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Da gestão dos dados ao envio das obrigações acessórias, 
a contabilidade tem papel fundamental  

na arrecadação tributária
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Editorial

Acesse nosso site.

Lucio Fernandes,  
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Responsabilidades compartilhadas

Hoje, grande parte do trabalho nas empresas contábeis destina-se ao 
preenchimento e ao envio de obrigações acessórias, documentos cujos dados 
estão diretamente relacionados ao pagamento de impostos. Por intermediar o 
envio dessas informações ao fisco, muitas vezes compete à classe ter atenção 
ao procedimento e aos seus desdobramentos. Abordamos a importância disso 
na matéria de capa desta edição, bem como as medidas que os profissionais 
devem adotar para resolver eventuais problemas nesse sentido.

Em 25 de maio, Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, levamos ao Largo da 
Carioca uma ação de conscientização sobre a importância da gestão adequada 
dos tributos no Brasil, cujo montante arrecadado cresce a cada ano. Na ocasião, 
também cadastramos currículos para vagas de trabalho, em parceria com a Be 
Work Happy, e fizemos atendimentos médicos, com a participação do hospital 
Memorial Saúde, ações que resultaram no evento do SESCON Rio de Janeiro 
com maior repercussão da história do Sindicato.

Com a implementação em curso no Rio de Janeiro, a Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) e seus desdobramentos é o tema da entrevista com Alfredo 
Figueiredo, diretor comercial da LM Informática. Ele também aborda os 
principais desafios do documento para profissionais contábeis e varejistas.

Também no âmbito tributário, no interior do Estado, levamos o projeto SESCON 
Itinerante a cinco cidades, com palestras sobre recentes mudanças no setor e 
gestão de empresas. Na capital, abordamos temas como ECF e ECD e eSocial 
em palestras e cursos. 

Como parte da busca pela excelência no atendimento contábil, concedemos 
o Certificado Prata às empresas participantes do Programa de Excelência 
Contábil (PEC), cujo embasamento abrange sistemas de qualidade de normas 
internacionais, conceitos e aprendizados que farão a diferença na gestão e na 
produtividade da empresa.  

Obrigado e boa leitura!
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II SESCES
O Sescon-ES realizou a segunda 
edição do Seminário de 
Empresas e Serviços Contábeis 
(II SESCES) nos dias 12 e 13 
de maio em Vitória (ES). ECD, 
Bloco K, armazenagem de 
documentos na nuvem e 
reorganizações empresariais 
voltadas para o setor foram 
alguns dos temas abordados 
nas palestras. O SESCON foi 
representado pelo presidente 
Lucio Fernandes. 

(Da esq. para a dir.) Daniel Coelho, presidente do Sescap-CE; Tullio Venturim, diretor do Sescon-ES; Mario 
Zan, presidente da Associação dos Contabilistas de Vitória; Carla Tasso, diretora do Sescon-ES; Dolores 
Zamperlini, presidente do Sescon-ES; Marcio Shimomoto, presidente do Sescon-SP; Lucio Fernandes, 
presidente do SESCON-RJ; Gilberto Rosa, presidente do Sindicontábil

SESCON participa da 
ACR Fenacon 2016 

O SESCON, representado pelo presidente Lucio 
Fernandes e pelos diretores Anderson Silva e Wagner 
Pessamilio, participou da I Assembleia do Conselho de 
Representantes (I ACR) do Sistema Fenacon 2016, em 
Brasília. O evento, ocorrido em 19 e 20 de maio, debateu 
temas como ações jurídicas do Sistema Sescon/Sescap, 
apresentação do processo de representação parlamentar 
da Fenacon em 2016, prestação de contas da entidade, 
entre outros temas. Também foi lançada a Agenda 
Legislativa 2016/2017 da Federação. 

Em paralelo, também foi realizado o 2º Encontro Rede de 
Notícias Fenacon, no qual profissionais de comunicação 
das instituições filiadas ao Sistema Sescon/Sescap 
trocaram experiências e assistiram a palestras relacionadas 
à atividade. Os colaboradores do SESCON Fabiano Guedes 
e Gabriel Dias representaram o Sindicato no evento. 

(Acima, da esq. para a dir.) Wagner Pessamilio, Anderson Silva e Lucio Fernandes no 
lançamento da Agenda Legislativa 2016/2017 da Fenacon. Abaixo, Gabriel Dias e 
Fabiano Guedes no 2º Encontro Rede de Notícias Fenacon
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Aconteceu

Envios de retificação somente com as lacunas corrigidas e uso 
de códigos que não correspondem à ocorrência: esses são os 
erros mais recorrentes no preenchimento da GFIP, segundo 
Regina Fatima Rachide, analista da Receita Federal. O assunto 
foi abordado durante a reunião do órgão com as entidades 
congraçadas, realizado em 14 de junho. No evento, o SESCON 
foi representado pelo presidente Lucio Fernandes, pela vice-
presidente Selma Gama e pelo diretor Francisco Eduardo.

Entre as consequências dos erros na Guia, estão retrabalho dos 
servidores e maior prazo para os contribuintes terem acesso aos 
benefícios. Regina lembrou que o manual de preenchimento 

da GFIP está disponível no site da Receita, além de um curso 
à distância sobre o tema. Ela também alertou para uma das 
orientações do documento, que ajuda a prevenir um dos 
principais erros: é preciso armazenar o backup da declaração 
gerada pelo SEFIP para possíveis reenvios.

Adalberto Coelho, assessor da Delegacia I da Receita, falou 
sobre as diferenças entre dois canais de comunicação do 
órgão: a Ouvidoria e o Fale Conosco. O primeiro é voltado 
para registro de reclamações, elogios e sugestões e o segundo 
recebe mensagens relacionadas a aspectos legislativos e 
tecnológicos da RFB. 

A Receita Federal reuniu as entidades congraçadas 
do Rio de Janeiro em junho

GFIP é o tema principal da reunião da RFB
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O presidente do SESCON, Lucio Fernandes, participou 
da solenidade de posse da nova diretoria do Sescap-
BA, em Salvador, no dia 10 de junho. O novo grupo, 
presidido por Altino Alves, ficará à frente da entidade 
no biênio 2016/2018. 

Sindicatos Patronais em pauta
O presidente do SESCON, Lucio Fernandes, participou da 32ª edição do Congresso Nacional de Sindicatos Patronais do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, realizado em Blumenau (SC), entre os dias 25 e 27 de maio. Na programação, uma 
feira de negócios, palestras sobre o papel do Sindicalismo Patronal no atual momento do Brasil e reuniões sobre temas como 
Negociação Coletiva, Gestão da Qualidade dos Sindicatos e Relacionamento Sindicato e Legislativo. 

Cerimônia de abertura do 32º Congresso 
Nacional de Sindicatos Patronais do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Lucio Fernandes; o diretor assessor da Fenacon, Sérgio Approbato Jr.; 
Irineu Thomé, vice-presidente institucional da Fenacon; o presidente do 
Sescap-BA, Altino Alves; e o presidente do Sescon-SP, Marcio Shimomoto

Sescap-BA 
empossa 
nova diretoria

Entre 2 e 7 de maio, o SESCON participou 
do atendimento aos microempreendedores 
individuais na 8ª Semana do MEI, evento 
nacional do Sebrae, ocorrido no Rio de 
Janeiro, na quadra da Escola de Samba Grande 
Rio. Além dos procedimentos relacionados à 
modalidade, os participantes puderam assistir 
a cursos e palestras. 

O SESCON agradece a participação das 
empresas AB Contabilidade, GMX Consultoria 
Contábil, Jodis Domingos Contabilidade, 
Nossa Contabilidade & Assessoria, Paiva 
& Rocha Serviços Contábeis e Priorizza 
Assessoria Empresarial no evento. 

Apoio  
aos MEIs
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Aconteceu
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Em junho, os Sescons do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul 
comemoraram, respectivamente, nos dias 9 e 16, seus aniversários. 
A entidade brasiliense completou 30 anos de fundação e o sindicato 
gaúcho, 29. Nas duas ocasiões, o SESCON foi representado pelo 
presidente Lucio Fernandes. 

Lucio Fernandes entrega placa de homenagem ao 
presidente do Sescon-DF, Eliés Soares (à esquerda), e ao 
presidente do Sescon-RS, Diogo Chamun

Sescons do DF e RS 
comemoram aniversário

LIGUE PARA O SESCON-RJ E SOLICITE UMA PROPOSTA: (21) 2216-5355

ASSOCIADO SESCON-RJ TEM CONDIÇÕES
COMERCIAIS DIFERENCIADAS PARA
A COMPRA DE BENEFÍCIOS!

ALIMENTAÇÃO PASS
As compras do mês com a

praticidade que cabe no bolso
do funcionário

REFEIÇÃO PASS
Motivação de equipes
em forma de refeição

saudável

CULTURA PASS
Atração e retenção de talentos,
com resultados positivos para

funcionários e empresas

VT PASS
Mais tempo para a empresa.

Mais comodidade para o transporte
 de funcionários
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A atenção à saúde e à segurança no trabalho é fundamental 
em todas as empresas para evitar acidentes e doenças 
laborais. A importância do tema e que procedimentos 
cabem aos profissionais contábeis foram explicados pela 
diretora da AS Treinamentos, Aldilene Sousa, no Café com 
Palestra de 11 de maio, realizado na sede do Sindicont-Rio.

Ela pontuou as especificações de segurança de cada setor, 
definidas por Normas Regulamentadoras (NRs). Além disso, 
as companhias são obrigadas a ter o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), o qual lista os riscos a que os 
trabalhadores estão sujeitos no ambiente laboral e as NRs 
a serem cumpridas, e o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), documento sobre as ações 
preventivas para evitar doenças relacionadas ao trabalho.

Para auxiliar na identificação de riscos e divulgar 
informações sobre o tema à equipe, ela indicou que as 
empresas devem ter uma Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) ou um designado, definido de acordo 
com o número de funcionários e a área de atuação, 
conforme estabelecido na NR 5. 

Ainda que segurança no trabalho não seja uma área direta 
da contabilidade, foi ressaltado que é preciso alertar os 
clientes para o cumprimento das obrigações do setor, visto 
que, além do risco à saúde, estão sujeitas a multas e outras 
punições ao serem fiscalizadas. Em relação ao eSocial, que 
abrangerá eventos sobre o tema, ela observou que, por ora, 
é preciso ter atenção à qualidade da documentação para 
futuros envios à plataforma.

Processos em dia

Definir previamente as ações das empresas contábeis traz 
produtividade, rapidez e, em consequência, ganhos e boa 
reputação no mercado. Porém, para atingir essas metas, é 

preciso planejamento e revisão das ações diárias. Sérvulo 
Mendonça, do Grupo Insigne Consultoria, apresentou no 
Café com Palestra de 28 de junho uma proposta de revisão 
ou criação de processos específicos para a área.

O palestrante explicou a diferença entre processo e 
procedimento. O primeiro consiste em uma sequência 
contínua de operações que são reproduzidas regularmente, 
aplicadas em um contexto mais amplo, e o segundo são 
maneiras de agir, em um campo menor. Para aplicá-los, 
porém, é preciso fazer um mapeamento prévio das ações.

Como parte desse levantamento, ele mencionou recursos 
como os relatórios de anomalia, nos quais podem ser 
registrados eventos com desvios de normas, suas principais 
causas e soluções. Ao analisar as estatísticas, as falhas ficam 
claras, assim como as ações que devem ser implementadas 
ou modificadas.

No caso de novos clientes, Sérvulo sugeriu procedimentos 
a serem feitos antes do começo do trabalho. Entre eles, criar 
uma equipe para levantar dados e riscos da nova empresa; 
fazer um mapa dos tributos e das obrigações acessórias 
a serem cumpridas e desenvolver documentos como 
demonstrações financeiras e notas explicativas. 

Trabalho saudável
Café com Palestra

Gestão de saúde e segurança no trabalho é tema do Café com Palestra de maio
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Sérvulo Mendonça falou sobre procedimentos e processos no Café com 
Palestra de junho
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Qualquer grande mudança pode 
representar um desafio em termos 
de adaptação. Com a Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica (NFC-e), não 
foi diferente. O projeto, que já está 
em vigor no Rio de Janeiro, provocou 
alterações em processos de empresas 
e no uso de mais tecnologia. O diretor 
comercial da LM Informática, Alfredo 
Figueiredo, aborda os benefícios e os 
desafios dessa implementação.

Entrevista
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O diretor comercial da LM Informática, Alfredo Figueiredo

Quais são os principais desafios acarretados pela 
NFC-e? O que muda nos processos das empresas?

A NFC-e mudou radicalmente o comportamento e 
as formas de se transacionar e consumir produtos. 
Atualmente, o principal desafio é engajar o empreendedor 
e o consumidor na nova realidade, totalmente digital. Nas 
empresas, a principal mudança é a necessidade de internet, 
com problemas de acesso em algumas regiões do país, que 
pode impactar diretamente no dia a dia do varejista. Essa 
necessidade pede bastante atenção na hora de escolher 
um software de automação comercial eficiente. Porém, 
existe um lado positivo: a possibilidade de uso de novas 
tecnologias de mobilidade.

Quais serão as empresas mais afetadas?

Todos os contribuintes do Simples Nacional com 
faturamento bruto anual acima de R$ 120 mil já estão na 
obrigatoriedade da implantação da NFC-e para atender 
à Resolução nº 720/14 da Sefaz-RJ.

No Rio, a NFC-e já começou em alguns lugares. 
Como está o processo de adaptação?

O programa da NFC-e no Rio de Janeiro completou dois 
anos de funcionamento. O projeto está caminhando muito 

bem, com grande aceitação e interesse de adequação. A 
expectativa é de que o comércio migre o quanto antes 
para esse novo cenário. Essa migração reduz em até 70% o 
custo no cumprimento das obrigações acessórias.

Qual é o papel do profissional da contabilidade 
nesse processo?

Uma função essencial: proteger, guardar e orientar 
seus clientes para que todos estejam no cumprimento 
da obrigatoriedade. Outra possibilidade é oferecer um 
diferencial no atendimento contábil, com consultoria 
completa, promovendo economia de tempo e de custo 
na implantação da NFC-e.

Quais são os benefícios da implementação? 

A sociedade ganha mais segurança ao poder verificar 
pela internet e em qualquer dispositivo se a sua compra 
foi realizada dentro das normas legais. No âmbito fiscal, é 
possível controlar, em tempo real, todas as empresas e as 
operações no comércio varejista, diminuindo as fraudes. 
O empreendedor pode dinamizar o processo de compra, 
com atendimento direto com o vendedor, no espaço da 
loja, sem a necessidade de um caixa físico. E, por fim, a nota 
é sustentável e diminuirá o uso de papel. A modernidade 
está aí, facilitada pelo uso de tablets e smartphones, 
agilizando o atendimento e a finalização de compra. 

NFC-e: benefícios e desafios



Missão:  
Escrituração Contábil
Palestras do SESCON passam a limpo obrigações e regras da ECD e da ECF
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Os meses de maio e de julho são de turbulência para 
os escritórios contábeis. Durante o período, as empresas 
brasileiras devem atender ao compromisso com a 
Fiscalização Federal na entrega das obrigações fiscais de 
maior relevância na atualidade: a Escrituração Contábil 
Digital (ECD), em maio, e logo na sequência, no último 
dia do mês de julho, a Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

Quem está obrigado a declarar? Para gerar a escrituração 
é necessário ter um sistema contábil informatizado? Qual 

o objetivo da implantação dessas ferramentas? Qual a 
diferença entre as obrigações? Como preenchê-las? 
Para facilitar o caminho até a entrega percorrido pelos 
profissionais contábeis, diretores financeiros, gerentes 
tributários e todos aqueles que são responsáveis nas 
companhias pela vida contábil, o SESCON convidou 
o especialista e sócio fundador da AGM Contadores 
Associados, Alberto Gonçalves, para ministrar aulas 
sobre o tema nos dias 19 de maio e 23 de junho.

O que fazer quando o período 
societário de uma empresa é 
diferente do período fiscal? 

As pessoas jurídicas com período 
societário diferente do período fiscal 
podem entregar a ECD de acordo 
com o período societário e, caso seja 
necessário, fazer os ajustes relativos 
ao período fiscal na ECF, após a 
recuperação dos dados da ECD. 

Por exemplo, uma empresa cujo 
período societário tem encerramento 
em março de 2014 (de abril de 2013 
a março de 2014) poderá entregar: 
Arquivo 1 da ECD (janeiro a março 

de 2014, com encerramento do 
exercício em março de 2014); Arquivo 
2 da ECD (abril a dezembro de 2014, 
informando que o encerramento do 
exercício ocorreu em março).

Quais são os riscos quando 
ocorrem erros nos lançamentos?

É preciso ter cuidado pois a Receita 
se reserva o direito de cobrar 
multas nos seguintes casos: por 
apresentação extemporânea, por 
não cumprimento da intimação para 
cumprir obrigação acessória ou para 
prestar esclarecimentos nos prazos 
estipulados pela autoridade fiscal 

ou por cumprimento de obrigação 
acessória com informações inexatas, 
incompletas ou omitidas.

O que fazer quando a empresa não 
dispõe de balancete com todas as 
informações passadas?

Você precisará registrar esse histórico. 
Faça um balanço de abertura, ou seja, 
a contabilização dos saldos do Ativo 
e do Passivo apurados mediante 
Perícia ou Auditoria realizada para se 
dar início à escrituração contábil. As 
empresas que ficaram inativas por 
mais de cinco anos também poderão 
utilizar esse recurso.

Microfone aberto

Confira algumas das questões da plateia esclarecidas pelo palestrante:



Encontro do Saber
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O palestrante explicou as instruções normativas 
por trás das regras e demonstrou as distinções 
entre as escriturações. A ECD, destinada para fins 
fiscais e previdenciários, é regida pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.420/2013. Já a ECF presta 
informações relativas a todas as operações que 
influenciem a composição da base de cálculo e o 
valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), e é regulamentada pela 
Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013.

Os encontros foram guiados pelos comentários e 
perguntas do público (confira algumas dúvidas no box 
ao lado). Ao longo da conversa, o Alberto lembrou que 
a ECF recupera o plano de contas do último período 
existente na ECD, e o plano de contas deve retratar o 
conjunto e a estrutura de todas as contas passíveis de 
utilização na contabilidade da entidade. 

A vice-presidente do SESCON, Selma Gama, fala sobre a ECF e a ECD e apresenta o evento aos participantes
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Soluções de  
recrutamento 

inteligente

	 >	 Oferecemos	um	modelo	de	negócio	desenvolvido	especialmente	para	contadores.

	 >	 Gerimos	a	ponte	entre	o	candidato,	o	emprego	e	as	empresas.

	 >	 Uma	(r)evolução	sem	igual	no	mundo	dos	recursos	humanos.

	 Be	Work	Happy
	 >	 Empresa	belga-brasileira	Be	Work	Happy	Brasil	utiliza	tecnologia	avançada		
	 	 para	encontrar	candidatos	que	realmente	combinam	com	a	vaga	oferecida.

info@beworkhappy.com.br 
www.beworkhappy.com.br 

Quer saber mais?
Não perca tempo!
Entre em contato.

Vamos ajudar  
você ainda mais!



eSocial
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Cadastro dos eventos em tempo real, atenção aos prazos 
para enviar os registros a tempo e integração de diversas 
áreas nas empresas. Esses foram alguns dos pontos 
mencionados por Mario Hessel, diretor superintendente 
da Contmatic Phoenix, ao abordar o eSocial em palestra 
realizada no dia 17 de junho no Espaço Uniodonto.

Na ocasião, ele destacou as ocorrências trabalhistas 
não periódicas, como admissão, demissão e informes 
de acidente de trabalho, cujos envios tem prazos curtos 
e definidos. Segundo o palestrante, adaptar-se a esse 
novo contexto exigirá mudanças culturais:

“Será difícil não só para as empresas, que são próximas 
dos funcionários no dia a dia, mas também para os 
profissionais contábeis, que estão distantes desse 
processo e hoje não recebem os dados imediatamente”, 
ponderou o palestrante.

Como medidas para lidar com esse quadro, Mario 
ressaltou que é preciso avisar os clientes desde já das 
mudanças ocasionadas pela nova plataforma e eventuais 
punições, como multas. A penalidade já existe, mas, 
devido ao cruzamento de informações proporcionado 
pelo eSocial, a conferência dos dados será mais 
precisa. “Com a plataforma, a fiscalização não será mais 
necessária, já que o próprio contribuinte apontará os 
dados e os possíveis erros”, explicou.

Além dos registros específicos, Mario falou sobre 
o eSocial como um todo: os principais objetivos, 

como simplificação do envio das informações, maior 
cruzamento de dados entre os órgãos fiscalizadores e 
combate a fraudes e obrigações acessórias que serão 
extintas após a implementação da plataforma, como a 
GFIP. Os tipos de Registros de Eventos Trabalhistas (RET) 
e a tabela de rubricas serão eventos cadastrados no 
eSocial com informações específicas de cada empresa 
antes do uso efetivo da plataforma.

Ele também ressaltou a importância do preparo para 
o que está por vir e as medidas que os profissionais 
contábeis devem tomar nesse sentido, como qualificar 
os dados cadastrais dos trabalhadores e alertá-los para 
possíveis inconsistências. 

Preparo a tempo
O impacto do eSocial foi tema de palestra realizada pelo SESCON

Soluções de  
recrutamento 

inteligente

	 >	 Oferecemos	um	modelo	de	negócio	desenvolvido	especialmente	para	contadores.

	 >	 Gerimos	a	ponte	entre	o	candidato,	o	emprego	e	as	empresas.

	 >	 Uma	(r)evolução	sem	igual	no	mundo	dos	recursos	humanos.

	 Be	Work	Happy
	 >	 Empresa	belga-brasileira	Be	Work	Happy	Brasil	utiliza	tecnologia	avançada		
	 	 para	encontrar	candidatos	que	realmente	combinam	com	a	vaga	oferecida.

info@beworkhappy.com.br 
www.beworkhappy.com.br 

Quer saber mais?
Não perca tempo!
Entre em contato.

Vamos ajudar  
você ainda mais!

Confira a palestra na TV Sescon. 
Escaneie o QR Code ao lado ou acesse 
o link migre.me/ufCF0.
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Você está cansado demais, com insônia, dores no 
estômago, sem fome, a dor de cabeça é companhia 
constante? Talvez não seja só cansaço, mas sim 
indício de alguma doença mental. Por isso, é preciso 
estar atento aos sintomas e buscar ajuda profissional.

A depressão acomete muitos brasileiros: segundo 
a última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 
lançada pelo IBGE, 6,2% da população ocupada e 
10,2% dos desempregados foram diagnosticados 
com a doença em 2013. Esta é também a maior 
causa de pagamento de auxílio-doença pelo 
INSS, seguida por transtornos de ansiedade e 
doenças relacionadas ao estresse. Os transtornos 
mentais extrapolam as fronteiras e se tornaram um 
problema global – entre as dez principais causas 
de afastamento do trabalho no mundo, 
cinco são doenças mentais.

O trabalho integra um conjunto de fatores 
que podem agravar a situação de pessoas 
com predisposição a esse tipo de 
doença, como explica o diretor da 
Associação Nacional de Medicina 
do Trabalho e pesquisador 
na Faculdade de Saúde 
Pública da USP, Dr. 
João Silvestre da 
Silva-Junior:

“A atual situação do mercado e o impacto da 
globalização trouxeram algumas modificações na 
organização do trabalho, e isso pode contribuir 
para uma pessoa mais suscetível desenvolver o 
transtorno ou ter uma piora do quadro”.

Preconceito
Psicofobia é o termo criado pela Associação 
Brasileira de Psiquiatria para designar atitudes 

preconceituosas e discriminatórias 
contra os transtornos mentais. 
Ainda há um grande estigma 
sobre o assunto, o que 

dificulta a busca por ajuda. 
Segundo Dr. João, dados 
mostram que homens 

são mais resistentes a 
assumir a doença e demoram 

mais a procurar auxílio devido ao 
preconceito. Com isso, quando tomam a 

iniciativa, seus quadros costumam ser mais graves 
e o tempo de afastamento, maior.

O médico ressalta a importância do diagnóstico 
precoce. Segundo ele, as pessoas costumam procurar 

ajuda quando são afetadas por modificações 
no ritmo de vida. No trabalho, alguns indícios 
podem alertar para as ocorrências, como 

Transtornos mentais são principais causas de afastamento do trabalho no mundo

Sem preconceito



Saúde
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dificuldade de entregar tarefas antes realizadas 
rotineiramente, agressividade e tendência a conflitos, 
e ausência por motivos diversos.

“Muitas pessoas não conseguem ir para o trabalho, 
se isolam em casa, deixam de fazer higiene, de se 
alimentar. Quanto mais precoce for o diagnóstico, 
melhor”, afirma.

Para lidar com essa situação, o empresário contábil 
deve contar com o apoio de uma equipe de 
saúde e segurança do trabalhador, que mapeará 
as situações de risco , além de desenvolver ações 
que promovam o bem-estar e a qualidade de vida. 
Mas Dr. João alerta: focar somente no ambiente 
laboral diminui a eficácia das ações. É preciso 
pensar no que acontece com o colaborador nos 
outros aspectos da vida.

Vá com calma
Abril costuma ser de intenso trabalho para os 
profissionais contábeis. Devido à entrega da 

DIRPF, as demandas aumentam e a tendência é ter 
expediente maior. Mas não é só nessa época que 
o ritmo de trabalho é intenso – os períodos de 
acúmulo de tarefas de cada escritório costumam 
variar. Entretanto, em vez de ser uma oportunidade 
de maior rendimento, pode se tornar uma fonte 
de despesas médicas.

Se o profissional não se cuidar, a sobrecarga pode ter 
reflexos em sua saúde mental – a falta de concentração 
causada pelo cansaço também aumenta as chances 
de erros. Algumas soluções paliativas são indicadas 
para esse período. A principal dica é fazer um bom 
planejamento das tarefas para evitar sobrecarga. Caso 
o fluxo de trabalho realmente aumente, considere a 
possibilidade de delegar tarefas e aumentar a equipe. 
Além disso, é recomendável evitar jornadas longas, 
dar pausas de 5 a 10 minutos a cada hora, ter o sono 
equilibrado, alimentar-se bem e fazer atividades 
físicas, o que ajuda a direcionar o estresse causado 
pelo trabalho. 



SESCON Itinerante leva palestras a quatro municípios fluminenses

Conhecimento 
no interior

16

Em junho, cinco cidades sediaram novas edições do 
SESCON Itinerante, projeto que leva palestras e cursos 
aos associados e filiados do estado do Rio de Janeiro. São 
José do Vale do Rio Preto (21), Campos (21), Itaperuna 
(23), Cabo Frio (27) e Nova Iguaçu (27) receberam 
palestras sobre gestão e mudanças tributárias.

“Como gerir empresas em tempos de crise e 
apurar crescimento de negócios nesse cenário” 
foi o assunto abordado por Alexandre Neves, 
assessor corporativo da Alterdata. Segundo ele, as 
companhias devem ter capacidade de se adaptar ao 
contexto desfavorável para ampliar a sobrevivência 
e o crescimento em relação à concorrência. 

Márcio Santos, consultor do Grupo MS Consultoria, 
discorreu sobre as mudanças do ICMS nas operações 

interestaduais e apresentou exemplos dos novos 
cálculos. Ele também falou sobre Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e sobre 
a importância de usar os documentos com itens como 
notas administrativas, cujos dados auxiliam os donos das 
empresas a tomarem decisões do dia a dia e conhecerem 
melhor o funcionamento do empreendimento.

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) foi 
o assunto da palestra de Nilton Neves, supervisor 
da Consultoria COAD. Ele abordou aspectos como o 
cronograma de implementação e as mudanças trazidas 
pela obrigatoriedade, em vigor desde outubro de 
2014. O que fazer com os equipamentos antigos, quais 
documentos seriam substituídos pela NFC-e e situações 
emergenciais, como queda de luz, foram temas de 
perguntas dos profissionais contábeis. 

Com o objetivo de impulsionar o crescimento 
do Rio de Janeiro por meio de ações integradas 
dos municípios, o Fórum de Desenvolvimento 
Estratégico da Alerj também iniciou um projeto 
voltado para o interior do Estado: o Supera Rio, 
que consiste em debates com especialistas, 
representantes locais e lideranças em várias regiões 
fluminenses. Em junho, os encontros ocorreram em 
Nova Friburgo (13), Campos (20), Itaperuna (24) e 
Cabo Frio (27). Ao final de cada um deles, uma carta 
consolida as propostas apresentadas para cada 
região. O presidente do SESCON, Lucio Fernandes, 
representou a entidade nos eventos. 

Superação com o interior

As edições do Supera Rio em Campos e Itaperuna



Sescon Itinerante
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As palestras do SESCON Itinerante em Itaperuna e Campos
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Gestão de 
Profissionais contábeis têm papel estratégico na área tributária

Apesar das atribuições ocasionadas pela gestão das obrigações acessórias, a administração dessas 
declarações pode ser uma nova oportunidade de serviço para as empresas contábeis, observadas a partir 
das informações dos documentos.

Armazenamento dos arquivos em nuvem, acompanhamento de operações feitas por terceiros com dados fiscais 
dos clientes, manutenção da situação fiscal, checagem dos benefícios fiscais são algumas das possibilidades.

 Novas oportunidades

O preenchimento e a entrega de declarações e 
obrigações acessórias são grande parte do trabalho dos 
profissionais contábeis. Entre esses informes, muitos têm 
por finalidade o pagamento de impostos, cujos valores 
são determinados por variáveis como regime tributário 
de cada contribuinte, total de empregados de cada 
empresa e rendimento ao longo do ano.

Para gerir esses dados e cumprir as obrigações 
tributárias de forma fidedigna, alguns fatores devem ser 
observados nas empresas contábeis para evitar dados 
inconsistentes e possíveis punições. Segundo a vice-
presidente do SESCON, Selma Gama, aspectos como o 
tempo disponível para fazer as declarações e a distância 
dos clientes impactam no envio adequado dos dados e 
no próprio trabalho.

“O profissional contábil é essencial para manutenção 
da carga tributária nacional, e o fato de a maioria das 
empresas ser de médio e pequeno porte faz com que 
as obrigações acessórias impostas por lei recaiam 
sobre eles. Com parcerias corretas e colaboradores 
qualificados, é possível administrar o tempo e dividir as 
responsabilidades”, explica.

João Eloi Olenike, tributarista e presidente-executivo 
do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
(IBPT), observa que a atividade permite o melhor 
diagnóstico da saúde financeira da empresa e 
possíveis revisões dos tributos pagos: “Trata-se de  
uma área essencial para qualquer tipo de  
levantamento no aspecto tributário. Sem a 
contabilidade, não há condições de fazer um 
planejamento para diminuir a tributação porque não 
há registros, áreas de gastos e impostos pagos”.

Entre os regimes tributários vigentes, há categorias 
que podem usar a contabilidade como ferramenta 
para gerir o negócio ou rever o seu enquadramento. 
“A contabilidade é importante, independentemente 
do tamanho e da forma de tributação, para estar 
em dia com a lei e acompanhar se os impostos 
pagos estão adequados. Pode-se dizer que há 
empresas no Lucro Presumido e no Simples que, 
se utilizassem a contabilidade como estratégia 
empresarial, poderiam pagar menos tributos no 
Lucro Real, principalmente nessa época de crise”, 
analisa Selma.
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Gestão de 
Procedimentos adequados
Por conta dos dados necessários para cumprir as 
obrigações acessórias (veja alguns exemplos no box), é 
preciso gerir as informações adequadamente. Entre as 
medidas apontadas por Selma para garantir a qualidade 
das informações, estão fazer a triagem dos documentos, 
em papel ou eletrônico, assim que chegam à empresa, e 
conscientizar os clientes de prazos e procedimentos. “É 
preciso educá-los para isso, caso contrário não haverá 
melhora. Atrasos implicam perda de qualidade e retardo 
da informação, o que provoca efeito cascata em todo o 
processo”, analisa a vice-presidente do SESCON.

Além de equipe e processos definidos, Selma observa 
que é fundamental ter uma boa infraestrutura para 
executar o trabalho: “Como a maioria das empresas 
terceiriza a contabilidade, administrar os arquivos, físicos 

ou eletrônicos, é um desafio constante. Dispor de bons 
sistemas de TI integrados evita o retrabalho e erros”.

Na relação com a empresa contábil que a atende, 
Marisa Marques, sócia da Epoxyfiber Indústria, adota 
procedimentos como planilhas pré-preenchidas e 
armazenamento de comprovantes categorizados. “Envio 
documentos como xmls, notas fiscais de entrada e de 
saída por e-mail. A parte de despesas, como notas 
fiscais, encaminho em papel. Internamente, à medida 
que as notas chegam, armazeno em pastas específicas. 
Assim, quando encaminho para a contabilidade, vão 
separadas”, explica.

Enquadrada no Simples Nacional, ela ressalta que a 
área tributária é um aspecto trabalhoso na gestão de 
uma empresa devido a situações como interpretações 
distintas da lei que define as substituições tributárias.

DCTF: entregue mensalmente por empresas do Lucro Presumido e Real, além de empresas do Simples que 
pagam contribuição tributária sobre a Receita Bruta e retêm Imposto de Renda de pessoas físicas.

DIRF: feita por todas as empresas pagadores de rendimentos. É confrontada com a DIRPF, entregue pelas 
pessoas físicas, e, caso ocorram divergências, é retida em malha.

GFIP: voltada para empregadores de pessoas físicas que pagam FGTS e Previdência Social dos funcionários.

PGDAS: ferramenta que efetua o cálculo dos tributos a serem pagos mensalmente por empresas do 
Simples Nacional.

Os Speds Contábil, Fiscal e Contribuições, além da ECF, também estão entre as principais obrigações acessórias.

Que declarações têm impacto na arrecadação de impostos?

Capa
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Capa

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT), na década 
de 1970, os ganhos dos primeiros 76 dias de 
trabalho da população eram destinados ao 
pagamento de impostos, número que dobrou 
este ano e chegou aos 153 dias.

João Eloi Olenike, presidente-executivo do 
Instituto, observa que o crescimento da carga 
tributária se deve a fatores como criação de 
novas contribuições, principalmente após 
a Constituição de 1988. Para acompanhar 
a maneira como o montante arrecadado é 
gasto, ele recomenda verificar os orçamentos 
dos órgãos públicos e acompanhar os 
debates sobre o tema em associações locais e 
entidades políticas.

Responsabilidades de cada parte
Ainda que os documentos sejam enviados aos órgãos 
fiscalizadores pelos profissionais contábeis, o cuidado 
sobre as informações é dos clientes. Se inconsistências 
forem identificadas, o alerta é válido. “É preciso avisar 
todos os riscos, seja por ação ou omissão. E não deve ser 
uma única vez, pois as regras mudam com frequência. 
A comunicação dever ser anual e, dependendo do caso, 
em menor tempo”, ressalta Selma.

A responsabilidade dos clientes também se aplica ao 
armazenamento dos dados que devem ser conservados 
por cinco anos, prazo de prescrição dos impostos. Para 
evitar possíveis punições ou multas causadas por falhas 
nesse processo, o profissional contábil pode contratar 
um seguro de responsabilidade civil.

Além da cobrança de tributos, as obrigações acessórias 
são um dos principais alvos de uma prática crescente nos 
órgãos de fiscalização, por conta do avanço tecnológico: 
o cruzamento de dados, o que requer atenção redobrada 
do contribuinte. “O sistema da Receita Federal faz todos 
os cruzamentos possíveis, com instrumentos para pegar 
inconsistências. Por isso, é preciso ter coerência nas 
informações”, alerta João Elói.

Inadimplência fiscal
O atraso no pagamento dos impostos também pode 
ser acompanhado pelos profissionais contábeis que 
podem reavaliar as projeções da empresa para cumprir 
as obrigações fiscais. “Em caso de inadimplência 
fiscal, verifique junto ao cliente se a margem de lucro 
almejada é alcançada para entender o porquê dos 
atrasos”, ressalta Selma.  João Eloi Olenike, 

presidente-executivo 
do IBPT

Selma Gama, 
vice-presidente 
do SESCON

Tributação crescente
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Tecnologia

Chamar um táxi. Pedir comida em domicílio. Acessar 
um mapa. Quantas ações você realiza, diariamente, 
pelo celular? Se há poucos anos esses aparelhos eram 
restritos a fazer e receber ligações, mensagens ou, no 
máximo, acessar e-mails ou sites, hoje, suas funções se 
ampliaram. E vão se ampliar ainda mais. Não somente os 
celulares – televisões, geladeiras, carros, roupas, relógios. 
A “Internet das Coisas” vai revolucionar a maneira como 
lidamos com tarefas cotidianas. 

“A ideia é embutir inteligência dentro de equipamentos, 
de forma que eles sejam mais facilmente identificados 
por outras máquinas e comecem a interagir uns com 
os outros e com as pessoas, de maneira autônoma 
ou semiautônoma, e, assim, facilitem nossa vida”, 
resume Antonio Moreiras, gerente de projetos e 
desenvolvimento do NIC.br, Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR, órgão que implementa as 
decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no 
Brasil, responsável por coordenar e integrar as iniciativas 
e os serviços da Internet no país.

Trata-se, assim, da comunicação entre os objetos, 
enviando e recebendo vários dados e informações. 
Um automóvel que avisa a hora de fazer a revisão e 
agenda o procedimento automaticamente com sua 
agência. Uma geladeira que alerta sobre a validade 
dos alimentos ou faz encomendas diretamente 
no supermercado. “E isso não é algo distante. Na 
realidade, já acontece, com os aplicativos de mapa 

ou de GPS nos smartphones, em que fornecemos 
informações e usamos os dados transmitidos por 
outros usuários”, exemplifica Moreiras.

A abrangência da “Internet das coisas” será tão 
grande que é difícil prever seus impactos no ambiente 
empresarial: “É esperado que essa tecnologia melhore 
processos, amplie a quantidade de dados disponíveis 
e torne todas as interações mais fáceis, entre clientes 
e a empresa, fornecedores e a empresa, etc”. 

Barreiras
Assim como há a certeza de que essa inovação 
revolucionará o dia a dia, também não restam 
dúvidas de que a segurança das informações e a 
privacidade de dados correrão mais riscos. Para 
Moreiras, os equipamentos, de maneira geral, 
têm falhas de segurança, e as pessoas, pouco 
conhecimento técnico quanto à maneira de usar a 
tecnologia e os riscos inerentes a ela. 

“É necessário repensar desde a formação dos 
profissionais que lidam com a tecnologia, 
garantindo mais especialização, até o modo de 
uso por parte da população”, opina. “As pessoas 
terão que estar mais atentas a quais dados 
aquele equipamento consegue obter e pensar nas 
consequências dos vazamentos. A quantidade de 
informações pessoais que ficarão expostas com a 
internet das coisas será ainda maior”, completa. 

Conheça a “Internet das Coisas” e a revolução tecnológica prevista para o 
futuro próximo

Objetos inteligentes
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Gestão de Pessoas

Quando algo não está bem, a tendência é clara: buscar 
explicações de fora. A crise econômica, a perda de clien-
tes, a insegurança do mercado. Os números não men-
tem, mas muitas vezes a solução pode estar dentro da 
própria empresa. Entre elas, existe a estratégia do endo-
marketing, que alia técnicas de Comunicação a conceitos 
de Recursos Humanos.

O objetivo é aproximar o colaborador e criar um clima 
organizacional positivo, que incentive a qualidade dos 
produtos e serviços, além de ser um canal de alinhamen-
to das informações internas. A fórmula é simples: fun-
cionário satisfeito e motivado resulta em mais confiança, 
melhor ambiente de trabalho e mais produtividade. Afi-
nal, independentemente das circunstâncias econômicas, 
a satisfação e o compromisso da equipe têm impacto 
direto nos resultados.

A ferramenta é recomendada para todas as empresas, 
de qualquer tamanho ou segmento. O importante é que 
a ação seja desenhada especificamente para um objeti-
vo, já que cada negócio tem uma necessidade. Patricia 
Bomfim, diretora da Associação Brasileira de Recursos 
Humanos do Rio de Janeiro (ABRH-RJ), lembra que elas 

podem ser desenvolvidas no dia a dia e não necessa-
riamente terão impacto no caixa. Um exemplo é trans-
formar o diálogo em uma via de mão dupla, em que os 
funcionários também tenham voz e possam sugerir me-
lhorias nos processos, já que, assim, vão se sentir úteis 
para o desempenho dos negócios. Outra possibilidade 
é treinar os líderes para atuarem como porta-vozes da 
companhia, fazendo, diariamente, um link da adminis-
tração com os funcionários.

“Benefícios como treinamentos, confraternizações, 
convênios com estabelecimentos para descontos e 
o ‘Dia do Filho na Empresa’ podem ser identificados 
como ações isoladas de endomarketing, mas na ver-
dade integram um planejamento bem mais amplo 
de desenvolvimento de características empresariais”, 
exemplifica Patricia.

Mas existe uma questão fundamental, pois a empresa 
deve agir internamente alinhada com sua cultura: “Se 
a atuação não for de acordo com o comunicado, não 
haverá sucesso, pois, as ações serão conflitantes com a 
comunicação interna. Portanto, alinhar o endomarketing 
à cultura local é um passo simplesmente essencial”. 

Endomarketing para micro e pequenas empresas ganha espaço em 
momentos de crise

A solução que vem de dentro

Conheça algumas ações de endomarketing:
• Dia do Filho: Um dia para os funcionários levarem seus filhos ao trabalho. Além de um momento de descontração, 
e integração, a ação promove a aproximação das crianças com o ambiente de trabalho dos pais;

• Pesquisa de satisfação: costuma ser semestral ou anual e permite avaliar o clima organizacional, a opinião dos fun-
cionários e pontuar possíveis falhas;

• Palestras motivacionais: podem ser estratégicas para os funcionários focarem em um projeto específico ou, de ma-
neira geral, se sintam mais motivados a vestir a camisa da empresa;

• Cursos de atualização e especialização: os funcionários serão mais bem preparados e agregarão mais valor para o 
trabalho, além de se sentirem valorizados;

• Plano de carreiras: valorização e motivação; impulsiona a equipe a trabalhar cada vez melhor.
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PEC

Sete empresas receberam o Certificado Prata do PEC

Sete empresas 
participantes do 
PEC recebem o 
Certificado Prata

Reconhecimento 
da qualidade
As empresas contábeis Assercon Assessoria Em-
presarial e Contábil, Audiplanus Auditoria e Con-
tabilidade, Escritório Contábil São Judas Tadeu, 
Espaço Contábil, GMX Consultoria Contábil, Gon-
zalez Contabilidade e Negócios Culturais e RVW 
Contabilidade receberam, no dia 15 de junho, o 
Certificado Prata pela participação no  Programa 
de Excelência Contábil (PEC), realizado em parceria 
do SESCON com  a Destra Consultoria.

Todas as companhias cumpriram a segunda de três 
etapas do programa, que consiste na implementação 
de sistemas de gestão da qualidade baseados em 
normas internacionais. Para concluírem o processo e 
obterem o Certificado Ouro e a ISO 9001, as empre-
sas realizarão ações corretivas e serão acompanha-
das nas auditorias para ter a certificação. 

Confira o depoimento dos 
participantes do PEC na 
TV SESCON. Escaneie o QR 
Code ao lado ou acesse o 
link http://migre.me/u9DOo



Artigo Técnico

As mudanças no cenário contábil exigem bastante 
preparo dos profissionais. São muitas as obrigações 
impostas às pessoas físicas e jurídicas e constante-
mente elas sofrem alterações. Por isso, torna-se cada 
dia mais difícil se distanciar da tecnologia e, quanto 
mais o contador conseguir tirar proveito do sistema 
que utiliza, mais fácil ficará seu trabalho.

Mas será que todo mundo sabe aproveitar ao má-
ximo os benefícios do sistema contábil que utiliza? 
O presidente da Nasajon Sistemas, Eduardo Nasajon, 
dá algumas dicas: 

Artigo técnico

Como tirar 
o melhor 
proveito do 
seu sistema 
contábil?
As mudanças no cenário contábil 
exigem bastante preparo  
dos profissionais
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• Quem ainda adota processos manuais 
como planilha em programas separados 
deve conversar com seu fornecedor. É pos-
sível que esteja deixando de usar uma das 
funcionalidades do software que comprou;

• Você utiliza o serviço de integração entre os 
módulos, de forma confiável e sem redigitar 
as informações? Esse é um dos grandes bene-
fícios que um sistema contábil pode oferecer: 
evitar o retrabalho. Verifique isso com seu su-
porte e tente aprender essas funcionalidades;

• Veja se já utiliza o alerta sobre o venci-
mento de prazo para entrega de documen-
tos. No dia a dia é comum ficar sem tempo 
de cobrar o envio dos registros financeiros 
e contábeis pelos clientes. Provavelmente o 
seu software tem a opção de disparar lem-
bretes de rotinas contábeis e isso vai lhe 
trazer muitos benefícios;

• A concorrência aumenta a cada dia e é es-
sencial ter um sistema que ajude a fidelizar 
os clientes. Isso inclui prestar um bom ser-
viço, oferecer atendimento de qualidade e 
utilizar soluções tecnológicas que automa-
tizem ações de marketing e comunicação.
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Proages

Proages de maio discutiu a importância da saúde e segurança do trabalho

Atenção a todos os detalhes
A gestão de saúde e segurança do trabalho e o 
papel do profissional contábil nesse aspecto foi o 
tema abordado no Proages de 18 de maio. Aldi-
lene Sousa, diretora da AS Treinamentos, explicou 
aos presentes a importância de documentos como 
o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), as Normas Regulamentado-
ras (NRs) de cada área e de seguir as orientações à 
risca. Além desses documentos, ela observou que 
é preciso ter atenção às legislações específicas de 
cada atividade empresarial, como a Anvisa. 

Para exemplificar as infrações, ela mostrou fotos 
de empresas com irregularidades e explicou as 
punições a que estariam sujeitas. Entre os casos 
mostrados, descarte inadequado de lixo hospitalar 
e falta de identificação de produtos inflamáveis e 
de limpeza. Sobre as vistorias para verificação do 
ambiente laboral, Aldilene explicou que as visitas 
anuais são necessárias, ainda que não ocorram 
mudanças no local. 

Adaptações e produtividade
Estabelecer procedimentos de trabalho pode causar 
resistência nas empresas contábeis e exigir novas fer-
ramentas de trabalho que auxiliem no ganho de pro-
dutividade. Essas possíveis mudanças foram discutidas 
no Proages de junho (28), cujo tema central foram os 
processos de gestão. 

A primeira resistência a um novo modelo de trabalho, 
segundo os participantes, seria dos colaboradores, que 
podem entender o formato como uma nova forma de 
controle, ainda que não seja a proposta principal. Outro 
aspecto abordado foi a falta de regularidade dos clien-
tes, especialmente no envio de documentos a serem 
registrados, comportamento que exige resguardo por 
parte das empresas contábeis. 

Com os avanços tecnológicos, o uso de ferramentas di-
gitais para gestão das tarefas diárias e das informações 
internas foram sugeridas, aspecto que deve ser pas-
sado aos clientes de forma gradativa e implementada 
inicialmente com os novos atendimentos. Ferramentas 
remotas, acessíveis por meio de sites, armazenamento 
em nuvem e softwares para planejamento das tarefas 
do escritório contábil foram sugeridas.

Essas medidas acompanham as mudanças recentes 
nas atividades contábeis, como cumprimento de obri-
gações acessórias como o eSocial, que exigirá infor-
matização dos dados previdenciários e trabalhistas e 
envios em prazos curtos. 

Araujo e Associados

BPO Innova RJ Serviços Contábeis

Cesar Queiroz Contabilidade e Assessoria

CR Dutra Contabilidade

Develop Soluções Contábeis

KPMG Consultoria

MCAJ Serviços

Sociedade Contábil

Novos Associados

Aldilene Sousa e os 
participantes do Café 
com Palestra de maio
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No Dia Nacional de Respeito ao 
Contribuinte, SESCON realiza 
mutirão com cadastro de currículos 
e milhares de atendimentos

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação (IBPT), os rendimentos dos 
trabalhadores nos primeiros 153 dias de 2016 
foram destinados ao pagamento de tributos. As 
cobranças estão distribuídas em mais de 90 im-
postos vigentes no país, além de taxas e contri-
buições que, segundo o Impostômetro, arrecada-
ram mais de R$ 830 trilhões nos primeiros cinco 
meses do ano. Para conscientizar a população da 
importância da administração adequada desse 
montante, o SESCON realizou em 25 de maio, Dia 
Nacional de Respeito ao Contribuinte, um evento 
sobre o tema no Largo da Carioca.

No atendimento, realizado em parceria com a Be 
Work Happy e o Memorial Saúde, os visitantes 
também puderam cadastrar currículos para milha-
res de vagas de emprego em diversos níveis de es-
colaridade e fazer aferição da pressão arterial e da 
glicose sanguínea. Ao final do dia, cerca de 5 mil 
trabalhadores foram registrados.

Conscientização tributária

Dias trabalhados  
para pagar tributos
Segundo estudo do IBPT, o total de dias traba-
lhados necessários para pagar tributos mais que 
dobrou ao longo dos últimos 40 anos:

Período Dias
Anos 1970 76
Anos 1980 77
Anos 1990 102
2000 121
2010 148
2016 153

O imposto sobre os produtos
No local, um painel expôs o percentual de im-
postos embutidos no valor de vários produtos 
do dia a dia. Confira alguns exemplos:

Gasolina – 53%

Refrigerante – 46%

Água mineral – 44%

Celular – 40%

Biscoito – 37%

Jornal – 14%

01
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Respeito ao Contribuinte

01. O Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte foi tema de evento realizado pelo SESCON; 
02. Aferição de pressão e glicose sanguínea foram alguns dos serviços oferecidos no Largo 
da Carioca; 03. Os diretores Renato Mansur (à esquerda) e Hélio Donin Jr. no Dia Nacional de 
Respeito ao Contribuinte

02 03
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Novas oportunidades
Segundo dados do IBGE, em abril de 2016, o Brasil re-
gistrava mais de 11 milhões de desempregados, cres-
cimento de mais 1,8 milhões de pessoas em relação a 
janeiro. O número de trabalhadores à procura de um 
novo emprego refletiu-se na grande procura pelo ca-
dastramento de currículos.

“Além de mostrar aos cidadãos a influência dos im-
postos no dia a dia, por conta do alto desemprego, 
pensamos em ajudá-los com a captação de currí-
culos e dar novas oportunidades a essas pessoas”, 
explica o presidente do SESCON, Lucio Fernandes.

Na extensa fila que se formou à frente do posto de 
atendimento ao longo do dia,  pessoas buscavam se 
reinserir no mercado de trabalho, ainda que em va-
gas fora da sua área de formação.

“É a primeira vez que procuro um novo trabalho 
desde que estou parado, há um ano. Vi sobre o mu-
tirão na TV e resolvi tentar”, explicou o representan-
te comercial Luis Carlos da Silva. “Mas não vou me 
prender a essa área. Havendo uma oportunidade, 
mesmo não necessariamente na minha profissão, 
certamente vou aceitar”, explicou.

Desempregado desde outubro, o profissional de re-
cursos humanos Francis Ribeiro soube do mutirão 
por meio de um amigo. “É uma iniciativa ótima. Es-
pero que surjam outras maneiras de as pessoas se 
realocarem no mercado de trabalho”.

Recepcionista, auxiliar administrativa e de escritório 
foram algumas das atividades já exercidas por Ta-
tiana Medeiros. Formada em Administração e sem 
trabalho há nove meses, ela já buscou trabalho em 
outras iniciativas e soube do mutirão do SESCON 
pela televisão. “Enquanto estiver desempregada, 
vou tentar todas as oportunidades”. 

A iniciativa do SESCON atraiu a atenção de diver-
sos veículos de comunicação e o evento tornou-
-se a ação do Sindicato com maior exposição na 
imprensa desde a sua fundação, há 29 anos. Fo-
ram mais de 30 inserções em jornais impressos, 
sites e emissoras de TV do Brasil e do exterior.

Grande alcance

Hélio Donin Jr dá entrevista no Dia Nacional de Respeito 
ao Contribuinte

A repercussão do evento é abordada em um dos 
vídeos da TV SESCON. Escaneie o QR Code a se-
guir ou acesse o link http://migre.me/u85og

Milhares de pessoas se candidataram a vagas para 
diversos níveis de escolaridade
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A fila para cadastramento 
dos currículos se estendeu 
ao longo do dia

A partir dos dados dos currículos cadastrados 
na Be Work Happy, as informações são utiliza-
das para verificar o índice de compatibilidade 
dos candidatos com as vagas disponíveis. Visite 
o site sescon-rj.beworkhappy.com.br para con-
sultar as ocupações disponíveis ou incluir suas 
informações no banco de dados da página.

Respeito ao Contribuinte



Ainda que o eSocial traga uma série de mudanças 
para os procedimentos das empresas e no trabalho 
dos profissionais contábeis, um aspecto permanece-
rá o mesmo: a legislação trabalhista e previdenciária, 
que já têm ações específicas cumpridas principalmen-
te pela área de departamento pessoal das empresas. 
Para abordar esses aspectos no contexto da nova pla-
taforma, no dia 14 de junho, o SESCON realizou um 
curso específico para a área, ministrado pela pales-
trante Zenaide Carvalho. 

Cálculo, retenções, desoneração da folha de paga-
mento e GFIP foram alguns dos pontos abordados 
pela especialista, que observou que muitas obriga-
ções do DP farão parte da ferramenta digital e, por 
isso, ela relembrou os principais pontos de cada uma. 

Itens trabalhistas como rescisões contratuais, contri-
buições patronais, aviso prévio e cálculo de décimo 
terceiro salário foram pontuados por Zenaide. Entre os 
procedimentos sugeridos para esses aspectos, acom-
panhar as convenções coletivas de cada categoria e 
checar como cada procedimento deve ser feito de 
acordo com o sindicato em questão. 

As mudanças no Departamento Pessoal causadas pelo eSocial são abordadas em 
curso do SESCON

Novos procedimentos
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Um exemplo de como a implementação 
do eSocial pode mudar práticas comuns 
atualmente é a licença-maternidade se-
guida de férias. Segundo Zenaide Car-
valho, por conta da Avaliação de Saúde 
Ocupacional (ASO), que deverá ser feita 
e registrada na plataforma logo após o 
fim da licença, a ação será dificultada, 
já que será necessário registrar cerca de 
quatro eventos no eSocial em um cur-
to intervalo de tempo para possibilitar o 
novo afastamento.

Na prática

Confira a entrevista de 
Zenaide Carvalho para 
a TV SESCON. Escaneie 
o QR Code ao lado ou 
acesse o link http://mi-
gre.me/uaLkG

Novo cronograma para o eSocial?

Com disponibilização de um ambiente 
de testes prevista para março de 2016 
e início oficial do seu uso em setembro, 
para empresas que faturaram acima 
de R$ 78 milhões em 2014 estipulado 
para setembro, o cronograma de im-
plementação do eSocial deve ser adia-
do já que a ferramenta de testes não 
foi publicada. A mudança ainda não foi 
comunicada oficialmente pelos gesto-
res da plataforma.
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Desoneração

A Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta 
(CPRB) foi um dos temas mencionados. Por conta da 
IN RFB nº 1436/13, a palestrante orientou os presentes 
a revisarem os procedimentos de desoneração feitos 
após 2014 e evitar possíveis autos de infração. 

Zenaide também falou sobre o enquadramento do 
setor de cada empresa na CPRB e os percentuais de 
retenção de cada divisão. Para fazer o processo, ela su-
geriu separar as empresas com e sem CNAE vinculado,  
a exemplo da Receita Federal. Sobre a tributação, ela 
mencionou que, no caso de empresas com diferen-
tes áreas de trabalho e métodos de cálculo tributário 
distintos, devem-se definir os valores separadamente 
e somá-los. Ainda sobre a Contribuição, a palestrante 

Departamento Pessoal

sugeriu manter a lista de tributos que são substituídos 
em um arquivo à parte, caso ocorra algum imprevisto.

Sobre a GFIP, Zenaide observou que a declaração deve 
ser umas das obrigações acessórias a serem extintas 
com a implementação do eSocial, porém, ainda que 
isso ocorra, ela observou que o tomador da Guia de-
verá ser informado na plataforma. 

Zenaide Carvalho explica as mudanças acarretadas pelo eSocial no 
Departamento Pessoal das empresas
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Agenda

Humor:
Encerrado o prazo de envio da Declaração 
do Imposto de Renda, um cliente pergunta 
ao contador:

- Em que lote sairá a minha restituição?

O contador responde:

- Olha, eu sou contador, não vidente.

Dicas de Leitura:

Livro: Criando equipes altamente 
produtivas – em busca de uma 
gestão de alto impacto
Autor: Endeavor Brasil e Runrun.it
Link: http://info.endeavor.org.br/
obrigado-ebook-criando-equipes

Livro: Como crescer rápido:  
5 dicas para escalar seu 
negócio em um país difícil 
Autor: Endeavor Brasil
Link: http://info.endeavor.org.
br/ebook-como-crescer-rapido

Livro: 5 passos para construir 
uma grande equipe
Autor: Endeavor Brasil 
Link: http://info.endeavor.
org.br/ebook-5-passos-para-
construir-uma-grande-equipe

Novembro
6º ENECONT - Em sua sexta edição, o Encontro dos Empresários Contábeis abordará temas relevantes 
do dia a dia da área contábil.
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