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RESUMO 

 

 

Com as mudanças trazidas pela adoção das normas internacionais conhecidas como 

International Financial Reporting Standards (IFRS), a atualização do contador ganha mais 

relevância diante desse novo contexto. Percebe-se então a importância da educação 

continuada para os profissionais da área de contabilidade e a importância de pesquisas 

relacionadas a essa área.  

Diante disso, este estudo busca conhecer de que forma as Câmaras de 

desenvolvimento profissional contribuem para capacitação e atualização do profissional 

contábil. Trata-se de um estudo a ser realizado na Câmara de Desenvolvimento Profissional 

do CRC/AM, utilizando-se como fonte de coleta de dados os relatórios de demais registro das 

ações voltadas a capacitação dos profissionais contábeis.  

Espera-se que os resultados alcançados possam trazer contribuições tanto para o 

aprimoramento da educação continuada por parte do CFC quanto para o profissional contábil, 

auxiliando no plano de novos projetos e ações que auxiliem a classe a aprimorar seus 

conhecimentos. 

 

 

Palavras Chaves: Capacitação; Profissional Contábil; Câmara de Desenvolvimento 

Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

With the changes brought about by the adoption of international standards known as 

International Financial Reporting Standards (IFRS), the update of the counter gains more 

relevance on this new context. Then one realizes the importance of continuing education for 

professionals in the area of accounting and the importance of research related to this area.  

Thus, this study seeks to understand how the Boards of Professional Development 

contribute to training and updating the accounting professional. This is a study to be 

conducted before the Board of Professional Development CRC / AM, using as source of data 

collection reports from other record of the actions the training of accounting professionals.  

It is expected that the results achieved can bring much contribution to the 

improvement of continuing education by the CFC for the accounting professional as, assisting 

in new projects and plan actions that help the class to enhance their knowledge.  

 

 

Key Words: Training; Professional Accounting; Board of Professional Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hodiernamente, com a grande competitividade no mercado de trabalho, diversas 

mudanças na legislação e mudanças nas práticas contábeis, exige-se uma boa formação e uma 

constante atualização dos profissionais contábeis. A respeito disso, Paganotto, Rossoni e 

Ribeiro Filho (2007) concluiram através de uma avaliação na cidade Cacoal/RO, que existe 

uma busca por novos conhecimentos tanto para atualização quanto para minimizar falhas e 

obter maior satisfação dos clientes. 

Segundo os autores, embora não exista uma norma específica que obrigue os 

profissionais de contabilidade a buscar o aperfeiçoamento, exceto para o auditor 

independente, a seletividade do mercado leva a procura pela atualização. 

Do mesmo modo, Diehl e Souza (2007), salientam que com as mudanças impostas 

pelo mercado, as empresas são levadas a rever seus processos e estratégias, ou seja, as 

empresas passaram a possuir uma sucessão de maiores habilidades, consequentemente, 

levando o contador preocupado a se adequar a esse novo posicionamento das organizações. 

Surge em meio a essa realidade a figura das câmaras de desenvolvimento profissional e as 

ações realizadas por elas que contribuem para a formação do profissional contábil.  

Tema e problema de pesquisa 

A Câmara de Desenvolvimento Profissional busca qualificar e atualizar os contabilistas 

por meio de projetos e eventos de educação continuada e atividades referentes à profissão 

contábil (CRC/PI). A educação continuada consiste na constante qualificação e atualização 

não somente da classe contábil como também de todo profissional para atender um interesse 

próprio ou as exigências do mercado. De acordo com Ruschel, Frezza e Utzig (2011) “O 



 

profissional contador destaca-se em meio às profissões pela busca incessante de 

conhecimentos, para garantir a sua atuação no mercado”.   

Contudo, percebe-se que as competências variam de acordo com o Conselho de cada 

Estado, apesar da resolução CFC n° 1.370/11 que estabelece aos CRC’s a execução de Planos 

de Educação continuada pra os Auditores independentes. De acordo com Diehl e Souza 

(2007) editada a resolução educação profissional continuada visando atualizar e aprimorar os 

conhecimentos técnicos daqueles contadores que atuam no mercado de trabalho como 

auditores independentes e que estejam devidamente registrados no CFC e cadastrados na 

CVM (Comissão de Valores Mobiliários).   

Os autores afirmam também que além dos programas específicos de educação continuada, 

o CFC ainda possibilta o estudo e desenvolvimento de pesquisas na área da contabilidade por 

meio de apoio a cursos de mestrado. Reportando-se ao assunto, Naiyama et al (2008) afirma 

que a não observância do disposto na resolução, pelos auditores independetes e contadores é 

considerada infração ao Código de Ética Profissional do Contabilista. O autor ainda ressalta 

que o profissional que não comprovar a participação no programa poderá perder o cadastro no 

CNAI (Cadastro Nacional de Auditores Independentes). 

Entretanto, não se sabe ao certo o quanto as ações promovidas pelas câmaras de 

desenvolvimento profissional influenciam e incorporam conhecimento para a classe contábil.  

Diante disso formulou-se a seguinte questão-problema: 

  

“De que formas as Câmaras de desenvolvimento profissional contribuem para 

capacitação e atualização do profissinal contábil?” 

Justificativa 

A importância da capacitação profissional é reconhecida, entretanto, poucas pesquisas 

são realizadas principalemente na região Norte do país. Com as mudaças trazidas pela 



 

adoação das normas internacionais conhecidas como International Financial Reporting 

Standards (IFRS), a atualização do contador ganha mais relevância diante desse novo 

contexto. De acordo com Consenza e Iaurencel (2011), não houve uma devida preparação da 

classe contábil para as mudanças trazidas pela harmonização das normas contábeis brasileiras 

com os padrões internacionais. 

Segundo Antunes, Antunes e Penteado (2007), tais orgãos regulamentadores como o 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – Ibracon, o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – CPC, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o Banco Central do Brasil – 

Bacen e o Conselho Federal de Contabilidade – CFC tem significativa importância para a 

adequação das organizações e dos profissionais que adotarão ao IFRS ao longo dos anos. 

A importância da boa formação do contador acarreta diversos benefícios bem como a 

falta dela pode gerar problemas de diversas proporções. Percebe-se então a importância da 

educação continuada para os profissionais da área de contabilidade e a importância de 

pesquisas relacionadas a essa área.  

Diante disso, acredita-se que o estudo proposto poderá trazer contribuições tanto para 

o aprimoramento da educação continuada por parte do CFC quanto para o profissional 

contábil, auxiliando no plano de novos projetos e ações que auxiliem a classe a aprimorar seus 

conhecimentos. 

Objetivos 

O objetivo geral consiste em investigar junto aos profissionais da área contábil de que 

forma as ações promovidas pelas Câmaras de desenvolvimento profissional contribuem para 

sua atualização quanto a harmonização das normas contábeis brasileiras com as internacionais 

e demais mudaças nas práticas contábeis e quanto influenciou sua vida profissional a luz da 

Teoria do capital Humano. 



 

  

Em se tratando de objetivos específicos pretende-se: 

 Levantar as ações desenvolvidas pela câmara de desenvolvimento profissional 

do CRC/AM, no período de 2008 a 2012; 

 Averiguar os principais conhecimentos transmitidos por essas ações; 

 Averiguar os principais efeitos na capacitação profissional. 

 

 Metodologia 

Para o alcance do objetivo proposto, pretende-se realizar um estudo de natureza 

descritiva e documental junto câmara de desenvolvimento profissional do Conselho Regional 

de Contabilidade do Amazonas, no período de 2008 a 2012. Assim, far-se-a o tratamento e 

interpretação de informações brutas coletadas em relatórios das ações empreendidas pelas 

referidas câmaras, no período mencionado. O estudo também se classifica como de natureza 

qualitativa, porque pretende descrever as características das citadas ações. Dessa forma, nesta 

pesquisa os dados coletados são do tipo secundário, estando disponíveis em relatórios, 

documentos entre outros. 

3.1 Unidade de Análise 

Por unidade de análise, entende-se todos os elementos que compõem uma determinada 

população ou universo. Esta, por sua vez, corresponde a conjunto de elementos que possuem 

determinadas características (GIL,1999), No caso deste estudo, a população são as Câmaras 

de Desenvolvimento Profissional dos Conselhos Regionais de Contabilidade do Norte do 

Brasil e a unidade de análise será apenas uma destas Câmaras, qual seja a do CRC/AM.  

3.2 Técnica de Coleta e Análise de Dados 



 

Conforme já mencionado, os dados serão coletados por meio de pesquisa documental 

nos relatórios de demais registro da ações voltadas as capacitação dos profissionais contábeis. 

Os referidos dados serão tratados em duas etapas, a saber: a primeira consistiu no exame dos 

referidos documentos e a segunda na tabulação dos dados e organização destes em categorias 

resultantes da etapa anterior, os quais serão interpretados a luz dos conceitos teóricos que 

guiarão a investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta seção apresenta a base teórica que subsidiou o processo de investigação estando 

composta de três tópicos nos quais se abordam os principais aspectos inerentes ao perfil do 

profissional contábil, capacitação do profissional contábil e as Câmaras de Desenvolvimento 

Profissional.  

1. 1 Perfil do Profissional Contábil 

 Para traçar o perfil o perfil do profissional contábil atual, devemos, 

primeiramente, nos remeter aos primórdios da contabilidade. Segundo Iudícibus, (2010, p. 15) 

a origem não teve lugar definido, sendo encontrada, mesmo que de forma rudimentar, em 

inscrições de Fenícios, Persas, Egípcios, Gregos e outros povos. No entanto, sua aparição 

formal deu-se na Itália, no período da Renascença. 

No Brasil, a Academia de Comércio do Rio de Janeiro, fundada em 1902 foi quem 

primeiro habilitou a função de guarda-livros, perito judicial e empregos de fazenda (decreto 

1339). De acordo com Duarte et al. (2003 apud CORDEIRO; DUARTE, 2006, p. 76), a 

função primordial do guarda-livros era escriturar os livros mercantis das empresas comerciais. 

Entretanto, Pires, Ott e Damacena (2009) concluíram que ainda hoje o mercado procura 

profissionais que desempenhem atividades técnicas, que consequentemente assemelha-os ao 

antigo guarda-livros, em detrimento ao novo perfil profissional que atua ativamente na gestão 

das Organizações. 

As mudanças no cenário tecnológico nos últimos anos acarretaram uma consequente 

busca por atualização da classe contábil, por conta da implantação dos Sistemas Contábeis de 

Informação. Almeida e Favarin (2007) salientam que no caso do profissional de contabilidade 

o impacto da evolução da informática também é perceptível, diminuindo assim um trabalho 

de execução para um trabalho de análise e acompanhamento. Nesse contexto surge também a 

figura do Sped - Sistema Público de Escrituração Digital que foi Instituído pelo Decreto nº 



 

6.022, de 22 de janeiro de 2007 estreitando a relação entre o fisco e os contribuintes. Rushel, 

Frezza e Utzig (2011) concluíram por meio de sua pesquisa que 68% dos profissionais 

contábeis pesquisados tiveram o primeiro contato com o SPED entre 2007 e 2008, pode-se 

observar também que a busca de conhecimento é realizada mediante busca de cursos sobre o 

SPED. 

Outra mudança expressiva para os profissionais contábeis veio por meio da 

promulgação da Lei nº 11.638, em 28 de dezembro de 2007, que tem por objetivo introduzir 

na legislação brasileira práticas contábeis convergentes com as práticas internacionais, as 

chamadas IRFS (International Financial Reporting Standards). A respeito das dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais em relação à adoção das novas normas Silva et al. (2010),  

constataram que os profissionais pesquisados apontaram que a falta de conhecimento das 

IRFS pela a equipe, dificuldade com o idioma inglês, a falta de profissionais qualificados no 

mercado, o suporte ao sistema de informação, entre outros, podem se tornar empecilhos para a 

adoção das novas normas pelas empresas.  

Machado e Casanova (2008) reforçam que nesse cenário, as grandes empresas não 

necessitam mais de um contador que tivesse exclusivamente o papel de relator de 

acontecimentos. Para Leal, Soares e Souza (2008), o mercado exige dos profissionais um 

conhecimento que ultrapasse o nível técnico, com o objetivo de orientar o gestor e participar 

das discussões de forma consciente. 

Conforme Söthe et al. (2012, p. 55) 

Para conquistar espaço no mercado de trabalho e uma remuneração adequada, o 

bacharel em Ciências Contábeis precisa adaptar-se ao novo perfil requerido pelas 

empresas, ampliar seus conhecimentos, lidar com frequentes transformações do 

mundo globalizado, ser ético, crítico e apto a planejar, organizar, liderar e dirigir as 

atividades de controle gerencial. 

 

Ainda em relação a isso, os autores destacam que os empresários ainda não conseguem 

entender a importância do profissional de contabilidade para o processo de gestão, muitas 



 

vezes limitando-o a atuação em situações tributárias e fiscais ao invés de utilizá-lo como um 

suporte para o desenvolvimento das atividades da empresa. 

1.2 Capacitação do profissional contábil  

A educação continuada tem por objetivo a constante atualização e aprimoramento do 

profissional que atua no mercado após sua formação profissional. Por conseguinte, 

precisamos entender, com base na literatura, a evolução do curso de Ciências Contábeis no 

Brasil. 

De acordo com Peleias et al. (2007) em sua pesquisa histórica, documental, bibliográfica e 

descritiva onde foram analisadas ocorrências relevantes no cenário nacional, efeitos que esses 

fatos e outros que se sucederam tiveram sobre a regulamentação do ensino da Contabilidade 

no Brasil e o impacto que alguns eventos econômicos, políticos e sociais tiveram nessa 

evolução relataram que o ensino de contabilidade teve início no século XIX com a instituição 

formal das Aulas de Comércio em 1809 e a criação do Instituto Comercial do Rio de Janeiro. 

Logo depois no século XX surgiu o Curso de Ciências Contábeis e Atuariais, por meio do 

Decreto-lei n° 7.988/45, com duração de quatro anos, concedendo o título de Bacharel em 

Ciências Contábeis aos seus concluintes. Em 1992 a grade do curso mudou com a Resolução 

n° 03/92, que estimulava o conhecimento teórico e prático e permitia o competente exercício 

da profissão.  

Segundo Söthe et al. (2012) a formação acadêmica não é mais suficiente, não é vista como 

garantia para a aquisição de um emprego, destaque no mercado de trabalho e crescimento 

profissional. Para Neves Júnior e Lustosa (2009) devido ao cenário atual, em que o diferencial 

competitivo é quantidade de conhecimento, é notória a necessidade da qualificação do 

profissional por meio da educação continuada. 

De acordo com Pires e Ott (2008, p. 1): 

O mercado de trabalho dos contadores é composto, do lado da demanda, pelas 

organizações e demais usuários dos serviços contábeis, que nada mais são do que 



 

clientes das Instituições de Ensino Superior. Estas devem atender às suas 

necessidades através do “produto” que colocam no mercado – o bacharel em 

Ciências Contábeis, viabilizando por meio dos currículos dos cursos o 

desenvolvimento e o aprimoramento das habilidades e dos conhecimentos 

requeridos para que ele possa desempenhar suas atividades de maneira adequada. 

 

Para Diehl e Souza (2007) A educação oficial regular é um dos caminhos a se 

percorrer pra a capacitação profissional. São os cursos oferecidos pelas Instituições públicas 

ou particulares, reconhecidas pelo ministério da Educação que autoriza o funcionamento 

dessas Instituições bem como o reconhecimento dos cursos de ensino superior, e por meio do 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE é aferido o rendimento dos alunos 

do curso de graduação com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido. 

Ainda Segundo Diehl e Souza (2007), para dar apoio à educação continuada dos 

contadores, o Conselho Federal de Contabilidade editou a Resolução CFC 1074/2006 (CFC, 

2006), revogando a CFC 945/2002. A partir daí, ficou estabelecida a educação profissional 

continuada tendo em vista modernizar e aperfeiçoar os conhecimentos técnicos daqueles 

contadores que atuam no mercado de trabalho como Auditores Independentes. 

Para Machado e Casa Nova (2008), as disciplinas na graduação deveriam não só 

transmitir o conhecimento técnico de contabilidade como, também, deveriam influenciar na 

atuação do profissional no futuro. 

1.3 Câmaras de Desenvolvimento Profissional 

Diante do rápido avanço da tecnologia e diversas exigências na área profissional, entra 

em cena o papel da educação continuada pra dar suporte a essas novas demandas de 

conhecimento e constante atualização do profissional. Para gerir essa função, vários órgãos da 

área criaram câmaras de desenvolvimento em sua estrutura organizacional, que, nem sempre 

levam esse nome mas realizam a mesma espécie de ações ligadas a educação continuada. 

 



 

De acordo com Oliveira, Vilamaior e Câmara (2010), o registro e a fiscalização do 

exercício da profissão contábil são tarefas do Conselho Federal de Contabilidade e dos 

Conselhos Regionais que existem em todos os Estados do País. 

Deste modo, para atuar de forma regular e para garantir o exercício da profissão, o 

contador deve estar devidamente registrado no Conselho e recolher a devida contribuição 

anual ao órgão. Entretanto, ao pagar essa anuidade, o profissional espera estar revertendo esse 

investimento em si próprio. Segundo Lourenço (2010, p. 48): 

 

Muito embora o CFC e os CRCs não sejam órgãos criados para a defesa da classe 

contábil eles prestam importantes serviços de treinamento e capacitação à categoria, 

e buscam proteger os interesses dos Contabilistas e preservar seu mercado de 

trabalho. As atribuições dos CRCs sob o ponto de vista do CFC confirmam essa 

preocupação em munir a classe de informações relevantes para o desempenho 

profissional. 

 

 

Nos Conselhos Regionais de Contabilidade a Câmara de Desenvolvimento 

Profissional é responsável pela apresentação de projetos voltados para o complemento de 

educação profissional, por meio de cursos, seminários, palestras congressos, pós-graduação, 

eventos científicos e publicações. Compete também à Câmara de Desenvolvimento analisar e 

julgar os processos que visarem sobre a educação continuada obrigatória para os Auditores 

Independentes, pela aplicação do Exame de Qualificação Técnica para inscrição no Cadastro 

Nacional dos Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade e a 

aplicação do Exame de Suficiência (CRC/GO). Contudo, considerando que compete à cada 

CRC a elaboração de seu Regimento Interno, percebe-se que a competência das CDP’s 

regionais podem variar de conselho para conselho. 

O Conselho Federal de Contabilidade, emitiu a Resolução nº 1377/11 que diz respeito 

a educação continuada dos auditores independentes. É um programa formal e reconhecido no 

qual o auditor devidamente registrado deve cumpri atividades com o objetivo de manter, 

atualizar e expandir seus conhecimentos para o exercício profissional e o cumprimento das 



 

exigências deverá ser comprovado em relatório anual pelo auditor ao CRC até 31 de janeiro 

do ano subsequente. 

Estudos foram realizados para avaliar a atuação e a qualidade do Programa de 

Educação Continuada do CFC. Araújo (2008), realizando entrevista com os auditores e com 

representantes do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, constatou que não houve 

uma sequência lógica de eventos que conseguisse promover conhecimentos capazes de dar 

continuidade à educação formal recebida pelos auditores. 

Contudo, os CRC’s também devem promover ações de capacitação para os demais 

profissionais contábeis e não somente aos auditores independentes. Lopes et al. (2006), com 

objetivo de analisar se existia, dentre os contadores do município de Fortaleza/CE, uma 

cultura de Educação Profissional Continuada, na perspectiva de uma futura imposição do 

programa aos contabilistas, concluíram que a não obrigatoriedade do Programa fazia com que 

estes não se preocupassem com as atividades relativas à Educação Continuada. Contudo, 

concluíram também que a exigência do mercado era um dos fatores motivadores do 

aprendizado contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Esta seção contém o resultado final da pesquisa, o qual se originou da análise dos 

dados, evidenciados de acordo com a fundamentação teórica.  

2. 1 Eventos Realizados  

Pelo primeiro quadro percebe-se que no início do funcionamento da Câmara de 

Desenvolvimento Profissional no ano de 2011 houve poucas atividades relativas à educação 

continuada.  

Observa-se que era realizado aproximadamente um evento por mês, destacando os 

eventos realizados no interior do Estado, e que a quantidade de inscritos também era baixa em 

determinadas atividades. Isto sugere que por falta de conhecimento dos eventos ou pela 

pequena demanda devido a localização dos mesmos, a procura por essas atividades era 

reduzida. 

  

MÊS EVENTOS REALIZADOS PALESTRANTES/CONVIDADOS LOCAL 
DATA DE 

RELIZAÇÃO 
INSCRITOS 

JAN PALESTRA RAIS     29/01/2011 26 

FEV           

MAR PALESTRA IMPOSTO DE RENDA 
PF 

JANSEN DE LIMA BRITO 
AUDITORIO DA 
FACULDADE MARTHA 
FALCÃO 

13/03/2011 69 

ABR           

MAI 
PALESTRA CREDENCIAMENTO 
DE CAPACITADORAS 

ANA TERCIA SEDE DO CRC/AM 06/05/2011 18 

JUN PALESTRA IMPOSTO DE RENDA 
PJ 

JANSEN DE LIMA BRITO 
AUDITORIO DA 
FACULDADE MARTHA 
FALCÃO 

17/06/2011 29 

JUL 

I SEMINÁRIO DE APLICAÇÃO 
DAS NORMAS DO IRFS P/ MPE`S 

MILANEZ SILVA DE SOUZA 
MUNICÍPIO DE 
PARINTINS 

18 e 19/07/2011 9 

I SEMINÁRIO DE APLICAÇÃO 
DAS NORMAS DO IRFS P/ MPE`S 

MILANEZ SILVA DE SOUZA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ 29 e 30/07/2011   

AGO           

SET PALESTRA GISSONLINE JEANNE CARMEM FIGUEIRA 
AUDITORIO DA 
FACULDADE MARTHA 
FALCÃO 

17/09/2011   

OUT 
I CONVENÇÃO DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
AMAZONAS 

Senador CARLOS EDUARDO DE 
SOUZA BRAGA, GERALDO 
ZATTI, MANOEL MARTINS, 
MILANEZ SILVA DE SOUZA, 

LEILA MÁRCIA SOUZA DE LIMA 
ELIAS, ALEXANDRE GONZALES, 
IARA LUIZA DE SANTANA VAZ 

AUDITORIO DA 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO AMAZONAS - 
BELARMINO LINS 

7 e 8/10/2011 210 

NOV 

PALESTRA COMO ELABORAR 
CONTRATOS E 
REQUERIMENTOS DE 
EMPRESÁRIO ONLINE 

EDILSON SILVA 
AUDITORIO DA 
FACULDADE MARTHA 
FALCÃO 

09/11/2011   

I SEMINÁRIO DE APLICAÇÃO MILANEZ SILVA DE SOUZA E MUNICÍPIO DE 12/11/2011 7 



 

DAS NORMAS DO IRFS P/ MPE`S MÁRIO JORGE GONÇALVES 
SANTORO 

MANACAPURU 

I SEMINÁRIO DE APLICAÇÃO 
DAS NORMAS DO IRFS P/ MPE`S 

MÁRIO JORGE GONÇALVES 
SANTORO 

AUDITORIO DA 
FACULDADE 
METROPOLITANA DE 
MANAUS – FAMETRO 

26/11/2011   

DEZ           

Tabela 1 – Quadro de eventos realizados em 2011 

Fonte: CRC/AM, 2013 

 

No gráfico abaixo observa-se nitidamente a evolução da quantidade de eventos 

realizados em 2011. 

 

Gráfico 1 – Eventos realizados em 2011 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 
 

Salienta-se que nos citados eventos há uma variação de inscritos conforme visualiza-se 

no gráfico 2. 



 

 

Gráfico 2 – Número de inscritos nos Eventos realizados em 2011 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 
 

No segundo quadro relativo ao ano seguinte, verifica-se que a quantidade de eventos 

aumentou em relação ao ano de 2011, foram realizadas mais atividades por mês, e que outros 

tipos de atividades começaram a ser desenvolvidas pela Câmara como a entrega de donativos 

à entidades. Observa-se também que outros municípios do Interior do Estado receberam 

eventos da Câmara, como o Município de Itacoatiara e São Gabriel da Cachoeira. 

Em relação a quantidade de inscritos, verifica-se que houve um aumento em todas 

atividades, mesmo nas realizadas no interior. E isso indica que houve um interesse maio  dos 

profissionais em procurarem atividades que contribuíssem para a atualização de seus 

conhecimentos. Percebe-se também que há atividades voltadas para os Auditores 

Independentes.  

MÊS 
EVENTOS 

REALIZADOS 
PALESTRANTES/CONVIDADOS LOCAL 

DATA DE 
RELIZAÇÃO 

INSCRITOS 

JAN           

FEV 

Seminário: 
CONTADOR - O 

PROFISSIONAL DO 
MOMENTO 

FÁBIO ARAÚJO PINHEIRO E 
MÁRIO PIERRE 

AUDITORIO DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS - BELARMINO LINS 
27/02/2012 265 



 

MAR 

HOMENAGEM AO 
DIA 
INTERNACIONAL DA 
MULHER 
CONTABILISTA 

HOMENAGEADA A SRA. IRACY DA 
SILVA ABREU 

SEDE DO CRC-AM 10/03/2012 
CONTADOR

A MAIS 
ANTIGA 

LUCO REAL X LUCRO 
PRESUMIDO X 
SIMPLES NACIONAL 

DR. ARMANDO ANTONY SEDE DO EDITOR FISCAL 12/03/2012 71 

ENTREGA DE 
DOANTIVOS À CASA 
DO IDOSO SÃO 
VICENTE DE PAULO 

183 LATAS DE LEITE 
RUA JERÔNIMO RIBEIRO, N 14, 

SÃO RAIMUNDO 
15/03/2012 

183 
BENEFICIA

DOS 

PALESTRA IRPF – 
2012 

JANSEN BRITO DE LIMA 
AUDITÓRIO DA FACULDADE 

MARTHA FALCÃO 
22/03/2012 270 

ENTREGA DE 
DONATINOS AO 
ABRIGO MOACIR 
ALVES 

160 PACOTES DE FRALDAS 
DESCARTÁVEIS RUA PROFESSORA LEIA 

ALENCAR, 1014 - ALVORADA 

30/03/2012 

56 
CRIANÇAS 
BENEFICIA

DAS 

ABR 

LANCHE DAS 
CRIANÇAS 

PATROCÍNIO GUARANÁ 
MAGISTRAL 

ABRIGO MOACIR ALVES 20/04/2012 

56 
CRIANÇAS 
BENEFICIA

DAS 

I FORUM CONTABIL 
MANAUS -PARCERIA 
COM RHF 
RECURSOS 
HUMANOS 

ANA CAMARGO E CARLOS 
UMBERTO (DA EMPRESA IST 

CORPORATION - SP) 

SEDE DA FACULDADE 
UNINORTE - EMILIO MOREIRA 

25 E 26/04/2012 90 

MAI 
FÓRUM SPED 
EFD/PIS/COFINS 

ROBERTO PORFÍRIO - IOB-SP AUDITÓRIO FIEAM 25/05/2012 314 

JUN 

CRC NA ROÇA E 
NOITE DO SABOR 
SOLIDÁRIO 

  CLUBE DA OAB - AM 16/06/2012 
1000 

PESSOAS 

ENTREGA DE 
DONATIVOS COM. 
SÃO FRANCISCO 

  MANACAPURU - AM 21/06/2012 
21 CESTAS 
BÁSICAS 

PALESTRA EIRELI 
EDMILSON SILVA E CAIO DA 

SILVA 
AUDITÓRIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ITACOATIARA 
22/06/2012 20 

JUL 

ENTREGA DE 
DONATIVOS LEITE E 
MANTIMENTOS 

PARCERIA CRC, FIEAM, FMF, TER 
E OAB 

EDUCANDÁRIO GUSTACO 
CAPANEMA 

19/07/2012 
160 

CRIANÇAS 

SEMINÁRIO DE 
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE 
CANDITADOS A 
PREFEITO E 
VEREADORES NAS 
ELEIÇÕES 2012 

MÁRIO AUGUSTO MARQUES DA 
COSTA/ BÁRBARA LIMA TAVARES 

DE ALMEIDA/ARY RENATO 
VASCONCELOS/MOISES LEAL 

AUDITÓRIO DA FACULDADE 
MARTHA FALCÃO 

05/07/2012 126 

SEMINÁRIO DE 
DOAR - DIREÇÃO DE 
ORÇAMENTO NA 
APLICAÇÃO DE 
RECURSOS 

PAULO OLAK/ADRIANA 
VASCONCELOS/DR. LEO CHARLES 
ENRI BOSSARD II/ JULIOR RAMON 

MARCHIORE TEIXEIRA 

AUDITÓRIO DA FACULDADE 
MARTHA FALCÃO 

10/07/2002 98 

PALESTRA 
EIRELI/ICMS BÁSICO 

EDMILSON SILVA E ADENES 
TEIXEIRA 

MANACAPURU - AM 13/07/2012 19 

PALESTRA ICMS 
BÁSICO 

ADENES TEIXEIRA ALVES PARINTINS - AM 26/07/2012 18 

AGO 
PALESTRA ICMS 
BÁSICO 

ADENES TEIXEIRA ALVES 
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – 

AM 
02/08/2012 21 



 

PALESTRA 
MEDIAÇÃO E 
ARBITRAGEM 

ALVARINA MIRANDA DE 
ALMEIDA 

SEDE DO CRC-AM 11/08/2012 25 

CURSO DE PERÍCIA 
CONTÁBIL 

VICENTE LUIZ REIS LAURIA SEDE DO CRC-AM 14 A 16/08/2012 28 

SET 
IX FÓRUM DA 
MULHER 
CONTABILISTA 

  AUDITÓRIO FIEAM 21 E 22/09/2012 164 

OUT 

GRUPO DE ESTUDOS 
CPC`S/IRFS 

MILANEZ SILVA DE SOUZA 
AUDITÓRIO DA FACULDADE 

MARTHA FALCÃO 
20/10/2012 120 

INCENTIVOS FISCAI 
E SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

ERNESTO SANTOS CHAVES DA 
ROCHA 

SEDE DO CRC-AM 
13 E 27/10/2012                             

E 22 A 
26/10/2012 

68 

NOV 

CONTABILIDADE 
APLICADA AO 
SETOR PÚBLICO 

ALÍPIO REIS FIRMO FILHO SEDE DO CRC-AM 26 A 30/11/2012 38 

COMO ENFRENTAR 
EXIGÊNCIAS 
PERANTE A JUCEA 

NAISA AIDAR DE OLIVEIRA/CAIO 
AUGUSTO NASCIMENTO 

FERNANDES 

AUDITÓRIO DA DIGITAL 
CENTER 

13/11/2012 50 

COMO ENFRENTAR 
EXIGÊNCIAS 
PERANTE A JUCEA 

NAISA AIDAR DE OLIVEIRA/CAIO 
AUGUSTO NASCIMENTO 

FERNANDES 
AUDITÓRIO DA SEPLAN 27/11/2012 66 

DEZ 
AUDITORIA - 
PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

MILANEZ SILVA DE SOUZA E 
VICENTE LUIZ REIS LAURIA 

AUDITÓRIO DA FACULDADE 
MARTHA FALCÃO 

13/12/2012 67 

Tabela 2 – Quadro de eventos realizados em 2012 

Fonte: CRC, 2013 
 

O gráfico abaixo ilustra nitidamente a evolução da quantidade de eventos realizados 

em 2012. 

 

 
Gráfico 3 – Eventos realizados em 2012 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 



 

 
A exemplo do ocorrido em 2011, em 2012 também se percebe uma variação de 

inscritos conforme visualiza-se no gráfico 4. 

 
Gráfico 2 – Número de inscritos nos Eventos realizados em 2011 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 
Como se observa o número de inscritos em 2012 há uma variedade mais de eventos 

realizados em 2012 em comparação as ofertadas em 2011, havendo também distinção no 

número de inscritos comparando-se os dois exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho destaca a importância das Câmaras de Desenvolvimento 

Profissional para o profissional de contabilidade. A atualização do contador tem um grande 

reflexo no mercado de trabalho e na sua vida pessoal. Logo a realização de um estudo sobre 

essa influência foi o assunto principal abordado ao longo desse trabalho. 

A Câmara de Desenvolvimento Profissional tem o papel importantíssimo de levar aos 

profissionais interessados maiores conhecimentos sobre a sua área de atuação, por meio dela 

os contadores tem um contato maior com o universo da contabilidade e suas vertentes.  

Depreende-se que desde a criação da Câmara dentro dos CRC’s, a busca por 

conhecimento por parte do profissional contábil tem aumentado. Houve um aumento tanto 

dos cursos oferecidos quanto da demanda pelos mesmos. Isto confirma que atualmente, o 

contador busca aprimorar seus conhecimentos após a graduação ou mesmo durante ela por 

meio de programas como o Jovem Contador e Integração Estudantil.  

Observa-se também a grande quantidade de eventos ligados a área social, podendo-se 

inferir que há preocupação não só com a atualização dos profissionais como também com a 

formação de uma responsabilidade social. É importante destacar também a iniciativa de levar 

eventos ao interior do estado onde vários empecilhos muitas vezes prejudicam a atualização 

do profissional. 

Constata-se a existência de atividades que ajudam os Auditores independentes a 

comprovar o cumprimento dos requisitos pertinentes a Educação Profissional Continuada. 

 Mesmo não havendo um feedback formal, a constatação da satisfação, opiniões, 

críticas e sugestões são feitas através do site do Conselho Regional de Contabilidade. Fica 



 

como sugestão um controle maior da opinião dos participantes dos cursos por parte da 

Câmara por meio de pesquisa de opinião, formulários, entre outros. 

Como limitação dessa pesquisa, é importante destacar que por ser um estudo com 

apenas uma Câmara, o resultado desse estudo não pode ser extrapolado para todas as câmaras 

dos Conselhos Regionais de Contabilidade. É interessante destacar que nos anos de 2008 até 

2010 não constam informações sobre os eventos realizados devido a Câmara de 

Desenvolvimento Profissional  ainda não existir nesse período, apesar de ocorrem eventos no 

período supracitado. 

E ainda para futuros estudos, fica a sugestão de aumentar o universo de Câmaras 

pesquisadas para comparar o impacto dos eventos realizados para os profissionais. 

Portanto, como foi visto a Câmara de Desenvolvimento Profissional é de suma 

importância para o profissional de contabilidade, pois, por meio de seus cursos e eventos 

ocorre a atualização dos conhecimentos e experiências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Descrição Ago/1
3 

Set Out No
v 

Dez Jan/1
4 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Pesquisa 
bibliográfica 

X X X X X X X X X X X  

Leitura de 
textos/ficham. 

X X X X X X X X X X X  

Pesquisa de campo  X X X X X       

Red.prel.Relatório 
Final 

      X X X    

Elab.do Res.e Rel. 
Final 

         X X X 

Prep.da Apres.Final 
p/ o Congresso 

           X 

 

Legenda: X – Etapas realizadas. 

     X – Etapa a ser realizada. 
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