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sandrosouza.alves Quero parabenizar a iniciativa 
do @crcrjoficial em proporcionar esse workshop 
com o @edilsoncfjunior e Gledson Santos que foi 
maravilhoso.

Post: CRCRJ realiza workshop “Consultoria Financeira na Prática” (02/05)

claudiabarrosotere Excelente!!! Vocês estão arre-
bentando. Parabéns @crcrjoficial. #gratidao

Post: CRCRJ realiza workshop “Escola de Palestrante” (30/05)

jessicacatarine14 Adorei! Cada dia o CRCRJ nos 
surpreendendo!

Post: CRCRJ lança filtros para o Instagram a fim de demonstrar o valor 
da profissão contábil (03/06)

Ellen Mello Parabéns CRCRJ pela constante luta em 
prol da valorização e respeito por nossa classe!

nairadanielcontadora Ainda não conheço um 
Conselho Regional tão prestativo e tão preocupa-
do com a classe quanto o CRCRJ. Parabéns pelo 
posicionamento CRCRJ vocês me representam!

Post: CRCRJ repudia declarações pejorativas sobre profissionais da 
contabilidade emitidas por Ítalo Marsili (20/05)

gliglio545 Parabéns mais uma vez pelo incentivo 
ao Profissional de Contabilidade!!!!! Juntos sere-
mos mais FORTES!!!!!!!

gbdossantos Show de bola, mesmo sendo estu-
dante irei usar bastante.

Post: CRCRJ lança Livro de Bolso do Profissional 
da Contabilidade 2020 (09/06)
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EDITORIAL

F inalizamos o primeiro semestre de 2020, o 
primeiro ano da atual gestão. Infelizmente, 
logo fomos atingidos pela pandemia do Co-

ronavírus, impactando boa parte do nosso plane-
jamento. Em março, quando foi 
decretado o isolamento social, 
estávamos otimistas de que den-
tro de um ou dois meses, tudo 
estaria normalizado. Mas, o mo-
mento, para todos, ainda é de 
adaptação e resiliência.

No CRCRJ, nos esforçamos mui-
to para manter – e, arrisco dizer, 
aprimorar – a qualidade daquilo 
que oferecemos. Mesmo com o 
corpo funcional trabalhando de 
casa, em regime home office, to-
dos os serviços permaneceram 
em normalidade. 

No âmbito do desenvolvimen-
to profissional, mantivemos,  
nos meses de maio e junho, a fre-
quência de lives nas redes sociais, 
em que oportunizamos conhe-
cimento gratuito e de qualidade 
sobre as mais diferentes áreas da 
Contabilidade, e com certificação 
para posterior obtenção de pon-
tos no Programa de Educação Profissional Continu-
ada (PEPC) e horas de atividades complementares 
junto às Instituições de Ensino Superior (IEs).

Agora, falamos em “Novo Normal” para o Conselho 
também. Lançamos, em junho, o projeto próprio 

de cursos online, que era um objetivo da nossa 
gestão, e acabou sendo acelerado pela pandemia. 
Também estamos promovendo campanhas po-
sitivas para obtenção de registros, e dando novo 

foco para a nossa fiscalização, de 
modo a combater a concorrência 
desleal, que tende a aumentar 
em períodos de crise econômica.

Na comunicação, buscamos sem-
pre mais assertividade, levando 
informações em primeira mão, 
de maneira mais explicativa, para 
apoiar a categoria no momento em 
que tantas novidades legislativas 
são publicadas quase diariamente.

A transformação digital foi ace-
lerada por uma crise na área da 
saúde que impactou também a 
economia. É chegada a hora de 
pautar a essencialidade da profis-
são contábil e discutir qual será o 
tão falado “novo normal” para nós, 
profissionais da contabilidade. É 
isso que esta edição da revista, 
prioritariamente, busca debater.

Esperamos que gostem. Um abraço 
e boa leitura,

SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME
Presidente do CRCRJ

O NOVO
NORMAL

OLÁ PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,

É chegada a 
hora de pautar a 
essencialidade da 
profissão contábil 

e discutir qual será 
o tão falado “novo 
normal” para nós, 

profissionais da 
contabilidade.



Desânimo excessivo, do-
res de cabeça e mus-
culares frequentes e 

sensação de fadiga. Esses são 
os sintomas mais frequentes 
e que anunciam um completo 
esgotamento físico e emocional 
conhecido como síndrome de 
Burnout. Caracterizada pelo ex-
cesso de estresse relacionado 
ao trabalho, a síndrome afeta 
mais de 33 milhões de brasilei-
ros economicamente ativos, de 
acordo com dados mais recen-
tes da  International Stress Ma-
nagement Association (Isma). 

Apesar de estar entre os países 
com maior nível de estresse liga-
do ao trabalho (atrás apenas do 
Japão, de acordo com ranking da 
Isma), a saúde mental ainda é um 
tabu dentro das corporações bra-
sileiras. Além de uma pauta pou-
co trabalhada pelas empresas, os 
próprios funcionários lidam com 
certo preconceito com o tema, o 
que dificulta o diagnóstico e atra-
sa o início de um tratamento. 

O psicólogo e doutor em saú-
de pública Wanderson Souza 
explica que o Brasil possui um 
problema no ponto de vista 
de cultura organizacional, que 
expõe os trabalhadores a um 
receio pela instabilidade finan-
ceira e ameaça as garantias. 
 
Além disso, há uma parcela signi-
ficativa da população composta 
por trabalhadores informais que 

são trabalhadores informais, ou 
seja, que não possuem direitos 
trabalhistas. No entanto, o es-
pecialista alerta que a cultura do 
país escancara uma pressão por 
resultados e volume intenso de 
trabalho recorrente também en-
tre assalariados e autônomos. 

WORKAHOLICS: 
OS VICIADOS EM 
TRABALHO
De acordo com a médica Rosylane 
Rocha, presidente da Associação 
Nacional de Medicina do Trabalho 
- ANAMT,  há duas dimensões de 
fatores que causam esse nível de 
esgotamento. Os fatores intrín-
secos são características próprias 
do profissional. Os chamados 
workaholics, são os trabalhado-
res que se auto impõem um ritmo 
frenético de trabalho, que geral-
mente não se permitem curtir 
momentos de lazer e dificilmente 
tiram férias. Já os fatores extrín-
secos vêm de situações alheias à 
vontade do trabalhador, seja uma 
cobrança extrema da empresa, ou 
de um superior hierárquico. Um 
ambiente de trabalho desgastante 
ou uma sobrecarga de funções 
e de cobrança imposta pelo 
empregador ao trabalhador. 

Mas, afinal, é possível no-
tar se o companheiro 
de trabalho ou subor-
dinado está desen-
volvendo a crise? A 
médica explica que 
a pessoa que 
está prestes a 
chegar ao 
e s t á g i o 
de esgo-

“A pandemia 
mexeu com direitos 
essenciais: direito à 
vida e à liberdade. 

Fez com que as 
pessoas temessem 

pela vida e, ao 
mesmo tempo, nos 
privou da liberdade. 

Por isso, esse retorno 
é difícil tanto para 

os empregados 
quanto para os 
empregadores.”

“Se você trabalha em uma empre-
sa de grande porte, a preocupa-
ção é constante de mudanças es-
truturais da empresa e de perder 
seu cargo. Se você trabalha como 
autônomo, a lógica de vida é de 
quanto mais se trabalha, mais se 
ganha. O que auto impõe ao tra-
balhador um ritmo constante de 
trabalho, já que não há uma ex-
pectativa mínima de ganho” expli-
ca o psicólogo.

ESPECIAL
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tamento, tanto físico quanto emocional, começa a 
apresentar um desempenho abaixo do esperado, 
não entrega as demandas que surgem ou faz com 
menos qualidade que o habitual. “O trabalhador que 

sofre com o transtorno costuma se apresentar 
visivelmente desmotivado. Passa a faltar, 

não dá conta de suas tarefas. E há tam-
bém uma mudança de postura, com 
atitudes ríspidas, agressivas ou um 
distanciamento dos demais” relata a 
presidente da ANAMT. 

MEDICINA DO 
TRABALHO E AÇÕES 

DE PREVENÇÃO À 
SÍNDROME 
A médica do trabalho indica algumas 
medidas que podem ser tomadas pelas 
empresas para criar um ambiente mais 
saudável e prevenir transtornos do 
tipo entre os trabalhadores. “Os sinais 
de que o trabalhador está desenvolven-
do a síndrome podem ser identificados 

pelo médico do trabalho que atende 
os funcionários da empresa, o que 

demonstra a essencialidade desse 
tipo de acompanhamento”. Caso a 
empresa não tenha um médico do 
trabalho permanente, é possível 

contratar um especialista para 
fazer trabalhos de con-

sultoria e criar planos de contingenciamento que 
podem ser customizados para essa temática.

Rosylane recomenda ainda que as empresas te-
nham uma rotina de ações de interação com os 
funcionários, como palestras e workshops, para 
que eles se sintam acolhidos e considerados. “É im-
portante que a empresa trabalhe na criação de vín-
culos, que convide o trabalhador a contribuir com 
sugestões. E, além disso, disponibilize o contato de 
profissionais que o trabalhador possa buscar orien-
tação e recorrer caso sinta necessidade, o que passa 
segurança e conforto” complementa.  

No contexto da pandemia, a médica indica que 
ações do tipo são ainda mais necessárias, já que a 
saúde mental dos trabalhadores foi bastante afeta-
da com os desdobramentos da crise. “A pandemia 
mexeu com direitos essenciais: direito à vida e à 
liberdade. Fez com que as pessoas temessem pela 
vida e, ao mesmo tempo, nos privou da liberdade. 
Por isso, esse retorno é difícil tanto para os empre-
gados quanto para os empregadores.” 
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ESPECIAL

O QUE É A SÍNDROME
DE BURNOUT?

Criado pelo psicanalista alemão Herbert 
Freudenberger, o termo que dá nome à 
síndrome significa, em uma tradução li-
teral, queimar de dentro para fora. E ape-
sar do nome existir desde 1974, a síndro-
me passou a ser considerada doença pela 
Organização Mundial de Saúde apenas 
no ano passado.



ESPECIAL
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Wanderson Souza é psicólogo, doutor em 
Saúde Pública. Professor da graduação e 
pós graduação em psicologia da UFRRJ.

Quadro clínico de esgota-
mento físico e emocional, 
associado ao trabalho. Um 
aspecto comum ao pacien-
te com a síndrome é a bai-
xa realização profissional, 
que envolve a desmoti-
vação. No entanto, há ca-
sos de estresse e exautão 
mesmo em trabalhadores 
que estejam realizados em 
suas funções.

Os sintomas envolvem 
cansaço extremo. Pressão 
alta. Dores musculares e 
de cabeça. Alterações gas-
trointestinais. Alterações 
de humor. Alterações no 
sono e do apetite. Procras-
tinação e dificuldade de 
concentração.

Há tanto estratégias psicoterápi-
cas, que envolve o atendimento 
com psicólogo, quanto o tratamen-
to farmacológico, com prescrição 
de um psiquiatra. No tratamento 
medicamentoso, há o uso, majorita-
riamente, de antidepressivos e an-
siolíticos, os chamados calmantes.  
 
No entanto, o tratamento com psi-
coterapia é essencial para que sejam 
identificados as fontes do stress e os 
aspectos da vida do paciente passí-
veis à mudança.



INFORME
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Conheça a Comissão de Contabilidade 
Eleitoral e Partidária do CRCRJ

A Comissão de Contabili-
dade Eleitoral e Partidá-
ria do CRCRJ surgiu em 

2016, com o objetivo de articular 
debates entre órgãos governa-
mentais e desenvolver estudos 
sobre a importância da atuação 
do profissional da contabilida-
de no processo de elaboração e 
prestação de contas eleitorais e 
partidárias, bem como para can-
didatos a cargos eletivos.

Nesse mesmo ano, foi firmada 
a pioneira e bem sucedida par-
ceria entre o CRCRJ e o Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio de Janei-
ro (TRE-RJ). A partir de reuniões 
prévias entre as entidades, esta-
beleceu-se a criação de cursos e 
palestras conjuntas para atendi-
mento, orientação e capacitação 
da classe contábil na área. O pro-
jeto foi apresentando pelo então 
coordenador de Contas Eleitorais 
e Partidárias do TRE-RJ, Elídio 
Souza Junior, e pelo contador es-
pecialista em Administração Pú-
blica e Contabilidade Eleitoral e 
membro da Comissão do CRCRJ 
Nelson Oliveira.

Entre os anos de 2018 e 2020, já 
ocorreram 1 audiência pública, 1 
Fórum de debates, 4 seminários, 
6 cursos de capacitação e 6 treina-
mentos práticos, todos voltados à 
capacitação e ao aperfeiçoamen-
to dos profissionais, para uma 
correta elaboração de prestação 
de contas para a Justiça Eleitoral. 

Na gestão 2020 do CRCRJ, a Co-
missão de Contabilidade Eleito-
ral e Partidária se restabeleceu 
com base na Portaria 089/2020, 
que visa atuar na fomentação do 
tema entre a categoria, na ave-
riguação de falhas no sistema e 
promoção da consciência de que 
a classe contábil é a solução até 
nas eleições. O coordenador do 
projeto é o Conselheiro Wander-
ley Nogueira, que atua ao lado 
dos membros: Conselheiro José 
Alves de Alvarenga, Conselheiro 
Marcos Diaz, além dos profissio-
nais convidados Elídio de Souza 
Freire Junior, Guilherme Soares 
Faria, Gustavo Montez de Ma-
tos, Nelson Oliveira dos Santos 
Cunha e Tânia Scher da Silva. 

Entre as atividades deste ano, a 
Comissão realizou um debate ao 
vivo, no dia 05 de junho, sobre a 
Prestação de Contas Anuais dos 
Partidos Políticos. Os próximos 
passos serão o planejamento e a 
realização de treinamentos online, 
devido à pandemia da Covid-19, 
voltados para a capacitação dos 
profissionais da contabilidade. A 
finalidade das ações é formar uma 
adequada elaboração da presta-
ção de contas das campanhas elei-
torais deste ano, para os cargos de 
prefeitos e vereadores. 

Nesta edição, o intuito é capaci-
tar aproximadamente 600 pro-
fissionais da contabilidade. Para 
conferir o plano de treinamentos, 
acompanhe o CRCRJ pelo site, 
e-mail e redes sociais.
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ENTREVISTA

A Valor Contábil conversou com os membros da Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária do 
CRCRJ sobre o papel da categoria nas prestações de contas das eleições municipais. Confira!

Eleições municipais e 
prestação de contas

1) Este ano, teremos eleições 
municipais em um cenário atí-
pico. Qual o papel do profissio-
nal da contabilidade no proces-
so de prestação de contas?

JA: O papel do profissional da con-
tabilidade é demonstrar à socie-
dade e aos órgãos de controle a 
transparência na evolução do pa-
trimônio do partido político, a apli-
cação do dinheiro público repas-
sado e o da sociedade, bem como 
o resultado apurado no confronto 
dessas movimentações, eviden-
ciando a atuação desses gestores.

2) Diante da pandemia de Co-
vid-19, as eleições municipais 
foram adiadas para 15 de no-
vembro. Haverá impactos na 
prestação de contas eleitorais?

GM: A quarentena foi uma situa-
ção inesperada, e o futuro incerto. 

Podem, ainda, haver mudanças 
bruscas que interfiram em nossas 
vidas novamente. A alteração da 
data da eleição, que, consequen-
temente, altera o calendário eleito-
ral, foi uma decisão acertada para 
que, de forma adequada, candida-
tos e partidos se preparem para 
as campanhas. Neste período de 
isolamento, nem todos consegui-
ram realizar a organização para o 
pleito. E, mesmo permitindo que a 
convenção ocorra de forma virtual, 
esbarramos com a deficiência de 
serviços de internet fora dos gran-
des centros. Portanto, é necessário 
mais tempo para que as eleições 
ocorram de forma justa.

3) Quanto ao Fundo Especial 
de Financiamento de Cam-
panha (FEFC), a Resolução nº 
23.605/2019 aprovada pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 

estabelece diretrizes gerais 
para a gestão e distribuição dos 
recursos recebidos. Quais as 
novidades do decreto?

TS: A partir da vigência da Lei 
13.877/2019, houve a necessi-
dade de adequação da Resolu-
ção. As principais novidades são 
a possibilidade de renúncia dos 
recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha, pe-
los partidos, e mudança no crité-
rio de distribuição dos recursos, 
tendo, para 2020, como base de 
cálculo o número de eleitos, tanto 
na Câmara dos Deputados, quan-
to no Senado, na última eleição.

4) A Resolução nº 23.607/2019 
do TSE estabelece novas regras 
para as prestações de contas 
nas eleições de 2020. Quais as 
principais adequações?
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b) remuneração, alimentação e 
hospedagem do condutor do ve-
ículo a que se refere à alínea “a” 
deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem 
própria; 

d) uso de linhas telefônicas regis-
tradas em seu nome como pessoa 
física, até o limite de três linhas.

5) Quais prazos que requerem 
maior atenção no processo de 
declaração de despesas das 
campanhas políticas?

GS: Com o adiamento das elei-
ções, os prazos da justiça eleitoral, 
no que diz respeito à prestação de 
contas, também mudaram. O pra-
zo de envio, pelo SPCE, do relató-
rio financeiro se manteve em 72h 
após o crédito na conta bancária 
do candidato ou partido político, 
já a prestação de contas final, para 
primeiro ou segundo turno, será 
no dia 15 de dezembro e a presta-
ção de contas parcial, ainda falta a 
definição do prazo pelo TSE.

6) A respeito dos recursos de 
origem não identificada, quais 
são as melhores práticas na 
hora de declará-los e tratar tais 
informações?

MD: Os Recursos de Origem 
Não Identificada ou RONI, são 
recursos que as informações do 
doador estão incompletas ou 
inexistentes, impossibilitando 
sua identificação. Caracterizado 
o RONI, é necessário fazer uma 
GRU e repassar imediatamen-
te esse recurso para o Tesouro 
Nacional, sendo vedado seu uso 
pelo candidato em sua campa-
nha. Este tipo de evento deve ser 
tratado com seriedade, pois pode 
levar à reprovação das contas.

7) Entre as principais qualifica-
ções para atuação no processo 

NC: Entre as modificações trazi-
das pela Resolução, destaco três 
alterações significativas:

A alteração da Lei nº 9.504/1997, 
que teve incluído pela Lei nº 
13.878/2019, o art. 23, § 2º-A, 
que define um limite para os in-
vestimentos que os candidatos 
podem fazer em suas próprias 
campanhas, permitindo ao auto-
financiamento de até o total de 
10% dos limites previstos para 
gastos de campanha, de acordo 
com o cargo concorrido;

A segunda alteração, afeta dire-
tamente aos serviços dos profis-
sionais de contabilidade e advo-
gados. A Lei nº 9.504/1997, art. 
26, § 4º, define que os serviços 
de honorários em decorrência 
da prestação de serviços de con-
tabilidade e advocatícios, serão 
considerados gastos eleitorais, 
mas serão excluídos do limite de 
gastos da campanha, sendo per-
mitido utilizar recursos do Fun-
do Partidário ou do FEFC para 
seu pagamento;

A forma e elaboração dos con-
tratos com pessoal a ser contra-
tado. O art. 35, § 12º, define que 
os contratos devem ser devida-
mente detalhados com a identi-
ficação integral dos prestadores 
de serviço, bem como os locais de 
trabalho, as horas trabalhadas, a 
perfeita especificação das ativida-
des executadas e a justificativa do 
preço contratado.

Podemos destacar também o § 6º 
do art. 35, que não considera gas-
tos eleitorais, não se sujeitando à 
prestação de contas e não poden-
do serem pagos com recursos da 
campanha as seguintes despesas 
de natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de 
veículo automotor usado pelo 
candidato na campanha;

eleitoral, no financiamento das 
campanhas e na aplicabilidade 
dos recursos, quais são essen-
ciais serem aperfeiçoadas pe-
los profissionais da contabilida-
de interessados no ramo?

EJ: O profissional de contabilida-
de deve estar constantemente 
atualizado, face à celeridade do 
processo eleitoral; ter elevado 
ceticismo profissional, em razão 
das partes relacionadas sensí-
veis – fornecedores, administra-
dores financeiros, candidatos –, 
sobretudo na aceitação de docu-
mentos via processo judicial ele-
trônico; zelar pela dignidade pro-
fissional na relação de interesse 
com seus clientes, sendo-lhe 
exigida a observância ao valor 
de mercado de seus serviços; co-
nhecer as ferramentas utilizadas 
pela Justiça Eleitoral, como os 
sistemas de prestação de contas 
eleitoral (SPCE) e de contas anu-
ais (SPCA), sistemas de consulta 
às prestações de contas (SICO), 
bem como o processo judicial 
eletrônico (PJe).

COMISSÃO DE 
CONTABILIDADE 

ELEITORAL E 
PARTIDÁRIA DO 

CRCRJ – CONHEÇA 
OS MEMBROS:

Conselheiro José Alves
Contador Gustavo Montez
Contadora Tania Scher
Contador Nelson Cunha
Contador Guilherme Soares
Conselheiro Marcos Diaz
Contador Elídio Júnior

COORDENADOR:

Conselheiro Wanderley
Nogueira
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“C onforme a norma, a regra; regular. Que é usual, 
comum, natural”. A definição da palavra “nor-
mal” no dicionário parece distante da realidade 

mundial em 2020. Um ano que poderá ser classificado 
como muitas coisas; menos, como usual. Essas profun-
das mudanças – em valores, hábitos, comportamentos 
– redefiniram e permanecerão, por algum tempo, re-
definindo muitas questões. Entre elas, as profissões, o 
consumo, as relações sociais e de trabalho. 

E, se a normalidade é a constituição de um padrão, que as-
segura à sociedade uma certa segurança de continuidade, 
e, portanto, sobrevivência, é preciso estar preparado para o 
“novo normal”.

O QUE ESPERAR DO PRESENTE 
E DO FUTURO EM UM MUNDO 
PÓS-PANDEMIA DE COVID-19



CAPA
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Cerca de três meses após o decreto 
que implantou medidas de isolamento 
social no estado do Rio de Janeiro, em 
março, pouco a pouco o comércio e os 
serviços estão retomando suas ativi-
dades presenciais, e os profissionais 
da contabilidade permanecem atuan-
do intensamente na orientação aos 
clientes, readequando créditos, ope-
racionalizando as alterações na folha 
de pagamento e se atualizando sobre 
novas legislações.

O NOVO NORMAL 
PARA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS
Entre as mudanças de hábito e 
mentalidade no consumo, compro-
vadas pelo estudo “Sondagem Es-
pecial Consumidores Coronavírus”, 
realizado em junho pelo Instituto 
Fecomércio de Estudos e Análises 
(IFEC), estão o incentivo ao comér-
cio local e a preferência pelos ca-
nais de venda online.

81,9% dos consumidores flumi-
nenses priorizaram o comércio 
local durante a pandemia. Destes, 
82,2% pretendem continuar priori-
zando. O movimento é equivalente 
a uma transferência de renda dos 
estabelecimentos maiores para os 
estabelecimentos menores. Outro 
dado relevante é que o momento 
inseriu 1,9 milhão de novos con-
sumidores nos canais de venda 
online. 

“A pandemia deslocará uma par-
te da demanda para o digital e o 
online. O IFec estimou que 623 mil 
novos consumidores fluminenses 
permanecerão nos canais online 
passada a pandemia. Outra pes-
quisa realizada pelo IFec mostrou 
que 24,5% dos empresários dos 
setores de comércio e serviços do 
estado do Rio de Janeiro desen-
volveram algum tipo de platafor-
ma online para dar continuidade 
aos seus negócios durante a pan-
demia”, aponta João Gomes, Dire-
tor Executivo do IFec.

Os dados reiteram que a transfor-
mação digital foi extremamente 
impulsionada pela pandemia e 
suas consequências. No caso da 
profissão contábil, a necessidade 
de adaptação às novas tecnologias 
é urgente.

MAS, O QUE ESPERAR 
DO FUTURO?
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que a contabilidade consultiva 
tem se tornado umas das áreas 
mais promissoras no ramo.

Para Luciano Macário, CEO do 
Escritório Inteligente, palestran-
te e criador digital, a pandemia 
deixou evidente o que o profis-
sional contábil precisa oferecer 
aos seus clientes. O especialista 
defende que o “profissional do 
presente” não deve estar focado 
nas burocracias, e sim em aten-
der de fato o cliente.  

“A contabilidade nasceu para 
ser consultiva, mas não cos-
tumava ser aplicada em sua 
essência. Esse termo tem sido 
tão usado agora porque a pan-
demia mostrou que o contador 
precisa ser protagonista e para 
isso ele tem que ser consultor” 
afirma Macário. 

A Contabilidade Consultiva está, 
ainda, em plena sinergia com 
a transformação tecnológica, 
complementando perfeitamen-
te a contabilidade digital.

 “A Contabilidade Digital consiste 
no uso de softwares e sistemas 
para dar mais rapidez e eficá-
cia ao trabalho, aprimorando o 
viés consultivo e humanizado 
do atendimento ao cliente.  Um 
exemplo simples de Contabilida-
de Digital é quando você está na 
mesma página que seu cliente, 
ou seja, quando o cliente tem 
alguma entrada ou saída, em 
tempo real o sistema já obtém 
essa informação. Assim, você 
tem mais controle, pode instruí-
-lo melhor e colocar em prática o 
lado consultivo,” explica. 

Mas, é importante destacar: Con-
tabilidade Digital não é o mesmo 
que “Contabilidade Online”. Se-
gundo Macário, a Contabilidade 
Digital é uma nova categoria de 
serviços contábeis, com foco no 

NOVAS RELAÇÕES
Com a adoção de sistemas e a 
aceleração da transformação di-
gital, os profissionais da contabi-
lidade – e, em especial, os gesto-
res de empresas – devem buscar 
um equilíbrio entre tecnologia e 
humanização. É o que afirma a 
psicóloga Cláudia Danienne, es-
pecializada em cultura corpora-
tiva, a respeito do que podemos 
esperar das relações líder-lide-
rado e patrão-empregado. Ela 
complementa que tais relações 
serão mais empáticas, menos 
burocráticas e com incentivo à 
multifuncionalidade. 

A especialista aponta que, no 
caso da área contábil, a pande-
mia acelerou tendências: “O que 
era postergado como uma pos-
sível solução, teve que ser im-
plantado ao estilo ‘planefazen-
do’- executando e planejando a 
melhoria contínua. O que não 
é bom, mas foi necessário. É o 
caso do home office, por exem-
plo. Havia um temor na cultura 
latina de que o home office “im-
pessoalizaria” as relações. E per-
cebemos que, devido à crise, as 
pessoas ressignificaram a ques-
tão”, explica.

Apontado como uma das princi-
pais tendências de modificações 
nas empresas contábeis, a ado-
ção do home office traz benefí-
cios para funcionários e empre-
gadores, como a conveniência, 
o potencial de customizar a pró-
pria agenda produtiva, admi-
nistrando tarefas pessoais com 
trabalho, a redução de muitos 
custos fixos com estruturas físi-
cas de escritórios, entre outras 
vantagens.

Mas, os desafios existem – e 
não são pequenos! Engajar os 
profissionais na cultura do em-

pregador poderá demandar 
mais ações e acompanhamento 
próximo, e deve-se ter cuidado 
com excessos, especialmente 
na jornada de trabalho. 

Um bom líder fará toda a dife-
rença. “Atitudes da liderança 
congruentes com o propósito 
da organização, inspiram. Reco-
nhecimento e valorização criam 
proximidade e servem como 
estímulo. Políticas claras criam 
disciplina e compromisso. Mais 
do que nunca, líderes e lidera-
dos precisam exercer a empatia, 
pois devem saber que receberão 
muitas das vezes profissionais 
fragilizados com perdas de entes 
queridos, ou perdas financeiras 
no grupo familiar por desempre-
go, ou pelo temor do contágio”, 
finaliza Cláudia.

CONTABILIDADE 
CONSULTIVA E A 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL
Com os desafios e incertezas que 
se surgiram com a pandemia e, 
por que não, as oportunidades, 
os empresários precisam, mais 
do que nunca, de orientação 
adequada, consultoria e plane-
jamento para que os negócios 
prosperem. É nesse contexto 

“A contabilidade 
nasceu para ser 
consultiva, mas 
não costumava 
ser aplicada em 
sua essência.
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uso de tecnologia para obter 
mais performance e resultado. 
Diferente da Contabilidade On-
line, que foca apenas em preço 
baixo, a Digital baseia-se em efi-
ciência operacional, que é pos-
sível se obter com a integração 
plena entre o contador e o clien-
te, combinado a um atendimen-
to consultivo.

NOVAS 
POSSIBILIDADES DE 
ATUAÇÃO – O NOVO 
CONTADOR
Com o destaque que Contabili-
dade Consultiva ganhou duran-
te a pandemia, já é perceptível 
a mudança de posicionamento 
de muitos profissionais e seus 
clientes. Se antes falava-se so-
bre “valorização profissional”, 
agora, o momento é de destacar 
a “essencialidade da profissão 
contábil”.

Essa virada de chave des-
taca, ainda, outras possibi-
lidades de atuação para o 
profissional da contabilida-
de, como contabilidade con-
dominial e BPO financeiro. 

BPO FINANCEIRO 
O BPO Financeiro se tornou uma 
realidade para os profissionais 
de contabilidade que buscam 
entregar maior valor aos seus 
clientes e acompanham a evolu-
ção tecnológica e a transforma-
ção dos serviços de contabilida-
de. Mas, afinal, o que esse tipo 
de serviço entrega? 

O coordenador da Comissão de 
BPO do CRCRJ, Rafael Machado, 
descreve o serviço como a tercei-
rização, por parte das empresas, 
de suas atividades de adminis-
tração financeira, sejam elas de 
forma parcial ou total.  

Ele defende que, durante a pan-
demia, especialmente os micro 
e pequenos empresários en-
tenderam a real necessidade de 
uma gestão financeira efetiva. 
“O contexto impactou a necessi-
dade de elaboração da estraté-
gia de gestão de fluxo de caixa 
para o enfrentamento à crise, 
bem como na criação de uma 
estratégia para a volta das ope-
rações para o período pós-pan-
demia.  Creio que, com a acele-
ração do processo tecnológico 
aliada à nova mentalidade dos 
empresários, o BPO Financeiro 
será a grande ‘sacada’ do profis-
sional da contabilidade no novo 
normal” afirma Rafael.

Com uma comissão dedicada ao 
tema, o CRCRJ tem oferecido ca-
pacitação para os profissionais 
interessados no assunto, com a 
criação de cursos específicos e 
organização de eventos sobre a 
temática. Para Rafael Machado, 
que também é vice-presidente 
de Interior do CRCRJ, a oferta 
do serviço de BPO Financei-
ro será um diferencial para as 
empresas contábeis. “O serviço 
de contabilidade convencional 
aliado à entrega de obrigações 
acessórias vem perdendo espa-
ço no mercado. Os empresários 
modernos buscam algo a mais, 
querem consultorias comple-
tas, com a união de tecnologia, 
gestão financeira e consultoria” 
defende o especialista. 

CONTABILIDADE
CONDOMINIAL 
Criada durante a pandemia, a Co-
missão de Contabilidade Condo-
minial do CRCRJ gerou grande in-
teresse por parte dos profissionais 
que acompanham o Conselho nas 
redes. Para Francisco Egito, coor-
denador adjunto da Comissão, o 
trabalho realizado nas administra-
doras de condomínios é, em gran-
de parte, de natureza contábil, o 
que torna a área como uma rele-
vante oportunidade de atuação. 

Entre os motivos que justificam a 
qualificação para atuar na área, 
Egito argumenta que as técnicas 
contábeis propiciam um ade-
quado controle patrimonial nos 
condomínios. “O profissional da 
contabilidade tem pleno domí-
nio de técnicas que resultarão no 
aprimoramento do plano de con-
tas do condomínio, além de uma 
correta classificação e lançamento 
de despesas, elaboração dos ba-
lancetes mensais e orientações 
sobre aspectos tributários”, elen-
ca o coordenador. Os contadores 
contribuirão para criar relatórios 
fiscais periódicos, com todas as 
certidões da entidade, evidencian-
do a regularidade das declarações 
fiscais, recolhimento de tributos e 
contribuições”, complementa.

Assim, apesar de não ser um nicho 
restrito a profissionais da contabi-
lidade, essa é, sem dúvidas, mais 
uma possibilidade de expansão 
para o mercado.

“Os empresários 
buscam algo a 
mais, consultorias 
completas, com a 
união de tecnolo-
gia, gestão finan-
ceira e consultoria”
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Reunião de Delegados alinha expectativas e 
planos da gestão em tempos de Covid-19
A reunião de Delegados do CRCRJ aconteceu virtual-
mente no dia 08 de maio, com o objetivo de alinhar 
as expectativas e os planos da gestão das jurisdi-
ções. Conduzida pelo Presidente, Samir Nehme, e 
pelo Vice-Presidente de Interior, Rafael Machado, 
ela contou com a presença de todos os membros 
do Conselho Diretor, de todos os representantes re-
gionais e de funcionários do CRCRJ.

Os Vice-Presidentes apresentaram metas e desafios 
de suas áreas e os Delegados compartilharam as 
demandas de suas regiões. Eles também destaca-
ram em suas falas a importante atuação do Conse-
lho neste momento de pandemia, posicionando-se 
como um verdadeiro ponto de apoio à categoria 
contábil em todo o Estado, no processo de compar-
tilhamento de informações, parcerias relevantes e 
ensino a distância. O Presidente Samir destacou a 
importância da função dos Delegados, que são uma 
continuidade da atuação da presidência em sua re-
gião e o canal mais próximo aos profissionais em 
relação à administração. 

A apresentação do Vice-Presidente de Interior,  
Rafael Machado, foi focada nas ações previstas para 
as delegacias no período 2020/2021, como a reali-
zação de eventos e a criação de uma comissão de 
qualificação para padronização do atendimento nas 
representações regionais. Ele também elucidou as-
pectos da Resolução do Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC) a respeito do tema, a qual todos os 
CRCs deverão se adaptar até o final deste ano. 

Participaram da Reunião de Delegados todos os membros do 
Conselho Diretor, representantes regionais e funcionários do CRCRJ

Representantes do CRCRJ pleiteiam inclusão 
da contabilidade no rol de serviços essenciais 
nos municípios

O Delegado do CRCRJ em São João de Meriti, Carlos 
Moraes, e o membro da Comissão de Escritórios Con-
tábeis Maurício Luz, visitaram, no dia 20 de maio, as 
prefeituras de São João de Meriti e Duque de Caxias 
para protocolar pessoalmente os ofícios de solicita-
ção de inclusão da atividade contábil no rol de ser-
viços essenciais. Na prefeitura do município de Du-
que de Caxias, o ofício foi protocolado pela Delegada  
Flávia Domingos, junto à Secretaria de Governo.Representantes do CRCRJ se reúnem com autoridades de São João 

de Meriti e Duque de Caxias para protocolar inclusão da categoria 
no rol das atividades essenciais

CRCRJ promove reunião das 
Entidades Sindicais e Asso-

ciações para discutir propos-
tas de valorização do Profis-

sional da Contabilidade

A reunião das Entidades Sindicais e Associações aconteceu virtualmen-
te no dia 21 de maio, com o objetivo de definir ações para a classe con-
tábil e propostas para a valorização do profissional da contabilidade. 
Segundo o Presidente do CRCRJ Samir Nehme, “a união das Entidades 
Sindicais junto às Associações é um grande caminho para definir me-
tas, debater melhorias e fortalecer os interesses da categoria”.
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CRCRJ participa de reunião virtual com a Sefaz-
RJ sobre alteração da Lei do ICMS do Estado
A regulamentação da Lei nº 
8.795/2020, que altera a Lei do 
ICMS do Estado, foi esclarecida 
em reunião virtual realizada no 
dia 14 de maio pela Secretaria de 
Fazenda Estadual (Sefaz-RJ), que 
contou com a presença do Presi-
dente do CRCRJ, Samir Nehme.

A legislação busca disciplinar a 
sujeição passiva nas operações 
com bens e mercadorias digitais 
e não digitais e de prestações de 
serviço de comunicação realizado 
por site ou plataforma eletrônica. 
Nesse sentido, inclui intermedi-
ários financeiros ou comerciais 
- como marketplaces - na respon-
sabilidade do recolhimento do 

imposto, nos casos em que haja 
sonegação fiscal de ICMS.

A reunião foi conduzida pelo Sub-
secretário de Receita, Thompson 
Lemos da Silva Neto, e pelo Supe-
rintendente de Automação e Fis-
calização, Fabio Rocha Verbicário. 
“Esse é mais um instrumento de 
combate à concorrência desleal. 
A nova legislação vai permitir ao 
Fisco identificar aqueles que se 
utilizam de operações para não 
recolher os impostos devidos, 
prejudicando os bons contribuin-
tes fluminenses”, disse Verbicário.

Segundo os representantes da Se-
faz-RJ, o processo será realizado 
através de autorregularização e os 

contribuintes terão prazo e rece-
berão diversas comunicações para 
se regularizarem. “Não haverá im-
pacto financeiro, além das próprias 
obrigações devidas, e nenhuma 
obrigação acessória foi criada”, 
complementou o superintendente.

“Estamos satisfeitos de ver essa 
iniciativa, que combate a sonega-
ção fiscal e a concorrência desleal, 
e, principalmente que foi possível 
criar esse novo mecanismo sem 
sobrecarregar ainda mais os pro-
fissionais da contabilidade com 
obrigações acessórias.”, disse o 
Presidente Samir Nehme.

Conselheiros se reúnem com autoridades de 
São Pedro da Aldeia para debater importância e 
atuação da classe contábil durante a pandemia

O Vice-Presidente de Registro do CRCRJ, Ademilton 
Dantas, e a Conselheira Ellen Mello se reuniram, no dia 
20 de maio, com o Presidente da Câmara Municipal de 
São Pedro da Aldeia, o vereador Bruno Costa, e com 
o vereador Ronaldo Santos (Naldinho), para estreitar 
laços e falar sobre importância dos profissionais de 
contabilidade na sociedade e no poder público.

Na oportunidade, o Presidente da Câmara se colo-
cou à disposição da classe contábil do município e 

do CRCRJ para futuras demandas, outorgando uma 
moção de aplausos para as associações presentes 
em reconhecimento ao trabalho incansável duran-
te a pandemia da Covid-19. Além disso, uma das 
ações indicadas por Costa é a instituição de uma 
data para o dia do Profissional de Contabilidade 
aldeense. Também participaram da reunião o Pre-
sidente da APCCAA, Nascif Junior, e o Presidente da 
ACONTA, Edson Vander.

Representantes do CRCRJ pleiteiam interesses da classe contábil às autoridades aldeenses



VOCÊ SABIA?

O Programa de Voluntaria-
do da Classe Contábil do 
Rio de Janeiro (PVCC/RJ) 

surgiu em 2004 com a finalidade 
de sensibilizar os profissionais da 
contabilidade sobre a importân-
cia de dedicar seus conhecimen-
tos técnicos em ações solidárias. 
Os interessados podem atuar em 
um dos quatro subprograma: Ci-
dadania Fiscal (criação de Obser-
vatórios Sociais nos municípios); 
Educação Financeira; Apoio aos 
Fundos da Criança e Adolescente 
e aos Fundos do Idoso; e Ações 
Sociais, como doação de alimen-
tos, material escolar e fraldas ge-
riátricas. 

Durante a pandemia de CO-
VID-19, o Programa de Volunta-
riado da Classe Contábil do Rio 
de Janeiro (PVCC/RJ) atuou em 
duas principais frentes: a mobili-
zação da categoria no incentivo à 
destinação do Imposto de Renda 
a projetos sociais e a doação de 
fraldas geriátricas a asilos de cin-
co municípios do Estado.

“Dentre outras metas, temos para 
este ano a realização de vídeos e 
um e-book sobre Cidadania Fiscal 

Para fazer parte do time do Programa de Volunta-
riado da Classe Contábil do Rio de Janeiro, acesse 
o site a partir da leitura do QR-Code ou encaminhe 
um e-mail para voluntariado@crcrj.org.br.

Seja um voluntário!

e Educação Financeira. Nosso in-
tuito é despertar o interesse pela 
emissão de Nota Fiscal e pela des-
tinação dos impostos às ações de 
saúde, educação e afins. Além dis-
so, queremos unir ainda mais pro-
fissionais para somar forças aos 
Observatórios Sociais, que atuam 
fortemente denunciando erros e 
fraudes já ocorridas. O objetivo 
é prevenir o desvio dos recursos 
públicos, que devem ser usados a 
serviço da sociedade civil”, relatou 
o Coordenador do PVCC/RJ, Luiz 
Antônio Ochsendorf Leal.

Atualmente, o Estado do Rio de 
Janeiro possui cerca de 700 vo-
luntários cadastrados, mas ape-
nas 358 permanecem ativos. Nos 
últimos dois meses, o CRCRJ reali-
zou lives sobre o PVCC, abordan-
do sua importância e relevância, 
bem como a sua atuação em cada 
CRC do país. A iniciativa conse-
guiu somar novos voluntários ao 
programa e ainda quantificar e 
qualificar o intenso trabalho que 
a classe contábil vem desempe-
nhando, não apenas em prol das 
empresas e trabalhadores, como 
também aos que estão em situa-
ção de vulnerabilidade social.

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO DA 

CLASSE CONTÁBIL
Voluntários utilizam seus 

conhecimentos para promover 
a solidariedade
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EM NÚMEROS

Desempenho das plataformas de pesquisa científica e 
da Biblioteca do CRCRJ no primeiro semestre de 2020

A Base Atena é plataforma 
bibliográfica virtual criada 
pelo CRCRJ em 2009, com 

o apoio do CFC, da UFRJ, da UERJ, 
do IBICT e da ANPCONT e seu 
principal objetivo é disponibilizar 
na web literaturas técnicas e cien-
tíficas sobre Ciências Contábeis e 
áreas afins. A plataforma é com-
posta por revistas como a Pen-
sar Contábil, Ambiente Contábil 
- UFRN, Advances in Scientific and 
Applied Accounting - ASAA, Revista 
de Gestão, Finanças e Contabilida-
de - UNEB, Advances in Scientific 
and Applied Accounting - ASAA, 
Revista de Gestão e Contabilidade 
- UFPI, entre outros. 

Quando uma revista é publicada na 
Base Atena, este fator é pontuado 

pela CAPES. O acesso ao sistema 
fica disponível 24 horas. A platafor-
ma está disponível na aba “Publica-
ções” no site www.crc.org.br.

Já a Biblioteca Ivo Malhães de 
Oliveira, localizada na sede do 
CRCRJ, foi criada em 1991, com o 
objetivo de reunir, sistematizar, pre-
servar e possibilitar o acesso dos 
profissionais e estudantes da con-
tabilidade a conteúdos de diversas 
áreas de atuação da classe contábil. 

O espaço possui 4.439 títulos, en-
tre livros, apostilas, periódicos, 
teses e dissertações.. Sua grade 
bibliográfica é atualizada anual-
mente, através de licitações.  Atu-
almente, o local realiza os serviços 
de empréstimos de livros, orien-

De janeiro a maio, a Base Atena 
registrou 290.659 solicitações de 
acesso à artigos e revistas sobre a 
contabilidade. 

Ao todo, a Biblioteca do CRCRJ con-
ta com 7.349 exemplares, com o di-
ferencial de reunir num só espaço 
diferentes formatos de obras literá-
rias voltados para a classe contábil.

Nos primeiros cinco meses de 
2020, a Rede de Bibliotecas da 
Área de Ciências Contábeis (Re-
BACC) teve 708.241 acessos, entre 
visualizações de itens e coleções, 
autenticações de usuários e pes-
quisas realizadas.

Com o acervo digital os profissio-
nais e estudantes da contabilida-
de podem ter acesso aos títulos, 
teses e periódicos, solicitar a re-
servar livros e renová-los sem sair 
de casa, através do site http://we-
bserver.crcrj.org.br:81/.

Devido à pandemia de Covid-19, o acesso físico a biblioteca foi suspenso por tempo indeterminado, mas, para 
comodidade dos profissionais registrados, os títulos ainda podem ser acessados virtualmente.

Ao longo desses 29 anos, o CRCRJ 
construiu um acervo com 4.439 
títulos, entre livros, apostilas, pe-
riódicos, teses e dissertações na 
Biblioteca Ivo Malhães de Oliveira.

O acesso ao local pode ser feito 
por profissionais da contabilidade 
regularmente registrados e gradu-
andos de Ciências Contábeis com 
registro de estudante no CRCRJ.

tação aos usuários na utilização 
do acervo em geral, pesquisas e 
levantamento bibliográficos, co-
nexão à internet com dois com-
putadores, além do Terminal WEB 
- base online para acesso às obras.

Outra iniciativa é a Rede de Bi-
bliotecas da Área de Ciências 
Contábeis (ReBACC), platafor-
ma implantada pelo CRCRJ em 
2014, com o intuito de promover 
o acesso amplo e livre à informa-
ção técnico-científico da área de 
contábil, tanto para os profissio-
nais e acadêmicos,quanto para o 
público em geral. Para ter acesso 
à Rede de Bibliotecas, basta aces-
sar a aba “Publicações” no site 
www.crc.org.br. 

290.659 SOLICITAÇÕES 
BEM-SUCEDIDAS NA 

BASE ATENA

7.349 EXEMPLARES DE LIVROS, 
APOSTILAS, PERIÓDICOS, 
TESES E DISSERTAÇÕES

484 CONSULTAS AO 
TERMINAL WEB

287 EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÃO DE LIVROS

293 CONSULTAS LOCAL E 
PESQUISAS NOS COMPUTADO-

RES DA BIBLIOTECA 

708.241 VISUALIZAÇÕES 
E PESQUISAS REALIZADAS 

NA REBACC

4.439 TÍTULOS DE LIVROS, 
APOSTILAS, PERIÓDICOS, 
TESES E DISSERTAÇÕES
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A partir de aplicativos inteligentes 
(automação), as instituições pude-
ram medir melhor as variáveis mais 
importantes (métricas) para as to-
madas de decisão. Isto reduziu os 
custos dos negócios e aumentou o 
alcance das campanhas, pois ficou 
muito mais fácil segmentar o públi-
co, direcionando as ações publicitá-
rias para os mais interessados no 
consumo de determinados produ-
tos e serviços.

No geral, as grandes empresas 
foram as primeiras a perceber 

esse movimento e logo adota-
ram o marketing digital em seus 
planejamentos de comunicação. 
Com as medidas de isolamento 
social, foram justamente os mi-
cros e pequenos empresários 
que sentiram de forma muito 
mais intensa o impacto econô-
mico provocado pelo novo Co-
ronavírus. Neste novo cenário, 
alguns começaram a entender 
que reorganizar seus métodos 
produtivos era a solução para 
minimizar os prejuízos e evitar 
a falência. E esta reorganização 
necessariamente passou pela 
implementação do marketing 
digital em suas rotinas. 

Através do marketing digital, as 
pequenas empresas conseguiram 
se manter firmes no mercado, 
porque diversificaram a forma 
como oferecem seus produtos e 
serviços. Além de reduzir custos 
com pessoal e, sobretudo, com 
recursos materiais, elas ganha-
ram em publicidade espontânea, 
o famoso “boca a boca”, que em 
meio virtual pode ganhar um al-
cance astronômico, caso seu ne-
gócio atenda bem ao público, por 
conta das redes sociais.

E não é só a organicidade (isto é, o 
público espontâneo) que propor-

Emanuel Ferreira, Especialista em marketing digital, professor e consultor da Agência Mais Resultado.

VOCÊ AINDA NÃO USA MARKETING 
DIGITAL COMO ESTRATÉGIA PARA 
A SUA EMPRESA?

S e o marketing digital já era uma arma poderosa no planejamento de comunicação das empresas 
antes do isolamento social, agora ele se faz totalmente necessário. Na era da internet, as possi-
bilidades de comunicação ganharam novos rumos: livre circulação de informações, instantanei-

dade de mensagens, conferências e maior interação entre público e corporações são apenas alguns 
exemplos das capacidades proporcionadas pela revolução tecnológica.

As ferramentas do marketing digital só reforçaram essas tendências de relacionamento com o cliente. 

ciona economia para as empre-
sas. As campanhas de marketing 
digital podem também utilizar 
anúncios pagos como ferramen-
ta para impulsionar os negócios. 
Com a diferença de que o aporte 
de capital não precisa ser tão gran-
de quanto o é nas mídias tradicio-
nais. A partir de R$50, por exem-
plo, uma empresa pode anunciar 
e ter um retorno de mais de 100 
vezes o valor do investimento.

Como toda adaptação é difícil e 
precisa de apoio, o CRCRJ e o Sin-
dicato de Bares e Restaurantes 
do Rio de Janeiro (SindRIO), para 
apoiar os micro e pequenos, ele-
geram a Mais Resultado, especia-
lista em marketing digital, como 
a agência preparada para ajudar 
esta categoria de empresários 
nesse momento de crise.

Não adianta um negócio adap-
tar seu processo produtivo sem 
o know-how necessário para a 
implementação de novos méto-
dos. Por isso, acreditamos que o 
marketing digital pode, efetiva-
mente, mudar o rumo da empre-
sa no contexto atual.

Foto: Emanuel Ferreira



ACONTECEU

VALOR CONTÁBIL     l     19

CRCRJ lança cursos EAD AO VIVO
Como mais uma frente de educa-
ção continuada, o CRCRJ lançou, 
no mês de junho, um projeto pró-
prio de cursos a distância, realiza-
dos ao vivo. Planejados para acon-
tecerem em três turnos (manhã, 
tarde e noite), para que os profis-
sionais da contabilidade tenham 
flexibilidade de horários, os cursos 
contam com aulas ao vivo através 
da plataforma zoom, e abordam 
temas variados, desde contabili-
dade, fiscal, pessoal, entre outros.

Assim como os cursos presenciais 
do CRCRJ – que até o momento 

estão suspensos, parte das vagas 
são destinadas a estudantes, e são 
inteiramente gratuitos aos profis-
sionais registrados no Conselho.

“Uma das premissas de nossa 
gestão é capacitar cada vez mais 
os nossos profissionais e a dispo-
nibilização de cursos EAD já era 
uma meta, devido à sua capilari-
dade. Com a pandemia, tivemos 
que adiar um pouco mais esse 
projeto, mas focamos nos cursos 
EAD ao vivo, com o impedimento 
dos cursos presenciais na sede e 
nas delegacias.

Iniciamos em 15 de junho e já te-
mos concluídos até agora 9 cur-
sos com uma totalidade de 732 
participantes. Entendo que ainda 
há muito a ser melhorado, mas 
esse número expressivo nos dá a 
certeza que estamos no caminho 
certo”, afirma a Vice-Presidente de 
Desenvolvimento Profissional do 
CRCRJ, Ilan Renz.

Para participar, basta se 
inscrever em: 

bit.ly/cursoscrcrj2020.

Projeto da Petrobras busca aprimoramento na 
governança
Um projeto desenvolvido pela Petrobras com o objetivo de atuar, de for-
ma consultiva, em uma melhor gestão dos royalties de petróleo nos muni-
cípios Fluminenses, usando a Contabilidade Pública como aliada. Esse foi o 
tema da reunião realizada no dia 03 de junho, com participação do CRCRJ, 
que atuará no processo de fiscalização do desvio e mau uso dos recursos.

“Nosso foco será no aprimora-
mento da governança, do controle 
e da transparência sobre os re-
cursos dos royalties de petróleo, 
propondo compromissos de lon-
go prazo por parte dos gestores 
e contando com o apoio de enti-
dades como CRCRJ, MPRJ, CONA-
CI e Contas Abertas”, disse Pierre 
Gontijo, Coordenador de Aferição 
de Integridade e Projetos Externos 
da Petrobras.

Para o Presidente do CRCRJ,  
Samir Nehme, essa aproximação é 
extremamente positiva, de modo 
a não só contribuir para o desen-
volvimento dos municípios e uma 
melhor gestão dos recursos, mas 
também para demonstrar a im-
portância do conhecimento con-
tábil para a administração pública.

Participaram da reunião o Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, o Vice-Presidente 
Operacional, Elias Martins, e a Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Ilan Renz, 
além de representantes da Petrobras
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Reforma Tributária em pauta todos os sábados
Para tratar sobre um assunto de extrema relevância, tanto para a clas-
se contábil quanto para sociedade como um todo e para a economia 
do país, o CRCRJ criou o projeto: “A Reforma Tributária não pode pa-
rar!”. Realizada desde o dia 13 de junho, o tema é apresentando pelo 
contador, professor, autor de quatro livros de sucesso na área contá-
bil e uma das maiores autoridades empenhadas em debater sobre o 
tema no Brasil, Paulo Henrique Pêgas.

A palestra online é realizada semanalmente, todos os sábados, com 
a finalidade de difundir o tema entre a categoria e oferecer às auto-
ridades contribuições efetivas da classe contábil fluminense, que dia-
riamente desempenha o papel de arrecadação de impostos para a 
manutenção da economia brasileira.

Toda a categoria é convidada a aprender e contribuir com essa luta em 
prol da reforma tributária. Para rever as palestras realizadas e acom-
panhar as próximas, basta acessar www.youtube.com/tvcrcrj.

Parcerias proporcionam workshops gratuitos 

LIVES CRCRJ: 50 transmissões entre 
os meses de maio e junho

Consultoria Financeira na Prática: Em parce-
ria com a CF Contabilidade, o CRCRJ desenvolveu o 
projeto entre os dias 04 e 08 de maio. Os palestran-
tes Edilson Junior e Gledson Santos deram dicas de 
como assessorar clientes e gerar oportunidades em 
tempos de crise econômica mundial.

Manual de Sobrevivência em Tempos de Cri-
se: A segunda edição do projeto, em parceria com 
o mentor de escritórios de contabilidade, professor, 
conselheiro da Omie, Fortes e Latourrette Consulting, 
Roberto Dias Duarte, teve por objetivo auxiliar os 
profissionais e escritórios contábeis na manutenção 
de seus negócios em meio à pandemia

Escola de Palestrantes: Ocorrido entre os dias 01 
e 05 de junho, o evento apresentou à classe contábil 
técnicas para melhorar redes de relacionamento e 
networking, bem como o modo de transmitir ideias 
e desenvolver a liderança através da comunicação. O 
evento foi apresentando pelo conselheiro do CRCRJ 
Edilson Júnior.

Transformação Digital: Encerrando o mês de ju-
nho, o CRCRJ também promoveu, em parceria com 
o especialista Luciano Macário, palestra sobre como 
tracionar o mundo digital neste novo normal.

De modo a estimular o desenvolvimento profissio-
nal da classe contábil em meio às tantas novidades 
tributárias e legislativas ocasionadas pela pandemia, 
o CRCRJ reforçou a oferta de lives nos últimos dois 
meses. Desta vez, todas elas tiveram o diferencial de 
disponibilizar certificado aos participantes. 

“Gostaria de registrar um elogio e agradecimento 
a toda equipe do CRCRJ. Hoje concluí as atividades 
complementares que o meu curso pede, graças às 
palestras online que tenho acompanhado”, relatou 
o estudante de Ciências Contábeis, Gabriel Ribeiro.
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Comissão de Esportes do CRCRJ lança projeto 
#TreineEmCasa

Os benefícios da atividade física para a saúde são inú-
meros. Para proporcionar mais qualidade de vida aos 
profissionais da contabilidade, especialmente duran-
te o período de isolamento social, a Comissão de 
Esportes do CRCRJ criou o projeto “Treine em Casa”, 
com aulas ao vivo para se exercitar sem sair de casa.

Confira as aulas realizadas em 
www.youtube.com/tvcrcrj

CRCs integrados

A atuação do Sistema CFC/CRC’s durante a pan-
demia de COVID-19 foi pauta da reunião plenária 
institucional do Conselho Regional de Contabili-

Participaram da plenária os Presidentes do CRCRJ, Samir Nehme, 
do CRCSP, José Donizete Valentina, do CFC, Zulmir Breda, do 
CRCSC, Rúbia Albers Magalhães, e representantes de entidades 
internacionais de língua portuguesa, como Paula Franco, 
Bastonária dos Contabilistas Certificados de Portugal 

dade de São Paulo (CRCSP), realizada no dia 15 de 
maio. Nesta ocasião, o Presidente do CRCRJ, Samir  
Nehme, estava presente e recebeu elogios em rela-
ção à atuação em prol da categoria fluminense. 

“O CRCRJ tem conduzido com maestria este momen-
to que estamos atravessando, e sendo uma verda-
deira referência para nós do CRCSP e para o Sistema 
Contábil Brasileiro. Você, Presidente Samir, repre-
senta a renovação do Sistema, e gostaria de parabe-
nizá-lo pelas ações inovadoras”, disse o Presidente 
do CRCSP, José Donizete Valentina.

Em resposta, Nehme ressaltou a necessidade de 
perceber o lado positivo desta pandemia para os 
profissionais da contabilidade e falou sobre as 
parcerias firmadas para oferecer cursos EAD e ou-
tros benefícios para os profissionais fluminenses 
neste período.

Entre os meses de maio e junho, foram transmitidas 50 lives pelas redes sociais. Seguindo com o ritmo das 
palestras online diárias e, em alguns dias, com mais de uma transmissão realizada, os temas mais apreciados 
pela classe contábil foram mudanças tributárias e legislativas, bem como as novas medidas trabalhistas.

AS LIVES PERMANECEM DISPONÍVEIS EM: www.youtube.com/tvcrcrj.
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PERFIL

LUIS CARLOS MELIM  
O isolamento forçado pela pandemia demonstrou o quanto consumir a arte é vital. Privados da liber-

dade, foi na música, nos filmes e em tantas outras produções artísticas, que as pessoas encontraram 
acolhimento, como um suspiro em meio ao caos. Para Luis Carlos Melim, essa constatação já o acom-

panha por toda a vida. E são diversas as manifestações da arte que o encantam. Começando pela música, Luis 
Carlos conta que a paixão pelas melodias é antiga. 

a grande maioria dos meus clien-
tes tem alguma ligação com o mer-
cado artístico” relata Melim. 

Em 2014, o encantamento pela 
música tomou a forma do CD “Mi-
nhas Valsas”, com doze músicas 
compostos por Luis Carlos. Sobre 
o processo de composição do pro-
jeto, ele conta que foi orgânico e 
aconteceu de maneira natural, en-
quato ele fazia suas caminhadas 
no calçadão da praia. 

“Muitas vezes era somente eu e 
o barulho do mar e naqueles mo-
mentos de interiorização foram 
surgindo melodias em meus pensa-
mentos, passei a gravar os assobios 
no celular e quando me dei conta os 
assobios se transformaram em par-
tituras e valsas” relembra. 

Outra manifestação artística que 
preenche Luis Carlos são as poe-
sias. Em 2017, Luis lançou o livro de 
poemas Fragmentos de Alma. 

E o amor pelas artes, e também pela 
contabilidade, teve continuidade na 
família. A banda Melim, formada 
pelos filhos Rodrigo, Diogo e Gabrie-
la, é um sucesso absoluto em todo 

país. Pai de cinco filhos, Luis conta 
que acompanha com orgulho suas 
trajetórias nas carreiras que deseja-
ram trilhar. “Não só os três caçulas, 
mas também os dois mais velhos, 
Igor e Luísa, são motivos de muita 
felicidade pra mim, e sempre os in-
centivei a buscarem seus caminhos, 
ajudando no que fosse possível. Sou 
aquele tipo de pai “babão” mesmo, 
fã número 1 dos filhos, realmente 
acredito que só podemos ser muito 
bons em algo quando gostamos do 
que fazemos e acreditamos”.

Luis conta que Igor, o filho mais ve-
lho, se formou em Cinema e hoje 
cursa Literatura. “Ele sempre foi 
muito inteligente, desde menino. E a 
Luísa, costumo brincar que é a única 
“normal” da família, ela é contadora, 
é minha sócia no escritório. Tendo 
alguém competente, em quem con-
fio, para ensinar e dar continuidade, 
todo o esforço passa a ter um pro-
pósito, nada foi em vão” conta. 

“Tão antiga que é até difícil des-
crever... Por conta do trabalho do 
meu pai, nos mudávamos muito 
na infância, morei em várias cida-
des do interior do nordeste, mui-
tas na Bahia, e o povo nordestino 
é muito criativo, muito musical, 
acho que a magia da música me 
pegou ali” conta o contador, que 
tambem é compositor de valsas e 
autor de poesias. 

Luis conta que a música sempre 
esteve presente nos seus mo-
mentos de lazer e descontração. 
“Desde a adolescência ouço muita 
música, de todos os ritmos, sem-
pre gostei de brincar com o violão, 
compor, cantar... Acredito que a 
música dá leveza ao nosso dia a 
dia, nos faz companhia nos mo-
mentos de tristeza e colore nossos 
momentos de alegria.”

E não só no lazer a música está 
presente, a carreira na contabi-
lidade sempre esteve tangen-
ciada pela arte.  “Na contabili-
dade comecei trabalhando com 
artistas, acompanhei turnês de  
Gonzaguinha, MPB4, Boca Livre, 
Alceu... A paixão pela música tor-
nava tudo prazeroso e ainda hoje 



EXPEDIENTE

CONFIRA NOSSAS REDES!

CONHEÇA O CRCRJ!
CONSELHO DIRETOR

Presidente: Samir Nehme

Vice-Presidente: Waldir Ladeira

VP de Desenvolvimento Profissional: Ilan Renz

VP de Pesquisa e Estudos Técnicos: Luiz Antônio Leal

VP Operacional: Elias Martins

VP de Registro Profissional: Ademilton Dantas

VP de Fiscalização, Ética e Disciplina:

Carlos Alexandre de Paiva

VP de Interior: Rafael Machado

VP de Controle Interno: José Antônio Felgueiras

Representante dos Técnicos em Contabilidade: 
Genaina Gama

Conselheiro Ouvidor: Jarbas Barsanti

Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina

Tel: 2216-9618

Presidente: Carlos Alexandre de Paiva

Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi, 
Genaina Gama Lopes, Ivanildo Silva de Carvalho, Luiz 
Francisco Peyon da Cunha, Patrícia Januário de Sena 
Lemos Martins, Rafael da Silva Machado, Raimundo Aben 
Athar, Ril Moura, Sônia Regina Cardoso Barbosa e Vitor 
Hugo Feitosa Gonçalves

Câmara de Controle Interno

Tel: 2216-9629

Presidente: José Antonio Felgueiras da Silva

Integrantes Efetivos: Gil Marques Mendes, Jorge Ribeiro 
dos Passos Rosa e Mauro Moreira

Conselheiros Efetivos

Contadores: Ademilton Ferreira Dantas, Antonio Ranha da 
Silva, Carlos Alexandre de Paiva, Cezar Augusto Carneiro 
Stagi, Elias Costa Martins, Francisco José dos Santos Alves, 
Gil Marques Mendes, Ilan Rodrigues de Farias Renz, Jarbas 
Tadeu Barsanti Ribeiro, Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, José 
Antônio Felgueiras da Silva, Luiz Antônio Ochsendorf Leal, 
Luiz Francisco Peyon da Cunha, Mauro Moreira, Patrícia 
Januário de Sena Lemos Martins, Rafael da Silva Machado, 
Raimundo Aben Athar, Ril Moura, Samir Ferreira Barbosa 
Nehme, Vitor Hugo Feitosa Gonçalves e Waldir Jorge 
Ladeira dos Santos 
Técnicos em Contabilidade: Genaina Gama Lopes, 
Ivanildo Silva de Carvalho e Sônia Regina Cardoso Barbosa

Conselheiros Suplentes

Contadores: Cássia de Oliveira Silva, Claudia Marchioti 
Nicolau dos Reis, Edilson Conrado Ferreira Junior, Evandro 
Queiroz Glória, Fabiano Corrêa de Castro, Fernando Amil 
de Oliveira, Giovane Colli Santos, Jayme Pina Rocio, Jorge 
Luiz Rodrigues de Almeida, José Alves de Alvarenga, José 
Vicente de Paula, Josir Simeone Gomes, Magno Tarcísio de 
Sá, Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Manuella Mariano 
Lopes Rodrigues, Marcos Diaz, Maria de Fátima Moreira, 
Paulo Buzzi Filho, Ricardo Lopes Cardoso, Sergio Arthur 
Ribeiro da Silva e Wanderley Wesley Nogueira Marques

Técnicos em Contabilidade: Damaris Amaral da Silva,  
Ellen de Oliveira Mello e Lacilda Mara Pereira Ferreira.

Vice-Presidência: Waldir Ladeira

Comunicação - Tel: 2216-9507   

Eventos - Tel: 2216-9542 

Jurídico - Tel:  2216-9500 

Câmara de Desenvolvimento Profissional

Tel: 2216-9529 

Presidente: Ilan Renz

Integrantes Efetivos: Francisco José dos Santos Alves, Ril 
Moura e Sônia Regina Cardoso Barbosa
Câmara de Pesquisa e Estudos Técnicos

Tel: 2216-9602

Presidente: Luiz Antônio Leal

Integrantes Efetivos: Antonio Ranha da Silva, Francisco 
José dos Santos Alves e Waldir Jorge Ladeira dos Santos
Câmara Operacional

Tel: 2216-9526

Presidente: Elias Costa Martins

Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi, 
Genaina Gama Lopes e Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro
Câmara de Registro Profissional

Tel: 2216-6909 

Presidente: Ademilton Dantas

Integrantes Efetivos: Luiz Francisco Peyon da Cunha, 
Rafael da Silva Machado e Raimundo Aben Athar t.me/crcrjoficial



AS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES DA PROFISSÃO 
QUE VOCÊ SE ORGULHA EM EXERCER

LIVRO DE BOLSO DO
PROFISSIONAL DA
CONTABILIDADE

LEIA AGORA!


