
MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO 
 

A Escola Técnica Estadual de Ilha Solteira através da Coordenação do curso de Técnico em 
Contabilidade informa que foi realizada no dia 10.09.2013 uma palestra conforme descrita abaixo: 
 
TEMA: “A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE APOIO NA GESTÃO EMPRESARIAL”. 
 
PALESTRANTE: SÉRGIO LUIZ SABIONI 
 
MINI-CURRICULO: Contabilista, Empresário da Contabilidade, Delegado do Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo na cidade de Birigui - SP. 
 
PROGRAMA DA PALESTRA 
 
A – Sistema CFC/CRCs. 

B – Exame de Suficiência. 

C – Estrutura do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo.  

D - A Contabilidade como Instrumento de Apoio na Gestão Empresarial. 
 
A – Sistema CFC/CRCs 
 
1.  Registro. 

2.  Fiscalização.  

3.  Emissão de Normas Contábeis. 

4.  Educação Profissional Continuada.  

5.  Aplicação Exame de Suficiência e Qualificação Técnica. 
 
No Brasil temos 488.126 contabilistas devidamente registrados nos 27 conselhos regionais 
existentes sendo que 135.476 estão localizados no Estado de São Paulo o que corresponde a 
27,75% do total. 
 
A participação jovem na profissão contábil também e destaque, veja: 
 
Contabilistas Registrados até agosto/13 no Estado de São Paulo (Geral): 

 
FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE 

20 a 25 2.714 
26 a 30 10.195 
31 a 35 14.452 
TOTAL 27.361 

 

TABELA GERAL DE SALÁRIOS CORRENTES (1º semestre / 2013 - MÉDIA) 

Auxiliar Escrituração Fiscal R$ 1.498,00 

Auxiliar de Contabilidade R$ 1.570,00 

Assistente de Contabilidade R$ 2.226,00 
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CAPÍTULO II - DA PERIODICIDADE, APLICABILIDADE E APROVAÇÃO NO EXAME 
 
Art. 3º O Exame será aplicado 2 (duas) vezes ao ano, em todo o território nacional, sendo uma 
edição a cada semestre, em data e hora a serem fixadas em edital, por deliberação do Plenário do 
Conselho Federal de Contabilidade, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data da sua 
realização. 
 
Próximo exame de suficiência: setembro de 2013. 
 
D - A Contabilidade como Instrumento de Apoio na Gestão Empresarial 
 
GESTÃO EMPRESARIAL 
 
GESTÃO 
 
Conjunto de tarefas que procuram garantir a utilização eficaz de todos os recursos disponibilizados 
pela organização, afim de serem atingidos os objetivos pré-determinados. 
 
MODELO DE GESTÃO 
 
Representa os princípios básicos que norteiam uma organização e servem como referencial para 
orientar os gestores nos processos de planejamento, tomada de decisões e controle. 
 
GESTOR 
 
Desenvolve os planos estratégicos e operacionais que julga mais eficiente para atingir os objetivos 
propostos, concebe as estruturas e estabelece as regras, políticas e procedimentos mais 
adequados aos planos desenvolvidos e, por fim, implementa e coordena a execução dos planos 
através de um determinado tipo de comando ou liderança e de controle. 
 
As constantes mudanças no mundo corporativo exigem uma visão estratégica para enfrentar os 
desafios, buscando competências e habilidades para gestão em diferentes áreas. 
 
Uma boa gestão empresarial está ligada a estratégias competitivas cuja finalidade é agregar valor 
ao negócio da empresa, fazendo com que ela se posicione no mercado em que atua e se destaque 
da concorrência. 
 
PROCESSO DECISÓRIO 
 
As pessoas tomam decisões diariamente – quer sejam simples (como atravessar uma rua) quer 
complexa (que pode mudar o rumo de suas vidas). 
 
Os responsáveis pela administração de uma empresa sempre estão tomando decisões, quase 
todas importantes e vitais para o sucesso do negócio. 
 
Decisões que, muitas vezes, podem mudar até mesmo o rumo de uma economia municipal, pois, 
em alguns locais, uma empresa de grande porte pode ser fundamental para uma cidade ou região 
e, dependendo de uma decisão de sua diretoria em mudar sua sede ou mesmo abrir uma nova 
fábrica, pode trazer grandes consequências para a cidade. 
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Veja a segu
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