
Cadeia de Valor 
Nossa cadeia de valor está estruturada nos pilares da Lei de Regência, que viabiliza ao CRCDF registrar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, além de promover a Educação Continuada dos 
profissionais. 

Governança, Gestão de Riscos e 
Compliance 

Cadeia de Valor Finalístico 

Gestão de Registro 

Gestão de Arrecadação de Recursos 

Gestão Orçamentária dos Conselhos  
de Contabilidade 

Solução de Tecnologia da Informação  
do Sistema CFC/CRCs 

Gestão Ética e Disciplinar da Profissão  
Contábil 

Gestão dos Controles Internos 

Gestão da Educação Continuada 

Presidências do Conselho Regional de 
Contabilidade do Distrito Federal 

Áreas que atuam na Cadeia de Valor 

Presidência e Vice-Presidências de 
Controle Interno e Seção Financeira 

Presidência e Vice-Presidência de 
Administração 

Vice-Presidências de Registro 

Vice-Presidências de Fiscalização,  
Ética e Disciplina 

Vice-Presidência de Administração 

Vice-Presidências de Controle Interno 

Vice-Presidências de  
Desenvolvimento Profissional 

Assegurar uma gestão de excelência 

Valor Agregado 

Maximizar a arrecadação das anuidades e multas 

Assegurar a sustentabilidade orçamentária, financeira e operacional 

Garantir a colocação no mercado de trabalho de profissionais habilitados,  
competentes e que prestem serviços à sociedade com qualidade 

Garantir a inovação, a segurança e a qualidade da informação 

Assegurar a observância da ética profissional e  
das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Garantir a padronização dos procedimentos, a integridade e a transparência 

Assegurar a excelência do Programa de Educação Continuada no desenvolvimento  
de competências e de habilidades dos profissionais da contabilidade 

Contabilidade  
como fator de  
proteção do  
interesse  
público 
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Presidência e Vice-Presidência de 
Administração 

Vice-Presidência de Administração 

Relacionamento Institucional 

Assegurar a sustentabilidade nos processos e na gestão de pessoas Sustentabilidade 

Realizar parcerias estratégicas que assegurem o reconhecimento como uma entidade 
profissional partícipe do desenvolvimento sustentável do país e que contribui para o 

pleno exercício da profissão contábil 
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