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Final de ano é sempre momento de fazer uma retrospectiva do que 
foi definido como meta e o que foi alcançado. Chegamos aqui com um 
Conselho ainda mais forte, com a folha de pagamento equilibrada, com 
investimento pesado em infraestrutura e com o superávit que deve chegar 
a R$ 2 milhões ao fecharmos o balanço do ano.  Hoje o CRCSC é referência 
nacional quando se fala em gestão orçamentária. Assim como as pessoas 
cortam gastos nas suas casas, os custos da instituição foram reduzidos. Só 
com a implementação do pregão eletrônico a economia chegou a 17% 
do orçamento, o que representa R$ 250 mil. A sustentabilidade entrou na 
pauta, com medidas práticas para racionalização de recursos. Os gestores 
tiveram a coragem de fazer uma reforma administrativa, alterações que 
eram necessárias para normatizar e acelerar processos. 

Nenhum dos resultados elencados acima é resultado do trabalho 
executado por um só homem, mas sim junto a muitos colaboradores. 
A vice-presidente de Administração e Finanças Rúbia Albers Magalhães, 
líder da chapa eleita para renovação de um terço do Plenário a partir de 
2020, também tem grande participação nesses resultados. 

No dia 7 de janeiro, os novos conselheiros efetivos e suplentes 
tomarão posse para um mandato de quatro anos, no mesmo dia o 
Plenário irá escolher os responsáveis pela condução da maior entidade 
contábil do Estado. A nova gestão assumirá o desafio diante da mudança 
do perfil dos conselheiros, que vem sofrendo alterações nos últimos anos, 
com profissionais mais novos e mulheres ingressando no corpo colegiado, 
renovando o quadro e trazendo com eles os anseios de transformação do 
CRCSC. 

Os desafios de liderar os profissionais da contabilidade catarinense 
passam por entender o dia a dia de cada um deles. A entidade busca 
ouvir mais o contador, para uma atitude não só reativa, mas indo até 
o profissional, fortalecendo a atuação em todas as regiões do Estado, levando conhecimento por meio da 
educação continuada, modernizando a forma de atendimento e de relacionamento com ele, buscando valorizar 
as lideranças regionais, em especial os delegados. 

A nova gestão dará continuidade ao trabalho que liderei à frente de uma equipe comprometida e qualificada 
e terá como meta fazer com que o CRCSC seja reconhecido pelos profissionais como o Conselho mais atuante 
dentro do Sistema CFC/CRCs.

Sempre haverá mais desafios, e a construção dos novos caminhos será coletiva. O ano de 2020 começa com 
boas perspectivas, pois o futuro foi construído no passado com responsabilidade fiscal, contas em dia e focado 
nos mais de 20 mil profissionais registrados. 

Por fim, neste último editorial como presidente do CRCSC, só tenho a agradecer a todos por todo 
comprometimento e dedicação.

Muito obrigado!

E D I T O R I A L

Marcello Alexandre Seemann
Presidente do CRCSC

Mudanças para um 
futuro de sucesso

“Sempre haverá 
mais desafios, e 

a construção dos 
novos caminhos será 

coletiva. O ano de 
2020 começa com 

boas perspectivas”
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A força brasileira na
presidência da AIC 

E N T R E V I S T A

Maria Clara Cavalcante Bugarim

“Sou a primeira 

mulher a chegar à 

presidência em

sete décadas e 

tenho a certeza de 

que outras também 

chegarão lá”

A contadora Maria Clara 
Cavalcante Bugarim é a pri-
meira mulher a ocupar o car-
go histórico de presidente da 
Associação Interamericana de 
Contabilidade (AIC). A nomea-
ção aconteceu em outubro de 
2019, na cidade de Cartagena, 
na Colômbia.

Na ocasião, a brasileira dis-
se que a principal meta da 
nova gestão é a integração dos 
países da América Latina para 
o fomento à transparência e 
ao combate à corrupção. Ela 
ainda afirmou que outro obje-
tivo de sua gestão é a união 

com os demais organismos internacionais pelo aprimoramento 
da Contabilidade mundial. Ela deu uma entrevista exclusiva ao 
CRCSC Jornal.

COMO É ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DA AIC?

Considero o coroamento de uma incansável luta dentro da 
esfera contábil. Como é do conhecimento de muitos, princi-
palmente daqueles que vêm acompanhando minha trajetória 
profissional, tenho procurado trabalhar em favor do desenvolvi-
mento da Contabilidade, do aprimoramento constante dos pro-
fissionais e dos interesses da classe contábil como um todo, seja 
na presidência de entidades legitimamente constituídas, como 
é o caso do Conselho Federal de Contabilidade e da Abracicon, 
seja na atuação em diversas frentes, como é o caso da luta pelo 
fortalecimento da mulher contabilista no espaço contábil e da 
promoção, valorização, incentivo e estímulo ao conhecimento 
filosófico, científico e tecnológico da Ciência Contábil.



5Revista CRCSC | OnLine

E N T R E V I S T A

Na área contábil, sou co-
nhecida por quebrar para-
digmas. No caso da AIC, sou 
a primeira mulher a chegar à 
presidência em sete décadas e 
tenho a plena certeza de que 
outras mulheres também irão 
chegar lá. Considero que os 
profissionais da contabilidade, 
homens ou mulheres – seja na força produtiva, 
na competência técnica ou na liderança polí-
tica – trabalham com harmoniosa igualdade, e 
não seria legítima a discriminação pelo gênero 
do profissional, nem por qualquer outro viés. 
Assim é que, na condição de mulher brasileira, 
assumo, com absoluta naturalidade, a elevada 
e honrosa função que me foi confiada, estimu-
lando todos os milhares de colegas latino-a-
mericanos à união e à colaboração para maior 
grandeza da nossa profissão.

Além de ser uma grande honra, é um gran-
de desafio, pois a Presidência da AIC se cons-
titui como um posto de elevado potencial 
estratégico para concretizar as demandas da 
classe contábil latino-americana. Nesse senti-
do, a minha responsabilidade passa a ser ainda 
maior, quando tenho o compromisso de zelar 
muito mais pela profissão e contribuir para o 
crescimento e aprimoramento das Ciências 
Contábeis no Hemisfério Sul.

QUAIS SERÃO AS PRINCIPAIS 
AÇÕES DA SUA GESTÃO?

A AIC tem como uma de suas principais ban-
deiras zelar pelos interesses da Contabilidade 
na América Latina e integrar os profissionais. 
A marca da minha gestão, no que couber, res-
peitará a continuidade e as melhores tradições 
institucionais, ao promover o envolvimento e o 
engajamento de todos em um ambiente de alta 
sinergia e de parcerias duradouras.

Em nossa agenda, buscare-
mos salvaguardar esse trans-
parente profissionalismo, pro-
porcionando uma integração 
harmônica das instituições-
-membros da AIC, envolvendo 
os contadores do continente 
latino-americano e fortalecen-
do, com muito empenho, as 

organizações profissionais de contadores nos 
países que a patrocinam.

Ao reconhecer a importância, o apoio e o 
profícuo trabalho realizado pelas nossas enti-
dades-irmãs, como a Ifac, o Cilea, o Glenif e o 
Iasb, tenho a mais absoluta certeza de que es-
taremos mais fortalecidos se estivermos cada 
vez mais unidos e de mãos dadas, formando 
uma forte aliança na busca dos ideais comuns 
da nossa Contabilidade.

Entretanto, sintonizada com o futuro, procu-
rarei sempre inovar no que for necessário, prin-
cipalmente buscando conciliar a profissão aos 
avanços tecnológicos. É importante também 
estar permanentemente acessível ao debate 
de novas ideias, respeitando, em todas as deci-
sões, a vontade soberana da maioria.

Como coordenadora da comissão instituída 
para reestruturar a organização da entidade, 
convocaremos todos os países membros para 
participar ativamente no processo de conver-
gência e harmonização das normas interna-
cionais de contabilidade aplicadas no mundo. 
O protagonismo que temos desenvolvido na 
América Latina visa proporcionar segurança aos 
investidores e à sociedade.

Outra frente de trabalho não menos impor-
tante é o veemente combate à corrupção. Nes-
se quesito, estamos cada vez mais comprometi-
dos e empenhados em banir de nossa socieda-
de essa chaga que acomete várias nações e que 

“O protagonismo que 

temos desenvolvido 

na Amé rica Latina visa 

proporcionar segurança 

aos in vestidores e à 

sociedade”
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E N T R E V I S T A

tanto impede o desenvolvi-
mento e aumenta a desigual-
dade social. Nossa tolerância 
deve ser menor que zero para 
com esta cultura nefasta, em 
que se oferece algo para se 
obterem vantagens.

Trabalharemos também vi-
sando consolidar a instalação 
da nova sede da AIC, que será 
no Panamá, melhorando os 
fluxos e a estrutura interna. 

AS MULHERES TÊM MUITO 
A CONTRIBUIR NAS CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS?

Certamente. Disso eu não tenho a menor dú-
vida. Sempre trabalhei no intuito de dar desta-
que à posição da mulher na área contábil. Prova 
disso é a promoção de inúmeros eventos vol-
tados à valorização da mulher no mercado de 
trabalho e ao seu aprimoramento, como os En-
contros Nacionais da Mulher Contabilista e os 
Encontros e Fóruns Regionais, por meio das Co-
missões Estaduais. 

Temos muito a comemorar a partir do mo-
mento em que despertamos para o empodera-
mento feminino, quando as mulheres passaram 
a ter voz e lugar nas questões contábeis, com a 
necessidade de poderem ocupar lugares de des-
taque, seja na liderança classista, seja em todos 
os segmentos voltados a nossa profissão.

Vejo grande potencial nas novas lideranças 
que estão surgindo, a exemplo do que atualmen-
te vivenciamos. Temos sete mulheres à frente de 
Conselhos Regionais e, dessa forma, podemos 
perceber a valorização e o crescimento contínuo 
do segmento feminino nas entidades contábeis.

Para mim é uma alegria re-
presentar as mulheres contabi-
listas. Se hoje passo a ocupar 
esse lugar de destaque em 
uma entidade contábil interna-
cional devo muito a elas. Isso 
só corrobora o que muito an-
tes já sabíamos: que não há 
hoje nenhum posto nem posi-
ção que não possamos ocupar, 
pois temos muito potencial e 
competência.

QUAIS OS DESAFIOS DA PROFISSÃO 
PERANTE A TECNOLOGIA E 
MUDANÇAS DO MERCADO?

Desde a Revolução Industrial, muita coisa 
mudou, seja nas relações da força de trabalho 
e da convivência interpessoal, seja na produ-
ção em larga escala. Além disso, temos assisti-
do à transformação do “modus operandi” das 
profissões em geral, e a Contabilidade acom-
panhou essa evolução. De lá para cá, perce-
bemos o quanto a Ciência Contábil evoluiu e 
o quanto vem contribuindo para o desenvolvi-
mento da sociedade.

No Brasil, a partir do Decreto-Lei n.º 
9.295/1946, temos percebido essas mudanças 
gradativas, principalmente com relação à nova 
visão do perfil dos profissionais e das organiza-
ções contábeis. Se antes os livros “Diário” e “Ra-
zão” eram profissões asseguradas a quem tinha a 
melhor caligrafia, hoje temos softwares e plata-
formas tecnológicas de ponta que fazem muito 
bem esse trabalho.

Ao usufruirmos dos benefícios trazidos pela 
evolução do pensamento, com a abertura de 
mercado, tecnologia, globalização e expansão 

“Outra fonte de trabalho 

não menso importante 

é o veemente combate 

a corrupção. Nesse 

quesito estamos cada vez 

mais comprometidos e 

empenhados em banir 

de nossa sociedade 

essa chaga”



7Revista CRCSC | OnLine

de oportunidades, conseguimos 
transcender as paredes dos es-
critórios e conquistamos o justo 
e merecido lugar entre as maio-
res profissões do mundo.

Mas isso não quer dizer que 
perdemos – pelo contrário, 
só ganhamos. Hoje sobra-nos 
mais tempo para atuarmos nas 
estratégias organizacionais e 
preservando a saúde financei-
ra das empresas. O profissional 
da contabilidade já é conside-
rado um elemento-chave nas 
organizações, exercendo o papel de consultor 
e assumindo funções diversificadas para facili-
tar a rotina do empresário.

A tecnologia se tornou nossa grande alia-
da, oferecendo-nos grande agilidade nas in-
formações digitais, a exemplo do Sped e da 
Escrituração Digital Contábil e Fiscal. Hoje o 
profissional tem à mão inúmeros meios para 
gerar informações muito mais precisas e efica-
zes, em um “mar” de ferramentas tecnológicas 
de ponta.  Portanto, é uma falácia se afirmar 
que a profissão contábil tem perdido espaço 
para a tecnologia da informação. Ao contrário, 
a Contabilidade tem andado de mãos dadas 
com o avanço tecnológico.

COMO ESTAR PREPARADO 
PARA ESSES DESAFIOS?

Hoje a tecnologia está presente em todos os 
ramos da atividade contábil. Assistimos, diaria-
mente, tanto os profissionais da contabilidade 
como as organizações contábeis procurando se 
adaptar a novas formas de trabalho, buscando 
soluções cada vez mais eficazes com vistas a 
aumentar sua produtividade. Sem dúvida, a tec-
nologia tem sido uma ferramenta competitiva e 

grande aliada da classe contábil 
– são técnicas inovadoras e so-
luções mais atuais para o aper-
feiçoamento da produtividade 
na profissão.

Se anteriormente o olhar 
era apenas técnico, o momen-
to atual é de ofertas para perfis 
que possuam, além da forma-
ção qualificada, visão de negó-
cios, dinamismo, boa comuni-
cação e postura estratégica.

QUAL A SUA PERSPECTIVA 
PARA 2020?

A cada ano, a profissão contábil é surpreendi-
da e desafiada pela realização de novas deman-
das oriundas de uma sociedade moderna cada 
vez mais exigente e questionadora. Não pode-
mos simplesmente cruzar os braços, pois temos 
ainda muito por fazer. Acredito que o futuro da 
profissão contábil dependerá de responsabilida-
de, competência, dedicação e permanente atua-
lização. Esse é o grande desafio desta e das pró-
ximas gerações de profissionais.

À luz da globalização e da expansão das opor-
tunidades, antevejo para 2020 muitas oportuni-
dades em todas as áreas da Contabilidade.  Sou 
muito otimista com relação a isso.

E N T R E V I S T A

“A tecnologia se 

tornou nossa grande 

aliada,  oferecendo-nos 

grande agilidade 

nas informações

digitais, a exemplo 

do Sped e da 

Escrituração Digital 

Contábil e Fiscal”

SAIBA MAIS

Associação Interamericana 
de Contabilidade

www.contadores-aic.org
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Roberto 
Aurélio Merlo

Contador, Especialista em Auditoria, 

Custos, Contabilidade Gerencial e 

Controladoria. Vice-Presidente Técnico 

do CRCSC e Coordenador Operacional 

do Grupo Especial das Normas 

Técnicas de Entidades Desportivas do 

Conselho Federal de Contabilidade

Reforma Tributária e 
o verdadeiro papel da 

Contabilidade 

A R T I G O

O Brasil é um país de leis e 
tributos. A burocracia tributária 
é um desafio para as empresas e 
para os profissionais. Revestida de 
normas, regras e guias, a burocra-
cia advinda do nosso sistema tri-
butário é mais assustadora que a própria carga 
tributária. Segundo o Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento e Tributação (IBPT), estão em vigor 
no Brasil 63 tributos e 97 obrigações acessórias.

Estima-se que cada empresa precisa seguir atu-
almente mais de 3.790 normas – o equivalente a 
5,9 quilômetros de folhas impressas em papel for-
mato A4 – por dia. Em média 30 novas regras ou 
atualizações tributárias são editadas no país, ou 
seja, a cada hora mais de uma nova norma tem 
que ser seguida ou levada em conta no cálculo dos 
impostos, de acordo com o levantamento do IBPT.

Por isso, torna-se necessária e imprescindível 
a simplificação e a desburocratização do Sistema 
Tributário Brasileiro por meio da convergência 
entre contribuintes e Fazendas (federal, estadu-
ais e municipais) para a necessidade de simplifi-

cação e clareza do nosso sistema 
tributário, bem como para a segu-
rança jurídica para saber o quanto, 
como e a quem pagar o tributo.

Acreditar em redução da carga 
tributária é utopia, por isso defen-

demos a simplificação dos processos e a redução 
da burocracia e das obrigações acessórias. Tribu-
tos com a mesma base de arrecadação podem ser 
unificados, a forma de apuração de muitos im-
postos pode ser simplificada, as questões polêmi-
cas e controversas que geram longas demandas 
administrativas e judiciais podem ser resolvidas e 
eliminadas via legislação.

É necessário mudar a visão de que o Con-
tador trabalha para o governo, daí que a Re-
forma Tributária que o Sistema CFC/CRCs de-
seja é desburocratizar todas as áreas – fiscal, 
contábil e recursos humanos, principalmente 
– para assessorar o cliente, agregando resulta-
do aos seus negócios e trabalhando para o de-
senvolvimento sustentável das organizações 
e da sociedade, que é o verdadeiro papel da 
Contabilidade.

“Estima-se que cada

empresa precisa seguir

atualmente mais de 

3.790 normas por dia”
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O Congresso Brasileiro de Contabilidade já é 
um marco para os profissionais da contabilidade 
do país. É um evento realizado a cada quatro anos 
e que vem reunindo um número cada vez maior de 
participantes, além de contar com a presença dos 
mais respeitados nomes da área contábil nacional 
e internacional. E será a primeira vez que esse 
grande evento será realizado em Santa Catarina. 
O 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade vai 
acontecer de 15 a 18 de novembro de 2020 em 
Balneário Camboriú.

Com o lema “Ser Contábil - Humano, Digital 
e Ético”, o Congresso é uma oportunidade única 
para a discussão da evolução da classe contábil, 
pois se constitui em um cenário de oportunidades 
de negócios, além de oferecer ao público presente 
um ótimo momento para a troca de ideias 
e experiências e um palco de debates sobre 
procedimentos, técnicas, evolução e atualização de 
conhecimentos e realidade global. São esperados 
mais de 6 mil profissionais da contabilidade, que 
participarão de um momento rico do setor.

Para a vice-presidente de Administração e 
Finanças do CRCSC, Rúbia Albers Magalhães, o 
evento será uma oportunidade única.  “Estamos 
focando as discussões no futuro da profissão; e no 
pilar do Ser Contábil, que é humano, digital e ético. 
Convido todos a virem conosco, será o maior 
evento da contabilidade dos últimos tempos”, diz. 

O presidente do CRCSC, Marcello Alexandre 
Seemann, reforça o convite: “É a primeira vez 
que Santa Catarina recebe este evento, que é 
uma oportunidade ímpar de conhecer a força da 
contabilidade nacional e de um Congresso dessa 
magnitude. Conto com os profissionais para que 
tenhamos uma experiência única. Hoje estou 
fazendo um pedido, mas quem for com certeza 
irá me agradecer pelo convite”, afirma.

2020: ano da 
Contabilidade 
em Santa Catarina

SAIBA MAIS
www.21cbc.com.br/

E V E N T O
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2019: um ano de 
conquistas e realizações

Reestruturação de departamentos, realização 
de grandes eventos para a categoria, reforma da 
sede, implantação de um estúdio completo para 
gravação de vídeos voltados principalmente 
à educação a distância, incremento na edu-
cação continuada e investimento em novos 
equipamentos de informática, na troca do sistema 
de climatização e em uma nova telefonia. Entre 
muitos outros, esses são alguns dos marcos do 
ano de 2019 no CRCSC.

O presidente do CRCSC, Marcello Alexandre 
Seemann, avalia que o slogan “Transformando 
Visão em Atitude” se reflete quando são 
elencadas as realizações não só neste ano, mas 
ao longo de quatro anos da gestão. “O CRCSC 

hoje é referência nacional, temos os melhores 
índices de desempenho no país. Além disso, 
fizemos muitos investimentos, mas com muito 
planejamento financeiro e organizacional, prova 
disso é que a instituição tem um superávit que 
deve chegar a quase R$ 2 milhões. As reformas 
e novas aquisições realizadas devem valorizar 
ainda mais o patrimônio da instituição”, afirma.

A  gestão trabalhou para promover uma 
reforma administrativa que englobou rees- 
truturação de departamentos. As alterações 
mais significativas foram a criação da Câmara de 
Administração e Finanças com três conselheiros, 
o aumento de membros da Câmara de Recursos 
e a supressão do representante dos técnicos 

E L E I Ç Õ E SB A L A N Ç O
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no Conselho Diretor. Também 
foi feita a revisão do Regimento 
Interno e a instalação de um 
novo sistema de Ouvidoria, entre 
outras iniciativas.

Outro ponto essencial foi a 
intervenção no prédio da sede em 
Florianópolis, que foi construído 
há 18 anos e precisava passar 
por uma reforma estrutural.  A fachada que era 
revestida por cerâmica começava a apresentar 
sinais de desgaste na estrutura, podendo cair a 
qualquer momento. “A reforma era necessária, 
aproveitamos para fazer toda a parte de 
impermeabilização do prédio e redimensionamos 
a fachada para marcar a mudança”, explica o 
diretor Administrativo e de Infraestrutura, Cleber 
Dias. As modificações atendem às necessidades 
de quem trabalha na sede e proporciona mais 
comodidade a todos os profissionais.

EDUCAÇÃO

Um pilar da gestão, a educação continuada 
voltada à classe contábil teve incremento na rea-
lização de cursos, seminários, palestras, eventos 
e workshops, que somaram 433 em 2019, com 
7.933 participantes presenciais. Mais ainda: as 
transmissões no canal da entidade no YouTube, 
que permitem o acesso do 
grande público a esses even-
tos, também cresceu, totali-
zando, até o início de dezem-
bro, 32.148 visualizações, 
com 8.293 horas assistidas. 

A educação a distância 
(EAD) também teve melho-
rias: está em andamento a 

implantação de um estúdio com-
pleto para que as produções e 
transmissões ganhem mais qua-
lidade e se tornem ainda mais 
acessíveis. 

A CASA DO 
PROFISSIONAL

Com foco em manter a sede realmente como 
a “casa” do profissional da contabilidade, outras 
importantes ações de infraestrutura foram 
iniciadas e estão em andamento: substituição 
do sistema de climatização do prédio, com 
previsão de que reduza o gasto de energia 
em até 35%; e troca do sistema de telefonia 
por uma central digital, tornando possível por 
um mesmo número acionar as 40 delegacias 
espalhadas pelo Estado.

Mas houve muito mais realizações e 
conquistas, como as boas colocações do Estado 
no Exame de Suficiência, a qualificação Qualis/
Capes A4 para a Revista Catarinense da Ciência 
Contábil, os resultados de fiscalizações, os 
números de novos registros profissionais e a 
preparação para o 21º Congresso Brasileiro de 
Contabilidade, entre várias outras, que podem 
ser verificadas nas próximas páginas.

O presidente Marcello 
Alexandre Seemann

Outro ponto essencial 

foi a intervenção 

no prédio da sede 

em Florianópolis, 

que precisava passar 

por uma reforma 

estrutural 
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Transformando visão  em atitude

NOVO PORTAL DE INFORMAÇÕES  E NOTÍCIAS DO CRCSC
• Layout repaginado e mais interativo, tornando a navegação do usuário 

mais intuitiva e rápida
• Totalmente responsivo, com maior agilidade na atualização das infor-

mações, melhor organização do conteúdo, tratamento dos dados para um 
retorno de respostas mais rápido

• Com tecnologias de programação e segurança mais atualizadas

R E A L I Z A Ç Õ E S  D A  G E S TÃ O R E A L I Z A Ç Õ E S  D A  G E S TÃ O 

• Cursos, seminários,  eventos, palestras e  workshops 

 Participantes presenciais

• Visualizações no canal  do CRCSC no              YouTube

 Horas assistidas no canal

433
7.933

32.148

8.293

• SC entre os primeiros no  ranking nacional

Ano/Semestre Classificação Aprovação

13Revista CRCSC | OnLine

2018 | 01

2018 | 02

2019 | 01

2019 | 02

4º lugar

2º lugar

1º lugar

1º lugar 

35,38%

47,61%

42,54%

44,14%

• 45° Simpósio Mundial de Auditoria Continuada e Relatórios

• VIII Seminário Catarinense sobre  Atualidades Jurídico-Contábeis

• 4° Seminário Catarinense  de Perícia Contábil

• 5° Seminário Jovens Lideranças Contábeis

• 17º Ececon - Encontro Catarinense de Estudantes de Ciências Contábeis, 
 9º Congresso UFSC de Controladoria e Finanças, 9º  Congresso UFSC de 

Iniciação Científica em Contabilidade,  12º Encontro Catarinense de 
Coordenadores e Professores de Ciências Contábeis

Eventos de
Destaque



Fiscalizaçâo

• Agendamentos  concluídos 

 Capital                     Interior

1.782

1.659123

• Autos de infração

• Denúncias apuradas

• Notificações

 Emitidas:   

      Arquivadas:

746

1.249

600

145

• Processos 
administrativos abertos

• Origem dos processos

 Denúncia

 Notificação

746

92%

8%

• Processos julgados

 Câmara de Ética, 
Disciplina  e 
Fiscalização

 Câmara de Recursos 138

961

Infraestrutura 

• Investimento em novos  equipamentos de comunicação e informática

• Aumento do link dedicado  da Internet de 24 mega  para 100 mega

• Instalação de novo sistema  de firewall

• Reforma da Sede

• 7 novas capacitadoras

• 353 pedidos de credenciamento de cursos

• 11 eventos credenciados

• Maior autonomia do CRCSC para julgar os pedidos de credenciamento de 
cursos, eventos e capacitadoras

14 4a Edição de 2019
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• 120 citações na 
imprensa em 2019

Imprensa

Programa Contabilizando para o Cidadão 

Entrevista com o presidente

$

• Climatização - redução de até 30% de energia a partir de 2020

• Implantação do estúdio para os cursos EAD

• Integração da telefonia do CRC com as Macrodelegacias

• Aumento do link de internet wifi de 15 MB para 100 MB



• 1º Encontro Regional dos Delegados do CRCSC

• Participação em diversas entidades

• Revisão do  Regimento Interno

• Instalação de novo sistema de ouvidoria

• Jornal do CRCSC totalmente online

• Redução de materiais impressos para os eventos (folders, flyers, 
cartazes, etc.)

• Abolida a publicação da Coluna Informativa do CRCSC nos jornais 
de grande circulação do Estado

RCCC

REVISTA CATARINENSE  DA CIÊNCIA CONTÁBIL

Subiu para A4 na qualificação Qualis / Capes

B3

B2

A4

2016 2017 2018 2019 

Representação

Sustentabilidade
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• A periodicidade 
passou a ser 
publicação 
contínua

Novos
Registros

• Profissionais

• Organizações contábeis

HOMEM MULHER Total

259 383 642

SOCIEDADE EIRELI EMPRESÁRIO Total

108 44 93 245



17Revista CRCSC | OnLine

P E R S P E C T I V A S  2 0 2 0

Nos dias 19 e 20 de novembro foi realizada 
e eleição para renovar um terço dos Plenários 
dos CRCs para um mandato de quatro anos. 
No CRCSC, a chapa 1, liderada pela contadora 
Rúbia Albers Magalhães, atual vice-presidente 
de Administração e Finanças, foi eleita para 
o mandato 2020/2024. Foram eleitos sete 
conselheiros efetivos e sete suplentes, além de 
mais dois conselheiros suplentes para mandato 
complementar.

O resultado das eleições mostrou a aprovação 
da atual gestão, comandada pelo presidente 
Marcello Alexandre Seemann nos últimos quatro 
anos, e externou o desejo da classe contábil 
de continuidade da atual trajetória, mas com 
evolução nas conquistas. Marcello reiterou 
que o objetivo agora é afinar as propostas 
para promover nos próximos anos ainda mais 
ações que beneficiem os 21 mil profissionais da 
Contabilidade registrados no Estado.

No que Rúbia está totalmente de acordo, 
dando o tom das perspectivas para o próximo e para os 
demais anos da nova gestão, que se iniciará em janeiro de 
2020. “Nosso trabalho será de continuidade de uma gestão 
exitosa dos últimos quatro anos em que participei como 
vice-presidente de Administração e Finanças. Buscaremos 
ser ainda mais atuantes e promover o debate das ideias 
e das mudanças que a contabilidade vem tendo nas 
organizações, além de novas formas de inovação”, afirma.

A primeira reunião do novo Plenário será realizada no 
dia 7 de janeiro de 2020. Na oportunidade será escolhido 
o novo Conselho Diretor da gestão do biênio 2020/2021 
e o novo presidente.

Nova gestão: foco no 
diálogo e nas inovações

“Buscaremos ser 
ainda mais atuantes e 
promover o debate
das ideias e das 
mudanças  que a 
contabilidade vem
tendo nas 
organizações”

A vice-presidente Rúbia Albers 
Magalhães, líder da chapa 1
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AS PROPOSTAS DA CHAPA

Entre as 20 propostas da chapa eleita que 
deverão ser colocadas em prática a partir 
de janeiro de 2020, Rúbia destaca algumas: 
aproximação com os contadores de todo o 
Estado; aprimoramento para levar a educação 
a distância a todos os registrados no Conselho; 
promover grupos de estudos regionais; 
buscar a valorização da profissão; estimular o 
empreendedorismo; fortalecer o CRC Jovem; e 
incentivar a formação de novas lideranças.

PROCESSO ELEITORAL ONLINE

O processo eleitoral dos CRCs foi totalmente 
online. A chapa 1 difundiu as informações e 
propostas aos profissionais da contabilidade por 
meio das redes sociais. Esse foi o maior diferencial 
de campanhas anteriores, que ainda nos últimos 
pleitos mesclaram o uso de muito papel e as 
redes em menor escala. “Ao mesmo tempo que 
é sustentável por não desperdiçarmos tanto 
papel, e ainda que tenhamos realizado alguns 
encontros presenciais, tivemos que nos adaptar 
e essa nova forma de campanha”, explica Rúbia. 
O resultado de quase 82% dos votos comprova 
que as propostas chegaram a quem votou e 
foram compreendidas.

P E R S P E C T I V A S  2 0 2 0

SEGURANÇA AO VOTAR

A eleição foi totalmente eletrônica, o que ga-
rantiu segurança, comodidade e agilidade para 
os que participaram do processo. O CFC, res-
ponsável pelo pleito, contratou uma empresa 
especializada para garantir total segurança da 
informação, sigilo de voto, disponibilidade e fle-
xibilidade de acesso de qualquer localidade, uti-
lizando inclusive tecnologia blockchain, conhe-
cida como “protocolo da confiança”, um registro 
imutável de transações e informações.

Além disso, foram combinados a esse meca-
nismo recursos da chamada Notarchain, um sis-
tema de verificação blockchain, que dá garantia 
a atos de registros em cartórios.
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R E C O N H E C I M E N T O

Reconhecimento por serviços de excelência 
prestados que ajudam a engrandecer a profissão. 
Assim é o Prêmio Destaques da Contabilidade, 
entregue anualmente pelo CRCSC. Neste ano, a 
solenidade de premiação foi realizada no dia 11 de 
dezembro no auditório da entidade e contou com 
a presença de profissionais de todas as regiões do 
Estado, lideranças da classe contábil e autoridades.

O evento marca o encerramento de atividades 
do ano e homenageia aqueles que se destacaram 
na profissão. Na ocasião, foram homenageados 
os Pioneiros da Contabilidade, representados por 

Os destaques da 
Contabilidade 2019

dois profissionais e por uma organização contábil 
com registros ativos mais antigos na entidade, e 
também os Bacharéis em Ciências Contábeis que 
obtiveram as primeiras colocações nas duas edi-
ções do Exame de Suficiência de 2019.

“Que alegria e que orgulho participar de um 
momento como esse. Esses destaques são exem-
plos que mostram que Santa Catarina é número 
1 em educação”, disse o presidente do CRCSC, 
Marcello Alexandre Seemann, para quem a ceri-
mônia foi ainda mais especial por ser seu último 
evento como presidente da entidade.
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R E C O N H E C I M E N T O

Uma das homenageadas foi a técnica em con-
tabilidade Ondina Silveira Ballista, que detém o 
registro profissional de número 1.290. Em 1950, 
iniciou sua vida profissional como funcionária 
pública Municipal em Chapecó (SC). Em 1953 
foi nomeada à prova de título para o cargo de 
contador chefe do município. Em 1971 passou 
a responder pela chefia do Departamento de 
Contabilidade da Câmara de Vereadores daque-
la cidade, onde ficou até novembro de 1996, 
quando se aposentou. Ondina recebeu a placa 
de Cidadã Honorária de Chapecó em 1998 por 
se destacar nas suas atividades e pelo exemplo 
de vida dedicado à cidade. “Chapecó não é mi-
nha cidade natal. Mas sinto-me orgulhosa de vê- 
la crescer. Posso afirmar que lá conquistei meu 
espaço como mulher”, ressaltou.

O segundo profissional homenageado foi o 
técnico em contabilidade Felipe Bublitz, que de-
tém o registro profissional de número 1.661, con-
cedido em 6 de dezembro de 1956. Trabalhou 
no Banco do Brasil nos anos de 1954 a 1972. 
Continuou sua jornada profissional assumindo a 
administração do Hospital e Maternidade Dona 
Helena em 1972. Em 1981 se aposentou, mas 
continuou atuando no hospital até 1986, ano 
em que foi homenageado pela instituição. “Es-
tou usufruindo a vida de aposentado de quem 
muito trabalhou durante a vida”, afirmou.

Clóvis e Artur Doege

A empresa Escoben Contabilidade S/S, fun-
dada em 1970, foi o escritório homenageado. 
“Agradeço ao CRCSC pelo prêmio e também 
aos meus familiares, sócios e funcionários. Foi 
com muita energia, empenho, dedicação e pai-
xão pela profissão de contador que chegamos 
até aqui”, afirmou o sócio fundador Artur Doege, 
que administra o negócio juntamente com seu 
filho, Clóvis Alberto Doege.Homenagem a Felipe Bublitz

A homenageada Ondina Silveira Ballista
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BACHARÉIS EM DESTAQUE

        

Franco Garcia Bortolotto     José Joaquim da Silveira

        

Rodrigo Damian Rosário     Helena Terezinha de Souza

A nova geração de bacharéis em Ciências Contábeis também foi homenageada: Franco 
Garcia Bortolotto (Universidade do Extremo Sul Catarinense – Unesc) e José Joaquim da Sil-
veira (Centro Universitário de São José – USJ), que alcançaram as melhores notas na primeira 
edição do Exame de Suficiência, realizado em junho deste ano; e os da segunda edição, rea-
lizada em outubro, Rodrigo Damian Rosário (Universidade Estácio de Sá) e Helena Terezinha 
de Souza (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC).

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO

O contador Sergio Faraco, vice-presidente 
de Administração do Conselho Federal de Con-
tabilidade, parabenizou os homenageados e 
destacou a importância da educação continua-
da. “É necessário estudar sempre, tudo muda a 
todo tempo, há uma necessidade de atualização 
constante”, disse. 

O evento também contou com a participação 
do prefeito de Florianópolis, Gean Marques Lou-
reiro, que ressaltou o valor da orientação do pro-
fissional de contabilidade para o fortalecimento 
da gestão do município. “Vocês exercem com ma-
estria a profissão de contador e contribuíram para 
a revolução fiscal que Florianópolis viveu”, disse.



F E C O N T E S C

AÇÃO SOCIAL EM TODAS AS REGIÕESASSEMBLEIA DEFINE 
PLANEJAMENTO 2020

VIII ENCONTRO DE 
SECRETÁRIAS(OS)

ENTREGA DA 
CERTIFICAÇÃO E TROFÉU DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Durante todo o ano, a Fecontesc arrecada recursos com 

os Sindicatos filiados para beneficiar entidades nas cidades 

onde são realizadas as Assembleias da entidade. No dia 

22/11, em Joinville, foi repassado R$ 3700,00 à Fundação 

Padre Fachini, que atende crianças e jovens. E assim foi tam-

bém em Rio do Sul, dia 23/08, quando a entidade Nova 

Casa de Apoio do Hospital Regional recebeu R$ 3.200,00. 

Em Tubarão, no dia 31/05, a Apae de Tubarão obteve 

R$ 4.500,00 e em Florianópolis, dia 22/02, foram repassa-

dos R$ 5.200,00 à Creche e Centro Cultural Coloninha, que 

atende crianças de baixa renda.

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou na noite 

de 2 de dezembro a sessão especial para premiar os vence-

dores da 9ª edição do Prêmio de Certificação e Troféu de 

Responsabilidade Social – Destaque SC. Foram agraciadas 86 

organizações, sendo 52 sem fins lucrativos, 29 empresas pri-

vadas e cinco empresas públicas. Promovido pelo Parlamento 

catarinense e entidades parceiras desde 2011, o Prêmio pos-

sui uma Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade 

Social, da qual a Fecontesc faz parte com a representação do 

presidente Itelvino Schinaider e a diretora de Ações Sociais 

Gabriele Gil Gomes. A lista completa das organizações certi-

ficadas pode ser conferida em www.fecontesc.org.br.

Lideranças contábeis prestigiaram a última Assembleia 
Geral da Fecontesc, no dia 22 de novembro, em Join-
ville. Os trabalhos foram coordenados pelo presidente 
daFecontesc, Itelvino Schinaider, tendo a participação dos 
presidentes e representantes dos 23 sindicatos do Estado. 
O Sindicont Joinville foi o anfitrião da reunião, que teve 
como foco a aprovação do Orçamento de 2020 e o acom-
panhamento do Planejamento Estratégico da entidade.
Houve participação do presidente da Jucesc, Juliano 
Chiodelli, do diretor de Registro Mercantil, Deoclesio 
Beckhauser e do auditor fiscal da Secretaria de Estado 
da Fazenda, Ari Pritsch. Estiveram presentes o presidente 
do CFC, Zulmir Ivânio Breda, o vice-presidente do CFC, 
Sergio Faraco, o presidente do CRCSC, Marcello 
Seemann, o presidente da Feconbras, Tadeu Oneda e o 
ex-presidente do CFC e do CRCSC, Juarez Carneiro.

As secretárias e secretários do Sistema Fecontesc-Sindi-
conts ficaram reunidos durante o dia 21 de novembro 
para troca de experiências, projeção de atividades e capa-
citação. Foi realizado alinhamento das ações para o ano 
de 2020, com foco no projeto de Educação Continuada 
da Fecontesc, com a ampliação do portfólio de cursos 
presenciais sendo oferecidos nas bases de cada Sindicont, 
e dos cursos EAD, através da Universidade Corporativa 
Fecontesc em parceria com a Unisul Virtual. 
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Agenda de Eventos

25 E 26 DE JUNHO DE 2020

18 E 19 DE MAIO DE 2020

13 DE FEVEREIRO DE 2020
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