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Sindicato dos Contadores
do Estado do Rio Grande do Sul
HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

“2013: ANO DA CONTABILIDADE NO
BRASIL” – PRECISAMOS QUE DÊ CERTO!
O profissional qualificado para cuidar dos aspectos quantitativos e qualitativos do patrimônio das empresas e que registra todos os atos e fatos de natureza econômico-financeira é
aquele que se graduou em contabilidade e se atualiza permanentemente. De forma mais simplificada, podemos dizer que
o contador é o profissional com habilidades para fazer todos
os registros possíveis a fim de gerar relatórios que proporcionem condições para a boa gestão de qualquer empresa. É,
portanto, o profissional preparado.
No entanto, a comunidade em geral e, mais precisamente, os
usuários dos serviços de contabilidade enxergam este profissional de forma deturpada, imaginando ser aquele que dá um
jeitinho para realizar os trabalhos e que, por isso mesmo,
qualquer valor cobrado é considerado um exagero.
Preocupado com a desvalorização da classe contábil, o CFC
lançou, em sessão solene no Congresso Nacional em 18 de
março, a campanha “2013: Ano da Contabilidade no Brasil”,
que tem por objetivo, nas palavras do presidente Juarez
Domingues Carneiro, tornar positiva a imagem da contabilidade. “...faremos várias ações para mobilizar a sociedade
sobre a importância da profissão, bem como valorizar os
profissionais de contabilidade”, afirmou Carneiro. No portal
do CFC é possível conhecer as justificativas e os objetivos
traçados para que em 2013 o contador conquiste o tão
esperado reconhecimento.
Conclamo os colegas a contribuir com sugestões de ações e
participação nos eventos. Desde já proponho as seguintes
ações que podem ser implementadas com a união de todas as
instituições representantes da classe contábil: propagandas
esclarecedoras nos meios de comunicação, especialmente
nos de maior influência nacional; e palestras em eventos
empresariais (não contábeis), que destaquem a importância
de contratar um profissional qualificado.
Gilmar Duarte da Silva
Empresário Contábil, Palestrante e Autor do livro "Honorários
Contábeis. Uma solução baseada no estudo do tempo aplicado".

CONVENÇÃO
Nos dias 22 e 24 de maio acontece a XIV Convenção de
Contabilidade do Rio Grande do Sul. O evento,
considerado o maior da classe contábil gaúcha, deve contar
com a participação de duas mil pessoas. O objetivo é propor o
debate e reflexão de temas que estão presentes no dia a dia
dos Contadores e Técnicos em Contabilidade, tanto no
ambiente de trabalho quanto em outras áreas da vida.
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