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Agradecemos  a todos os participantes deste importante evento e, em especial, aos 
apresentadores e coordenadores das apresentações feitas, correndo sempre em 
conformidade com a ambiciosa pauta elaborada para o evento. Reafirmamos que todos os 
temas apresentados foram de excelente proveito para todos os participantes. 
 
À Comissão Organizadora e aos membros do Comitê Técnico do evento, também 
estendemos nossos agradecimentos; eu, particularmente, na qualidade de Assistente 
Técnico, quero registrar o exaustivo mas excelente trabalho efetuado pelo Comitê Técnico 
do evento, me permitindo registrar individualmente seus componentes:  
 
     .     Edson Cândido Pinto 
     .     Ricardo Bonfim Gomes 
     .     José Gilmar Carvalho de Brito 
     .     Brasilino José Ferreira Neto 
     .     Fabrizio Caldeira Landim 
 
Estamos seguros de que os objetivos pretendidos neste XIV Seminário Internacional do 
CILEA foram plenamente atingidos. Tivemos, nestes dois dias, a oportunidade de 
desenvolvermos proveitosas discussões e ampla troca de conhecimentos e de experiências, 
inclusive e especialmente a nível internacional, sobre os principais aspectos e desafios que 
enfrentam as pequenas e médias empresas (PMES) no Brasil e nos países de língua latina 
aqui representados pelos palestrantes da Colômbia, Espanha, Itália, Romênia e Uruguai. 
 
A visão apresentada sobre planejamento estratégico para as PMES, a necessidade de 
utilização das tecnologias de informação, as fontes brasileiras de financiamento e crédito 
disponibilizadas para conhecimento geral, as experiências práticas sobre planejamento 
estratégico e de plano de negócios e, principalmente, os aspectos fiscais e tributários que 
cercam a vida das PMES no Brasil, comparativamente com as equivalentes realidades dos 
outros países aqui representados, nos trouxeram evidências de que há, ainda, um futuro de 
experiências, estudos e evolução a serem seguidos e alcançados.  
 
As verdadeiras lições aqui apresentadas pelos excelentes expositores nos dão confiança de 
que estamos no caminho certo e que a Contabilidade e o trabalho dos Contadores 
continuarão sendo imprescindíveis e necessários para garantir a segurança e a continuidade 
das PMES, no Brasil e no Mundo. 
 
Irineu De Mula 


