

“Foi inexperiência e falta de foco” – ela analisa. “Fiquei entusiasmada no início e passei a
confeccionar roupas também. Não deu certo.
Quando já estava prestes a encerrar o negócio,
fiquei sabendo de um curso de pós-graduação
subsidiado pela Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo) sobre administração
industrial para empresas de pequeno e médio
portes. Foi o que me salvou. Assim, aprendi a
colocar a empresa nos trilhos”.
Além da Br Goods, que vende para o Brasil todo e
exporta produtos para países da América do Sul
e, esporadicamente, para a Arábia Saudita e Itália,
Beatriz fundou outra empresa, uma tecelagem,
que ela administra com mais dois sócios.
Casada, mãe de dois filhos, de 16 e 12 anos, Beatriz
GESTOR CONTÁBIL
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confessa que não é fácil ter seu próprio negócio,
mas gosta de uma coisa: a administração do seu
tempo, um ponto que agrada todas as mulheres
empreendedoras.

Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em Micro
e Pequenas Empresas, elaborado pelo Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em
parceria com o Dieese (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos), que fez uma
“Apesar de trabalhar muito, consigo fazer isso pesquisa entre 2001 e 2011 entre os pequenos negóde casa pelo menos dois dias na semana, o que cios, aqueles que faturam até R$ 3,6 milhões por ano.
facilita muito a convivência com meus filhos”.
Além da vida corrida como empresária – suas Três em cada dez empresas em atividade no País
empresas ficam no interior e ela mora na capital, são geridas por mulheres, com maior percentual
Beatriz tem uma atuação muito grande em enti- na região Norte, com 80% de crescimento, e na
dades empresariais. Ela é membro da Dwen (Dell região Centro-Oeste, com 43%. São mulheres joWomen’s Entrepreneur Network) e já participou vens, de 18 a 39 anos (43%) e 40 e 64 anos (52%),
de congressos realizados na Índia, Turquia, Estados chefes de família (40%) e mães (70%).
Unidos e, no Brasil, no Rio de Janeiro.

Frepem: em defesa do

A empresária de 42 anos, 12 deles como empre- empreendedorismo
endedora, não se nega a dar as dicas para quem
No estado de São Paulo, a Frepem (Frente
gosta e quer ser empreendedor:
Parlamentar do Empreendedorismo e Comba• prepare-se financeiramente; por um bom
te à Guerra Fiscal) junta as forças do legislativo
tempo, você não vai ver a cor do dinheiro;
com instituições. São 26 deputados estaduais de
diversos partidos e 45 instituições empresariais,
• tenha um plano de negócios;
universidades, institutos de pesquisas, agências
		
de fomento e órgãos de governo responsáveis
• faça cursos: o Sebrae tem muitos, para
todas as áreas;
pelas políticas públicas para melhoria do ambiente
		
empreendedor. O CRC SP é um dos participantes
• faça consultas com acessores especialida Frepem.
zados;
		
Reuniões de trabalho realizadas pelos integran• olhe os números, foque nos resultados
tes da Frente conseguiram uma grande vitória
e para isso conte com os Contadores da
no final de 2013, com a ampliação do tempo para
sua empresa;
recolhimento de tributos (ICMS) de até 75 dias
		
após o encerramento contábil do mês. O pleito
• tenha fé.
foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin.

Elas nos empreendimentos

Presidida pelo deputado estadual Itamar Borges
Em dez anos, o número de mulheres empreen- (PMDB-SP), a Frepem tem uma pauta extensa
dedoras cresceu 21,4%, segundo o Anuário das de reivindicações que vão desde a inserção da
8
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disciplina de empreendedorismo no ensino pú- ampliação dos programas da Fapesp (Fundação de
blico estadual à ampliação do programa de micro Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e da
crédito do Banco do Povo Paulista.
Desenvolve-SP, para apoio à inovação tecnológica
nas Micro e Pequenas Empresas. Os integrantes da
“É uma caminhada árdua e vitoriosa”, disse o Frepem querem também a ampliação do SIL
deputado – “não só pelos resultados já alcançados, (Sistema Integrado de Licenciamento) e a criação
mas pela forma colaborativa e intensa que as do Programa Via Rápida Empresa, para simplificar
instituições, líderes, especialistas e empreendedores e desburocratizar o processo de abertura, cadastro
participam”.
e funcionamento de Micro e Pequenas Empresas.
Ele ainda acrescentou que a Frente Parlamentar,
“sempre de forma voluntária, apartidária e desprovida de interesses pessoais ou de grupos, realiza
atividades muito ricas e inovadoras, na forma de
propor políticas, articular aprovação de projetos,
debater temas, adequar, regulamentar e aplicar os
preceitos legais, para apoiar os empreendedores
paulista, em especial às Micro e Pequenas Empresas”.

Também, ainda segundo o deputado Itamar, o
grande salto seria a criação da Subsecretaria Estadual das Micro e Pequenas Empresas e a aprovação
da proposta apresentada à Secretaria da Fazenda
do Estado para a recuperação dos benefícios que
havia no Simples Paulista e que foram perdidos
com o Simples Nacional, como a isenção de ICMS
para Micro Empresa e mecanismo de transição de
alíquota para Pequenas Empresas. A proposta está
O trabalho da Frepem está voltado para as solicita- em análise.
ções mais urgentes dos empreendedores, como a

O deputado Itamar Borges preside a Frepem
GESTOR CONTÁBIL
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CPC faz balanço de 2013

e apresenta agenda 2014
Criado com o objetivo de atuar na convergência
das Normas Brasileiras de Contabilidade ao padrão
internacional, o CPC (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis) está adotando um papel mais proativo.
Somente em 2013, foram enviadas 32 comment
letters (cartas-comentário) ao Iasb (International
Accounting Standards Board – Comitê Internacional
de Contabilidade) com análises de minutas de
criação e de atualização de normas, além de participação em reuniões na sede do Comitê Internacional.
Dentre outras atividades, o CPC colocou em
discussão uma proposta para melhorar a qualidade
das notas explicativas. Segundo o coordenador de
Relações Institucionais do CPC, Alfried Plöger, as
notas explicativas não devem ser em formato de
check list. No entanto, “a informação deve ser clara e objetiva”, complementa o coordenador Técnico,
Edison Arisa Pereira.
10
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Em 2014, o CPC seguirá com as atividades dos
Grupos de Trabalho GT – Iasb, que acompanha as
alterações propostas pelo Comitê Internacional, e
GE – Notas explicativas, continuará participando
e acompanhando fóruns internacionais como o
Iasb (representação global), Glenif (representação
regional), EEG (Economias Emergentes) e Ifass
(Standard Setters – normatizadores globais) e
acompanhará as atividades de treinamento realizadas pela FACPC (Fundação de Apoio ao Comitê de
Pronunciamentos Contábeis) e entidades-membro
como CFC (por meio do Sistema CFC/CRCs) e Ibracon.
Os principais projetos da agenda para 2014
versam sobre pronunciamentos e interpretações
cujas alterações estão em andamento no Iasb:
instrumentos financeiros, contratos de seguros,
arrendamento mercantil, atividades reguladas por
tarifas e reconhecimento de receitas.

Eliseu Martins é vice-coordenador
de Operações.

José Carlos é superintendente
de normas contábeis da CVM

Sobre as atividades reguladas por tarifas, o Iasb
realizou uma alteração que permite que países que
estão adotando agora as IFRS (International Financial Reporting Standards – Normas Internacionais de
Contabilidade) possam registrar os ativos regulatórios nos balanços. O CPC está pleiteando junto ao Iasb
que essa opção seja dada também a países como o
Brasil, que realizava tais registros antes da adoção do
padrão contábil internacional.
O vice-coordenador de Operações do CPC, Eliseu
Martins, destacou a participação de algumas entidades
nas reuniões do Comitê quando se trata da discussão
de assuntos específicos. A Secretaria da Receita Federal está entre as entidades que sempre participam
das reuniões e, segundo o superintendente de normas
contábeis da CVM (Comissão de Valores Mobiliários),
José Carlos Bezerra, se comprometeu a trabalhar em
conjunto com o CPC para a legislação tributária seja
atualizada rapidamente para abranger novos aspectos
contábeis.
GESTOR CONTÁBIL
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Composição
O CPC é uma entidade autônoma formada por
representantes da Abrasca (Associação Brasileira
das Companhias Abertas), Apimec (Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado
de Capitais), BM&FBovespa, CFC (Conselho Federal
de Contabilidade), Fipecafi (Fundação Instituto de

Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) e Ibracon (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil).

Também participam das reuniões representantes
do BCB (Banco Central do Brasil), CVM, Secretaria
da Receita Federal e Susep (Superintendência de
Seguros Privados).

Integrantes do CPC: Adeildo Osório de Oliveira, Plöger e Arisa
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CAMPANHA

uma ação
que Vale um Milhão
Até 3% do Imposto de Renda devido podem
ser destinados para os Fundos da Criança e
do Adolescente e Fundos do Idoso.
O limite para doação é o último dia da
entrega da declaração.

Profissional da Contabilidade,
oriente seus clientes sobre essa
possibilidade e, assim, contribua
com diversos projetos sociais.
Para mais informações sobre a campanha
“Uma Ação que Vale um Milhão”, acesse o
Portal do CRC SP (www.crcsp.org.br) e clique
no link para a página da Comissão de
Projetos Sociais.
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Áreas específicas

têm destaque no CRC SP

As Comissões, Grupo de Trabalho e o Conselho Editorial do CRC SP atuam em áreas específicas e foram
criados para auxiliar o Conselho no desempenho de suas atividades. Confira a finalidade de cada um.

Comissão para Revisão do Regimento Interno do
reconhecida importância.
Conselho Regional de Contabilidade do Estado
de São Paulo – a comissão foi criada para revisar
Comissão de Projetos Culturais – visa inserir o
o regimento interno do CRC SP, que está em vigor 	Profissional da Contabilidade no contexto da cultudesde 2011.
ra em toda a sua abrangência.
CPT (Comissão Permanente de Transparência) –
visa promover a cultura da transparência no CRC SP,
conforme Resolução CFC nº 1.439/2013.
CEPC (Comissão de Educação Profissional Continuada) – analisa e credencia as capacitadoras e
cursos para atualização e pontuação de Auditores Independentes.
Comissão CRC SP Mulher – promove o aprimoramento técnico-cultural e incentiva a participação
das Profissionais da Contabilidade na vida social e
política do País e nas entidades de classe.
Grupo de Trabalho para Apoio à Comissão
Estadual do Jovem Contabilista e da Integração
Estudantil – incentiva a participação de jovens nas
entidades contábeis e busca despertar o interesse
na área contábil.
Comissão CRC SP Melhor Idade – mantém os
	Profissionais da Contabilidade integrados à classe
e às entidades por meio de palestras.
Comissão de Projetos Sociais – apoia o envolvimento dos Profissionais da Contabilidade em
projetos sociais de iniciativa própria ou de terceiros
nos quais a potencialidade do profissional é de
14
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Comissão de Assessoramento ao Registro –
aprecia os expedientes ou questões inéditos da área
de Registro e sugere medidas ao vice-presidente de
Registro.
Comissão de Assessoramento à Fiscalização –
analisa os expedientes ou questões inéditos da
área de Fiscalização e oferece sugestões à vice
-presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina.
Comissão de Assessoramento à Câmara de Desenvolvimento Profissional – dá apoio à verificação
de processos e pré-análises.
Comissão de Controle de Delegacias - acompanha os procedimentos de nomeação, remanejamento
e exoneração dos delegados regionais e locais.
Comissão de Desenvolvimento Científico – busca
conscientizar os graduandos em Ciências Contábeis
e Profissionais da Contabilidade sobre as
oportunidades da profissão.
Comissão de Estudos de Mediação de
Arbitragem – promove estudos sobre Mediação e Arbitragem, dando suporte a cursos,
palestras e demais iniciativas desta natureza.

Comissão da TV CRC SP – é responsável pelas
operações da TV CRC SP.

para o CRC SP.

Comissão de Publicações – opina sobre matérias
de autoria do CRC SP ou de terceiros, que são inseridas nos veículos de comunicação do Conselho.

Comissão para Revisão dos Programas de Fiscalização de Auditoria – revisa a programação de
fiscalização de organizações de Auditoria, recomenda
cursos, atualiza e treina os fiscais do CRC SP.

Comissão de Concessão de Diplomas e Medalhas
– assessora o Conselho Diretor na escolha das
personalidades que são agraciadas pelo CRC SP.

Conselho Editorial da Revista Gestor Contábil –
atua para manter os princípios básicos de qualidade
técnica da publicação.

Comissão de Representação Junto à Área 		
Pública – visa estreitar as relações com as esferas
da área pública para, em conjunto, buscar o alinhamento com as Normas de Contabilidade voltadas
para esse segmento.

Comissão para PMEs (Pequenas e Médias Empresas) – promove estudos no âmbito das pequenas
e médias empresas, sugerindo modificações e
incentivando a realização de palestras no contexto 		
da Educação Profissional Continuada.

Comissão de Representação Junto à Área
Comissão Consultiva do CRC SP – quando solicitaPrivada – por meio de ações, pretende atrair os
da, dá suporte técnico e estratégico para o Conselho
	Profissionais da Contabilidade da área privada
	Diretor em questões da profissão contábil.
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Cecília Moraes Santostaso Geron e
Marta Cristina Pelucio Grecco
UMA HISTÓRIA DE AMIZADE E PARCERIA
NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS
Antecipar as mudanças e ter foco para
atingir seus objetivos. Este é o lema das Contadoras
Cecília Moraes Santostaso Geron e Marta Cristina
Pelucio Grecco, sócias na empresa de assessoria
contábil Praesum. Especializado em Contabilidade
Internacional, o escritório tem 19 anos no mercado
e possui grandes empresas multinacionais entre
seus clientes.

curso pré-vestibular, em uma palestra sobre carreira. “O
palestrante fez uma defesa tão apaixonada da profissão que decidi que era este o curso que eu queria fazer”.
O interesse de Cecília pela Contabilidade veio aos
15 anos, quando, por indicação de familiares, fez
o curso Técnico em Contabilidade. Gostou tanto
da profissão que na hora de escolher a faculdade
optou por Ciências Contábeis.

As duas se conheceram na faculdade, quando cursavam Ciências Contábeis na FEA-USP (Faculdade Primeiros passos
de Economia, Administração e Ciências Contábeis
Após fazer estágio em uma multinacional e
da Universidade de São Paulo).
trabalhar em escritórios de Contabilidade, Cecília
Marta decidiu cursar Ciências Contábeis durante o fundou a CJ Controle em setembro de 1994, em
16
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parceria com o amigo de faculdade José Américo.
“Nós começamos do nada, com apenas um fax
na sala da minha casa, para prestar assessoria
contábil para empresas de pequeno porte,
mas nossa rede de contatos nos levou para o
atendimento às grandes empresas”, contou Cecília.
Em 29 de janeiro de 1995, os dois convidaram
Marta, que trabalhava na área em uma
multinacional, para fazer parte da empresa e três
dias depois ela passou a integrar o quadro de sócios.
Em pouco tempo, o escritório cresceu e os
sócios enfrentaram juntos os primeiros desafios,
como a necessidade de contratar funcionários.
“No começo não tínhamos a ideia de continuidade
e não sabíamos o que iria acontecer depois que o
primeiro contrato terminasse – declarou Cecília –
felizmente, até hoje nunca tivemos um hiato sem
trabalho”.
Em 1º de março de 1995 foram contratados
os três primeiros funcionários e alguns meses
depois, outros três. Hoje a empresa possui 120
funcionários. Com a saída de José Américo da
sociedade, Marta e Cecília continuaram a administrar
a CJ Controle, que mudou de nome para Praesum,
que em latim significa “estar adiante”. “Ele saiu para
desenvolver outros projetos, mas a amizade
permanece”, afirmou Cecília.

Ensino e pesquisa
Para manter a equipe atualizada e motivada, a
Praesum possui um programa de treinamento e plano de carreira. “Nós aplicamos o conceito de Educação Profissional Continuada. Os
funcionários participam dos cursos e palestras
realizados na empresa e são promovidos de
acordo com o seu desempenho”, declarou Marta.

Cecília Moraes acredita que o bom relacionamento com funcionários e
clientes é o segredo do sucesso.
GESTOR CONTÁBIL
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As sócias possuem uma ligação muito forte com a
área de Educação. Marta é mestre em Contabilidade pela FEA-USP e doutora em Administração pelo
Mackenzie, universidade onde leciona.
Marta também ministra aulas de graduação e
mestrado na FGV (Fundação Getúlio Vargas),
Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras) e na Fundace (Fundação
para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração,
Contabilidade e Economia) e é diretora executiva de
Normas Internacionais de Contabilidade da Anefac
(Associação Nacional dos Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade).
Cecília é mestre em Controladoria e em Contabilidade, doutoranda em Administração de Empresas
pela FEA-USP e professora na USCS (Universidade
Municipal de São Caetano do Sul), na Fundace e na
Faculdade Saint Paul, pesquisadora do Laboratório TECSI–USP (tecnologia XBRL - Extensible
Business Reporting Language) e diretora de
Normas Internacionais de Contabilidade da Anefac.
Para dividir o tempo entre a administração da Praesum, a vida acadêmica, a família e a atuação em
entidades de classe, as duas afirmam não serem
necessários grandes esforços, apenas organização
e fazer aquilo que se gosta.

C

M

Y

Os desafios da profissão

Para Marta Pelucio, excesso de obrigações acessórias dificulta trabalho
dos Profissionais de Contabilidade.
18
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Por serem professoras e pessoas envolvidas nas
entidades de classe, as sócias também veem
com preocupação a qualidade do ensino no País.
“Existe uma deficiência no ensino e não é um
problema apenas da Contabilidade”, declarou
Marta. Cecília conclui o diagnóstico: “muitos

CM

MY

CY

CMY

K

estudantes não possuem uma educação de base de equilíbrio, o preconceito é comum até mesmo no meio
qualidade, a falta de conteúdo do curso acaba acadêmico”, lamentou Cecília.
sendo uma consequência”.
Como diretora de Contabilidade Internacional da
Ao serem perguntadas sobre o preconceito Anefac, Marta Pelucio disse que a implantação das
com a mulher na área contábil, as duas foram IFRS (International Financial Reporting Standards
enfáticas em afirmar que este não é um problema da – Normas Internacionais de Contabilidade) trouxe
Contabilidade, mas de toda a sociedade. “Em uma mudança positiva no perfil do Profissional da
qualquer profissão, a mulher precisa provar mais Contabilidade.
sua competência para ocupar um cargo de chefia
do que seria exigido de um homem. Tanto que os Mas a empresária contábil aponta o excesso de
altos cargos executivos são quase que exclusiva- exigências fiscais e tributárias como a principal
mente ocupados por homens”, declarou Marta.
dificuldade para a adoção das IFRS. “O profissional
que possui recursos limitados e precisa atender a
Na Praesum existe um número equivalente de vários clientes não consegue cumprir as exigênhomens e mulheres na diretoria, mesmo sem aplicar cias do Fisco e auxiliar o empresário na gestão
políticas especiais de gênero. “Quando se ava- de seu negócio. É uma questão de prioridades”,
lia apenas a competência, é natural que exista esse também nesse quesito concordam as amigas e
sócias Marta e Cecília.

São muitas as razões para você se
tornar um cliente CONTMATIC
12 serviços gratuitos para clientes

TV Contmatic
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Cloud
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NORMAS CONTÁBEIS PMEs, Gestão de Riscos,
Tributária Fiscal, Trabalhista e Previdenciária

Agenda

Cidade

Tema

ESPECIAL
- NORMAS CONTÁBEIS
PMEs Evidenciação / Reconhecimento / Mensuração / Contabilização
PR
ES ENCIAI
S
CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕEs Da RECEITA FEDERAL
ContÁBIL X DIPJ X DACON X DCTF X DIRF X DCOMP

NORMAS CONTÁBEIS PMES - RECEITAS
E OUTROS (SEÇÕES: 23, 24, 26, 28 e 29)

io
io

io
io
io

Bragança

io
io

io

io
io

io
io

Penápolis

io
io
io

io

io
io
io
io
io
io
io
io
io

io

Atividades desenvolvidas sob gestão da vice-presidência de Desenvolvimento Profissional, coordenação técnica da Câmara
de Desenvolvimento Profissional com apoio e representação de Comissões e Grupos de Trabalhos Específicos.
20
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Acesse a programação completa no Portal do CRC SP.
Vagas limitadas. Certificado de Participação emitido em 72 horas.

NORMAS CONTÁBEIS PMES - Partes relacionadas
e outros ( seçÕES 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

COAF - NOVAS REGRAS PARA O COMBATE
AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

E-SOCIAL - IMPACTOS NOS PROCESSOS
DE CONTROLE DAS EMPRESAS

SPED - ESCRITURAçÃO
CONTÁBIL

20/maio
10/jun
10/jun
22/maio

17/jun
13/maio
15/maio

28/maio

21/maio
15/maio
13/jun
10/jun
11/jun

14/maio

11/jun

06/jun
17/jun

15/maio
11/jun
10/jun
24/jun
10/jun

24/jun

10/maio

GESTOR CONTÁBIL
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Agenda

À Distância:
“VOCÊ ESCOLHE QUANDO E ONDE”
AUTOESTUDO

O autoestudo permite que o aluno tenha um
aprendizado independente e organize seu tempo
Modalidade que complementa as atividades
de acordo com as outras atividades do dia a dia.
presenciais de atualização e aprimoramento que
o CRC SP oferece em todo o estado. A modalidade,
Em destaque
100% online, é concluída à distância.

(novos conteúdos)

O profissional inscrito deverá estudar o material • Novas Regras para o combate ao
indicado na referência bibliográfica, assistir ao vídeo
Crime de Lavagem de Dinheiro
e, ao se sentir preparado, fazer a inscrição, que dará
Extinção RTT: Apuração de Tributos
acesso ao link para responder às questões. Para
Federais a partir da MP 627/13 - E - social
obtenção do certificado, é necessário acertar no
Normas de Auditoria I
mínimo oito das dez questões (três tentativas).
Normas de Auditoria II
É importante lembrar que, após a inscrição,
Normas de Auditoria III
o prazo para enviar as respostas é de 30 dias.
Normas de Auditoria IV
22
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Estante

Li, gostei e recomendo
Pai Rico, Pai Pobre
Autores: Robert Kiyosaki e Sharon Lechter
Editora Campus

A leitura de um livro não técnico é um hábito que deveria ser rotina
para o crescimento pessoal e intelectual do Profissional da Contabilidade, mas infelizmente não é o que ocorre com frequência. Pai Rico, Pai
Pobre foi um livro que decidi ler para fugir da rotina e tive uma surpresa:
o livro mostra a importância da Contabilidade no dia a dia das pessoas.
A leitura mostra como é possível enxergar novas ideias, tratando o seu
próprio dinheiro com uma visão empresarial e de forma inteligente.
As informações no livro instigam o leitor a sair da ciranda financeira
e também a entender que muitas opções de investimentos podem se
transformar em passivos e não em ativos. Outro aspecto importante é quanto
aos ensinamentos sobre o consumo consciente. Em alguns pontos o autor
relata atos que podem nos levar a gastar o dinheiro de forma compulsiva,
sendo levados pela opinião de terceiros ou sendo influenciados pela mídia.
Enfim, Pai Rico, Pai Pobre é uma leitura que recomendo por toda a sua
leveza, dinâmica e linguagem acessível, capaz de despertar em nós a vontade de sempre tomar decisões com base nos fundamentos da Contabilidade.
Jair Gomes de Araújo
Presidente do Sindcont-SP (Sindicato dos Contabilistas de São Paulo)

Contabilista: com a Qualicorp você pode ter
acesso aos mais respeitados planos de saúde.
Só a parceria do CRC SP com a Qualicorp proporciona
acesso ao melhor da medicina, com inúmeras vantagens
para você, Contabilista.
• 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.

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. A comercialização dos planos respeita
a área de abrangência das respectivas operadoras. 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.
Fevereiro/2014.

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

Amil:
ANS nº 326305

Bradesco Saúde:
ANS nº 005711

SulAmérica:

Unimed Paulistana:
ANS nº 301337

Qualicorp
Adm. de Benefícios:
ANS nº 417173

www.economizecomaqualicorp.com.br
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E-mail: crcsp@crcsp.org.br

Rua Rosa e Silva, 60 – Higienópolis

Portal:www.crcsp.org.br

01230-909 – São Paulo – SP

