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Papelada na mesa? Nunca mais
Exame de Suficiência chega para acabar com certos estigmas em relação ao
profissional de contabilidade
Por Priscila Lima, Versatil Comunicação
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Informe-se
A aprovação da Lei 12.249/10, que reativa o Exame de

Editorias

Suficiência para contadores, chega para valorizar e
devolver a autoestima aos profissionais da área,

Administração e
Negócios

frequentemente estigmatizados como "guarda-livros" ou

Carreira e RH

como "aqueles caras" que vivem com uma calculadora na

Cotidiano

mão e possuem um pequeno escritório, com uma mesa

Economia e Finanças

invariavelmente desorganizada, abarrotada de planilhas e

Informativo

guias de pagamento.
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Notícias Acadêmicas

www.jFinancas.com.br
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Tecnologia

Ainda hoje, parte do empresariado tem esta visão
distorcida sobre os profissionais da contabilidade, o que

Oportunidades

11

Curtir

Compartilhar
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insistem em manter um estilo antiquado, burocrático e
pouco interessado por como seu negócio é visto pelo
cliente.

Imprimir
Estamos na era da geração Y e de novidades tecnológicas

Entrevistas
Artigos

diárias, e não é diferente em relação ao sistema fiscal e
tributário brasileiro. O projeto Sped e seus pilares, a certificação digital e outros tipos de obrigações

Produção acadêmica

fiscais que migraram para o ambiente online são os maiores exemplos de como as relações entre

Eventos

contribuintes e os Fiscos das três esferas entraram definitivamente no campo digital, abrindo
espaço para o contador-consultor e encerrando a carreira de profissionais obsoletos.
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14h22 Ipea: 74% veem sua situação
financeira melhor hoje
14h16 Fundação Universa fará concurso
para 84 vagas na Embratur

também não deixa de ser culpa de muitos contadores, que
retweet
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www.oscarschmidt.com.br

13h58 Clonagem em redes sociais e
fraudes financeiras são os crimes
mais comuns na web, aponta
pesquisa
13h27 Unilever adquire norte-americana
Alberto Culver por US$ 3,7
bilhões
13h02 1º Encontro Nacional de
Estudantes de Finanças acontece
em SP
Veja mais notícias

Parece muito? Pois não é! Além de conhecer cada uma das obrigações fiscais eletrônicas e suas
penalidades, formas de entregas, implantações etc., o contador-consultor não pode deixar de

Apresentação

acompanhar as mudanças tributárias diárias em cada uma das esferas e ainda providenciar

Anuncie

escriturações fiscais e contábeis, sem esquecer-se de entregar guias e Darfs de impostos para que

Contato

o contribuinte-cliente efetue os pagamentos em prazo hábil. Isso tudo sem falar na Norma
Internacional de Contabilidade, que está sendo adotada e ainda gera muitas dúvidas.
Em meio a tantas mudanças, cabe ao profissional de contabilidade a tarefa de mostrar que seu
trabalho é cercado de muita inteligência profissional e que sua expertise é fundamental para que as
companhias estejam sempre saudáveis dos pontos de vista fiscal e tributário.
Se por um lado o Exame de Suficiência é importante para devolver a autoestima ao contador, por
outro, pode-se concluir que a mera aprovação em exame não garante que este profissional contábil
está apto a atuar em um cenário tão metamórfico. Discursos favoráveis ou contrários não
representam a solução para qualquer problema, mas servem como um meio de direcionar as novas
exigências em relação às Ciências Contábeis do novo século.
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Qual característica será a mais
importante para o Administrador do
Futuro?
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Comunicar-se bem.
Ser inovador e visionário.
Saber tomar decisões rapidamente.
Saber liderar equipes heterogêneas.
Ter uma visão holística da organização.
Ser flexível a mudanças.
Ter formação multidisciplinar.
Ser socialmente responsável.

Saber organizar seu tempo de forma
eficaz.
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dos acionistas.
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Comente esta enquete!
Veja enquetes anteriores

Cursos online

NFe para
Software Houses
Mais de 200
empresas de TI
utilizam essa
solução. Teste já!

Livros

DVDs

Como Influenciar Pessoas

www.vinco.com.br

Como Reduzir Custos em
Telefonia

Certificado
Digital NFe
Os Melhores
Preços do
Mercado e-cnpj
Serasa para NF-e

Como Elaborar Propostas
Comerciais

www.certificadoparanfe.co
www.jFinancas.com.br
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Empresas
Contábeis
Programa de
Qualidade
Contábil Sindicato
das Empresas
Contábeis SP
www.sescon.org.br
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Contabilidade
ESAB
Curso de
Contabilidade a
distância. Diversas
opções,Conheça e
Comprove!
www.ESAB.edu.br/Curso_
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Shopping
Home Theater
Samsung...
Compra Fácil

Seu e-mail:

10 x R$119,90

Mensagem:*

Freezer Consul
CHB42...
Compra Fácil
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10 x R$139,99
PC AOC AMD
Athlon NE...
Gazin.com.br
12 x R$116,58

6

LG GS290 Cookie
Plus...
Extra.com.br

500

12 x R$33,25
TV Lenoxx CRT 14
Pol...
Ricardoeletro.com

Nenhuma mensagem enviada até o momento.

12 x R$16,58

+ Veja todas as ofertas
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Câmbio
Papel

Compra

Venda

Dólar Comercial

R$ 1,71

R$ 1,71

Dólar Paralelo SP

R$ 1,83

R$ 1,93

Dólar Turismo SP

R$ 1,65

R$ 1,83

Euro

R$ 2,30

R$ 2,30

Bolsa de valores
Bolsa

Variação

Bovespa

+0.32

68196.00

Dow Jones

+1.86

10860.26

Nasdaq

+2.32

2381.22
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