REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

Ações integradas do CFC com entidades parceiras
têm rendido aos profissionais da Contabilidade muitas oportunidades de aprimoramento e atualização na
área. Assim como “nenhum homem é uma ilha, isolado
em si mesmo”, as instituições com objetivos afins, ao
se unirem para realizar projetos em conjunto, almejando resultados semelhantes, são capazes de dobrar
forças, evitar desperdício de recursos e possibilitar aos
seus públicos muito além do que seriam capazes de
fazer isoladamente.
Essa política de gestão do CFC já produziu, neste
primeiro semestre de 2014, uma série de exemplos.
Cito como destaques os projetos Quintas do Saber e
Bate-Bola Contábil, realizados em conjunto com a Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon). O
Bate-Bola levou às cidades-sedes da Copa do Mundo
da Fifa palestras com especialistas para falar sobre a
correta prestação de contas dos clubes de futebol e
abordar temas como contabilidade e entidades desportivas, futebol e mercado de ações, governança e
accountability e outros.
O Bate-Bola Contábil gerou repercussão bastante
positiva entre o público participante e, inclusive, foi
levado ao conhecimento da Presidente da República,
Dilma Rousseff, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) da Presidência, ocorrida em junho, por meio do colega contador
Antoninho Marmo Trevisan – membro do CDES. A presidente Dilma parabenizou, na nossa presença, a classe
contábil pela relevante iniciativa.
Outro projeto que tem rendido frutos muito
significativos é o Quintas do Saber, que coloca em
discussão temas atuais de destaque na Contabilidade nacional e internacional. Já foram realizadas
edições do projeto tratando dos 50 anos da Lei n.º
4.320/64, da implantação do novo padrão de contabilidade pública e, entre outros, do contencioso
administrativo federal.
Por ser bastante oportuno ao dia a dia dos profissionais da Contabilidade, esse último tema – o contencioso administrativo tributário federal, que envolve os
conflitos existentes entre os contribuintes e a Receita
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Federal – foi trazido para esta edição da RBC. Assim,
nas próximas páginas, a Revista apresenta entrevista
feita com o presidente do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf) da Receita Federal do Brasil,
Otacílio Dantas Cartaxo.
A questão da oportunidade quanto ao levantamento de assuntos de interesse da classe também está
presente no tema da reportagem que abre esta edição: Relato Integrado (RI). Trata-se de uma iniciativa,
de caráter mundial, que ainda pode ser considerada
nova, mas que ganha adeptos e defensores a cada dia.
Com certeza, os profissionais da Contabilidade irão
ouvir falar cada vez mais sobre esse tema nas empresas em que trabalham.
De forma bastante resumida, o RI consiste no fortalecimento da produção de informações nas empresas, incluindo-se no processo todos os relatórios que
compõem a comunicação das corporações com os
seus stakeholders, sejam as demonstrações contábeis
ou outros relatórios, como o de sustentabilidade e o
de governança corporativa, por exemplo.
O CFC, como não poderia ser diferente, participa
da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato
Integrado e discute o assunto, nesta reportagem, em
conjunto com outros especialistas do País.
Boa Leitura.
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