
RE
VI

ST
ASESCON

INFORMATIVO IMPRESSO SESCON RIO DE JANEIRO #126

SESCON apresenta iniciativas dos órgãos públicos para reduzir 
procedimentos em Fórum de Desburocratização

- Papel+Agilidade



2

Índice Expediente

Cadastre-se

E receba o SESCON NEWS online. Mantenha-se sempre infor-
mado com tudo o que acontece.

Envie um e-mail para:
sesconrj@sescon-rj.org.br

SESCON Rio de Janeiro 
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro
Av. Passos, 120, 6º e 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20051-040 | (21) 2216-5353
sesconrj@sescon-rj.org.br | www.sescon-rj.org.br

DIRETORIA DO SESCON RIO DE JANEIRO 
1º de julho de 2013 a 31 de dezembro de 2016

DIRETORIA EFETIVOS
Presidente
Selma Antonia Gama de Carvalho Ferreira
Tesoureiro
Renato Carlos Pedroza
Vice-Tesoureiro 
Adilson Félix
Secretário
Arnaldo dos Santos Júnior
Diretora Social 
Neide Peres Ferreira

DIRETORES ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS
Anderson de Oliveira Silva
Jonathan Douglas Rocha Schneider Siqueira
Renato Mansur
Ricardo da Silva Nogueira

DIRETORIA – SUPLENTES
Cesar Souza Madruga
Helio Cezar Donin Júnior
Ilan Rodrigues Renz

CONSELHO CONSULTIVO

Antônio Carlos Pinto de Azeredo
Edson Dupret
Lindberger Augusto da Luz
Manuel Domingues de Jesus e Pinho
Márcia Tavares Sobral de Sousa

CONSELHO FISCAL – EFETIVOS
Felipe Farias de Oliveira 
Luiz Marcelo Duarte
Waldir Ferreira Neves

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Armando Gomes de Oliveira
Francisco Eduardo Ribeiro
Richard Augusto Guedes

REPRESENTANTES JUNTO A FENACON – EFETIVOS
Selma Antonia Gama de Carvalho Ferreira
Arnaldo dos Santos Júnior

REPRESENTANTES JUNTO A FENACON – SUPLENTES
Márcia Tavares Sobral de Sousa

COORDENAÇÃO EDITORIAL DA REVISTA
Selma Gama

PRODUÇÃO EDITORIAL E DESIGN
Cajá Comunicação

Editor
Jorge Lourenço
Reportagem
Annaclara Velasco, Luiza Ribeiro e Vinícius Damazio
Diagramação e arte
Felipe Nogueira

PROJETO GRÁFICO
abcom abstrato comunicação

FOTOGRAFIA
Arquivo SESCON, CFC, Erbs Junior/Sistema Fecomércio-
RJ, Free Images/Rotorhead, Freepik, OAB Rio de Janeiro, 
Sescon-MG, Sescon-MT, Sindilojas-Rio, TI Rio, TRE-RJ

IMPRESSÃO 
Edigráfica
2.000 exemplares | Fale com a redação: comunicacao@sescon-rj.org.br

O SESCON Rio de Janeiro é filiado à FENACON ― Federação 
Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas.

Editorial 03
Novos desafios

Aconteceu 04
14º Rio Info 

Café com Palestra 08
Conciliação de objetivos

Eleições 10
Eleições transparentes

NFCe 13
Adaptações necessárias

Saúde 14
Sempre alerta

SESCON Itinerante 16
Encurtando distâncias

Capa 18 
Procedimentos descomplicados

Fórum Fiscal 22 
Operação pente-fino

Gestão de Pessoas 24
Razão e emoção

Olimpíadas  25
Pequenas projeções

Proages 27
Via de mão dupla

Tecnologia 28
Gente como a gente

Entrevista 31
Cheryl Berno

Fórum Trabalhista 32
GFIP às claras

Agenda 34
6º ENECONT



Editorial

Acesse nosso site.

Selma Gama,  
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Novos desafios
Em setembro, após a destituição do presidente anterior em Assembleia 
Geral Extraordinária, assumi a gestão do SESCON Rio de Janeiro. Como vice-
presidente, participei ativamente das diversas atividades desenvolvidas pelo 
Sindicato nos últimos três anos e pretendo dar continuidade a elas nos próximos 
meses. Contamos com a participação de associados e filiados nesses eventos, 
que contribuem para o engrandecimento da classe contábil.

Recentemente, a burocracia na abertura e gestão das empresas foi tema do 
fórum realizado pelo SESCON em parceria com o Sebrae-RJ. Na ocasião, órgãos 
das três esferas governamentais apresentaram iniciativas já em execução e 
projetos para o futuro. Ainda neste âmbito, entrevistamos a gerente jurídica 
do Sistema Fecomércio-RJ, Cheryl Berno, sobre o que as mudanças nos 
procedimentos podem trazer para as empresas e o estado.

Outros eventos do SESCON, os Fóruns Trabalhista e Fiscal abordaram temas do 
cotidiano dos profissionais contábeis: o primeiro, sobre a GFIP e as principais 
dúvidas relacionadas ao FGTS; e o segundo, a respeito da auditoria contábil 
como ferramenta de auxílio às empresas contábeis para lidarem com a 
elaboração de obrigações acessórias, como o Sped. 

No interior do estado do Rio de Janeiro, continuamos a levar palestras sobre temas 
relevantes para a classe contábil por meio do SESCON Itinerante. Nesta revista, 
abordamos as edições realizadas em Teresópolis, Petrópolis e Belford Roxo. 

A realização das eleições municipais, em outubro, representa uma nova oportunidade 
para a contabilidade, visto que a Resolução TSE nº 23.463/15 estabelece que as 
prestações de contas eleitorais deverão ser assinadas por um profissional contábil. 
Abordamos os dados que devem estar nos documentos, prazos e precauções 
necessárias, visto a responsabilidade acarretada pela assinatura.

Obrigada e boa leitura!
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A OAB da Barra da Tijuca realizou, em 6 de julho, 
um simpósio sobre sociedades de advogados, seu 
regime de tributação e constituição das mesmas. Em 
sua participação, o ex-presidente do SESCON, Lucio 
Fernandes, falou sobre os aspectos legais e contábeis 
relacionados à formação de uma empresa desse 
tipo. Ainda participaram do evento o presidente da 
OAB Barra, Cláudio Carneiro, e Christiano de Oliveira 
e Márcio Freitas, respectivamente presidente e vice-
presidente da Comissão OAB Jovem. 
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O ex-presidente do SESCON, Lucio Fernandes, participou 
no dia 4 de julho da cerimônia de abertura do Rio 
Info 2016, evento realizado pelo TI Rio no Centro de 
Convenções Sulamérica. Entre as autoridades presentes na 
cerimônia, o presidente do TI Rio, Benito Paret; o secretário 
da Secretaria de Política e Informática do Ministério 
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, 
Maximiliano Martinhão; o deputado federal Celso Pansera; 
o presidente da ACRJ, Paulo Protásio; o presidente do 

CDL Rio, Aldo Gonçalves, e os secretários de Ciência e 
Tecnologia do estado e do município do Rio de Janeiro, 
Gustavo Tutuca e Franklin Coelho. 

Voltado para os setores de tecnologia e negócios, o 
TI Rio realizou entre 4 e 6 de julho palestras e oficinas 
sobre temas relacionados à área, além do uso da 
Tecnologia da Informação em setores como esportes, 
saúde e educação. 

Sescon-MG é homenageado pela
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Em 7 de julho, o Sescon-MG foi homenageado na 
Câmara Municipal de Belo Horizonte pelos seus 
25 anos de fundação. Na cerimônia, a entidade 
recebeu o diploma de Honra ao Mérito. Além do 
presidente do Sescon-MG, Sauro de Almeida, e da 
diretoria do Sindicato, participaram da solenidade 
Lucio Fernandes, ex-presidente do SESCON; Marcio 
Shimomoto, presidente do Sescon-SP; e Mario Elmir 
Berti, presidente da Fenacon. 

Lucio Fernandes participa da 
abertura do 14º Rio Info14º Rio Info

O SESCON esteve na solenidade de entrega do diploma de Honra ao Mérito 
para o Sescon-MG promovida pela Câmara Municipal de Belo Horizonte

Lucio Fernandes recebe o certificado de participação na palestra da 
OAB Barra

Constituição de sociedade 
de advogados
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Aconteceu

VII Reunião de 
Presidentes da 
Região Sudeste 
da Fenacon 
Representantes dos Sescons e Sescaps do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais 
se reuniram em 15 de julho para a sétima edição 
do encontro de presidentes regionais da Fenacon. 
No encontro, sediado no Sescon-MG, as entidades 
compartilharam experiências e abordaram temas como 
representação digital, metas para 2017 e atividades 
como palestras, eventos e cursos de reciclagem. O ex-
presidente do SESCON, Lucio Fernandes, representou 
a entidade na ocasião. 

Representantes da Fenacon e dos Sescons e Sescaps da região Sudeste 
participam da VII Reunião de Presidentes da Região

Gestão empresarial 
no MT
Nos dias 11 e 12 de agosto, o Sescon-MT realizou 
em Cuiabá o 6º Encontro das Empresas de Serviços 
do Estado Mato Grosso, com o tema “Gestão de 
Empresas: Aproveitando as Oportunidades” como 
mote principal. Entre os assuntos abordados, gestão de 
empresas contábeis, consultoria financeira e eSocial, 
apresentado pelo diretor do SESCON Hélio Donin Jr. 
O evento foi sucedido pelo jantar de comemoração 
pelos 25 anos da entidade mato-grossense. Nas 
duas ocasiões, o SESCON foi representado pelo ex-
presidente Lucio Fernandes. 

Lucio Fernandes (segundo, da direita para a esquerda) com representantes 
de Sescons e Sescaps convidados para o evento
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No dia 2 de agosto, a Receita Federal realizou 
reunião com as entidades congraçadas, na qual 
foram discutidos a Comunicação de Saída Definitiva 
do Brasil e o Regime Especial de Regularização 
Cambial e Tributária (RERCT), abordados pelo auditor 
fiscal Leônidas Quaresma, e o novo site do RCPJ-RJ, 
apresentado pelo oficial substituto do órgão, Jalber 
Buanafina (leia mais nas páginas 18 a 20).

Segundo o auditor, o contribuinte deve informar a 
saída do Brasil até 30 dias antes da viagem ou até o dia 
30 de junho de cada ano e tem até o fim de fevereiro 
do ano seguinte à saída para fazer a comunicação e 
ser considerado ausente do Brasil. Caso contrário, será 
tributado nos dois países. Se isso não for feito, só se 
deixa de ser contribuinte brasileiro no décimo terceiro 
mês seguinte à saída.

Sobre a regularização de bens no exterior, Leônidas 
explicou que o RERCT se aplica a aquisições até 2014. 
Para aderir ao Regime, o contribuinte deve acessar 
a Declaração de Regularização Cambial e Tributária 
(DERCAT) no eCAC, preenchê-la e pagar o imposto, 
no caso, 15% do valor dos bens, com cotação do dólar 
em dezembro de 2014, mais multa de 100%. 

O prazo é até 31 de outubro e é preciso cumprir as duas 
etapas. Leônidas observou que, caso o contribuinte 
não tenha recursos para pagar o tributo até o prazo 
e tenha bens em um banco, deve-se fazer a DERCAT, 
levar o recibo de transmissão à instituição, comunicar 
a intenção de repatriamento, que ela vai fazê-lo. Como 
a Declaração refere-se a anos anteriores, a medida 
demandará retificações das DIRPFs.

Beatriz Lomar, chefe da Divisão de Interação com o 
Cidadão (Divic) da RFB, informou que foi enviado um 
documento elaborado pela Delegacia II do órgão 
com os principais erros da GFIP, disponível no site 
do SESCON.  

RFB explica saída definitiva 
do país e repatriação de 
bens do exterior

O futuro da contabilidade
Os diretores do SESCON Arnaldo dos Santos Jr, Marcelo 
Gil e Wagner Pessamilio  participaram do 25º Encontro 
das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de 
São Paulo (EESCON), evento do Sescon-SP que reuniu 
empresários contábeis, lideranças setoriais e autoridades 
entre 24 e 26 de agosto em Campos do Jordão (SP). 

O Encontro reuniu palestras em torno do tema principal, 
“Interagir para Evoluir”. Entre os assuntos abordados, 
disruptura digital, importância de novos olhares para o 
crescimento das empresas contábeis, futuro da área com 
a evolução tecnológica, inovação, riscos da profissão e 
qualidade de vida.

O SESCON agradece a parceria e parabeniza a 
entidade paulista pela realização do evento. 

Os diretores do SESCON, Wagner Pessamilio, Arnaldo dos Santos Jr. e 
Marcelo Gil com o presidente do Sescon-SP, Marcio Shimomoto (segundo 
da esquerda para a direita)

Assembleia Geral Extraordinária do SESCON de 30 de agosto

Nota de esclarecimento
No dia 30 de agosto, o SESCON realizou uma Assembleia 
Geral Extraordinária, na qual o então presidente Lucio 
Fernandes foi destituído do cargo nos termos do art. 49 
e parágrafos do estatuto social do Sindicato. Na ocasião, 
a vice-presidente, Selma Gama, assumiu a função para 
concluir o mandato eletivo de 2013-2016. 
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Aconteceu
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www.beworkhappy.com.br 

Soluções de  
recrutamento 

inteligente

Em breve…  
Teremos mais novidades  
dentro “café com palestra”

Revista digital
Além das versões impressa e digital no site do SESCON, a revista do 
Sindicato também está disponível em um aplicativo exclusivo. A ferramenta, 
compatível com smartphones e tablets, pode ser baixada nas lojas virtuais 
dos sistemas Android e iOS e reúne todas as edições da publicação. 

Convenção Coletiva 
2016/2017
Em agosto, o SESCON assinou a Conveção Coletiva de 
Trabalho (CCT) exercício 2016/2017 com o Sindicato 
dos Empregados em Empresas de Serviços (Seescerj). 
O documento foi firmado pelo ex-presidente do 
SESCON Lucio Fernandes no dia 23. A CCT está 
disponível para consulta no site do SESCON. Wellington de Souza, presidente do Seescerj, e Lucio Fernandes assinam a CCT

eSocial tem novo prazo
No dia 31 de agosto, foi publicado no Diário Oficial da União a Resolução nº 2 do Comitê Diretivo do eSocial, que 
estabelece o novo cronograma para implementação da ferramenta. A partir de 1º de janeiro de 2018, empregadores 
e contribuintes com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016 serão obrigados a utilizá-lo. Em 1º de julho do 
mesmo ano, a medida será aplicada às demais empresas.  
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automaticamente, as NF-es em horários previamente
agendados, inclusive detecta as notas canceladas.
Os downloads podem ser feitos de
madrugada e sem a interferência
de operadores, liberando o
horário comercial para as
demais atividades. 

DOWNLOAD NOTURNO: CHEGOU O PUSH SCI.

QUEM COMPARA VEM PARA A SCI

scisistemascontabeis| | | www.sci10.com.br | 0800 47 0808@scibrasilsousci.com.br

Atendimento local no Rio de Janeiro.

ESSA TECNOLOGIA INOVADORA
VAI REVOLUCIONAR A ROTINA
DA SUA EMPRESA DE
CONTABILIDADE!

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO!

Quais são as diferenças e as semelhanças do ponto 
de vista de clientes e profissionais contábeis sobre 
o setor? Como conciliar objetivos, oferecer serviço 
de qualidade e garantir a satisfação de ambos? Esses 
pontos foram abordados por Marcelo Lombardo, 
fundador da Omiexperience, no Café com Palestra de 
13 de julho, realizado no auditório do Sindilojas-Rio.

Em sua fala, ele apresentou dados comparativos de 
duas pesquisas: uma sobre a opinião das empresas em 
relação aos profissionais contábeis que os atendem 
e outra sobre qual ponto de vista eles achavam que 
seus clientes tinham sobre o mesmo tema. Foram 
constatadas divergências em aspectos como o que é 
mais valorizado no trabalho contábil e a importância 
da especialização do profissional. Na primeira, por 
exemplo, percebeu-se que as empresas atendidas 
dão mais importância à velocidade nas respostas 
do que os profissionais contábeis imaginam, assim 
como a especialização é requisito mais relevante para 
os clientes do que a área contábil percebia. Contato 
ágil, por telefone e e-mail, e uso de tecnologia foram 
outras preferências apontadas. 

Para lidar com essas expectativas, o palestrante 
enumerou dicas para as empresas contábeis, como 
adotar tecnologias recentes e eficientes, tornar a 
relação com os clientes cada vez mais eletrônica, passar 
uma percepção de valor aos honorários e especializar 

o serviço oferecido. Divulgar os acertos, dispor de 
ferramentas de marketing e vendas e ter uma área 
comercial na empresa também foram sugeridos.

Notas digitais
No dia 11 de agosto, as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-
es) foram o tema apresentado pelo palestrante Marcio 
Santos, da MS Consultoria. As características principais 
das NF-es Avulsas, Notas Fiscais de Consumidor 
Eletrônicas (NFC-es) foram detalhadas pelo palestrante. 
O que deve ser incluído em cada tipo, a que operações 
se destinam e as legislações que abordam cada uma 
foram alguns dos pontos abordados.

Por serem documentos administrados 
eletronicamente, Marcio ressaltou a importância 
do uso de um sistema para emissão de notas fiscais 
pelos clientes, o que facilitaria a administração das 
guias eletrônicas e a realização da contabilidade.

Com a agilidade que a informatização dessas notas 
possibilita aos fiscos e aos profissionais contábeis, o 
palestrante ressaltou que os profissionais contábeis 
que atuam na área tributária devem ter atenção aos 
fundamentos legais vigentes. Ele também apontou 
outras oportunidades de trabalho trazidas pelos 
processos eletrônicos, como melhor gestão de 
processos, padronização e otimização do trabalho.  

Conciliação de objetivos

Café com Palestra

A percepção dos clientes sobre o trabalho contábil foi abordada no Café com 
Palestra de julho
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Marcelo Lombardo fala sobre as diferenças de percepção de clientes 
e profissionais contábeis no Café com Palestra de julho
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Eleições transparentes
Resolução do TSE determina que prestações de contas eleitorais devem ser 
assinadas por um profissional contábil
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A chegada das eleições municipais, em outubro, 
traz aos profissionais da contabilidade uma nova 
oportunidade. A partir deste ano, conforme 
determinação da Resolução do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) nº 23.463/15, as prestações de contas 
eleitorais deverão ser assinadas por um profissional 
contábil. Ao longo da campanha, ele terá atribuições 
como acompanhar a arrecadação de recursos e 
os gastos realizados, fazer os registros contábeis 
e auxiliar o candidato e o partido na elaboração da 
prestação de contas, conforme normas estabelecidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a 
Resolução em questão. 

Segundo o coordenador de Contas Eleitorais e 
Partidárias do TRE-RJ, Elídio de Souza Freire Junior, a 
expertise desses profissionais auxiliará na elaboração 
dos documentos necessários, porém, ele ressalta: “O 
êxito só será alcançado se o acompanhamento se der 
desde o início da campanha eleitoral”.

O vice-presidente de Política Institucional do CFC, 
Joaquim Bezerra Filho, destaca a importância da atuação 
da classe no setor: “Esta é uma matéria contábil, que 
exige a aplicabilidade dos princípios e normas contábeis. 
Essa atuação garantirá à Justiça Eleitoral e à sociedade 
brasileira um processo eleitoral composto de controles 
e de transparência”.

Que dados devem constar na prestação de  
contas eleitorais?

Recibos eleitorais emitidos, qualificação do candidato, 
do administrador financeiro designado e do profissional 
de contabilidade, gastos individuais dos candidatos ou 
do partido político, conciliação bancária, entre outros. A 
lista completa está no inciso I do artigo 48 da Resolução 
TSE nº 23.463/15.

“As informações poderão ser verificadas nos relatórios 
impressos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 
e serão comparadas com os documentos apresentados 
pelo candidato e com as informações obtidas pela Justiça 
Federal com outros órgãos, como Receita Federal, Banco 
Central, secretarias de Fazenda ou de finanças públicas 
municipais”, explica Elídio Freire Junior.

Com a prestação de contas eleitorais entregue, que 
procedimentos são realizados pelos órgãos eleitorais?

Será realizado o exame de contas, procedimento em que 
poderão ser solicitados esclarecimentos e documentos 
complementares. Em seguida, será emitido um parecer 
pela equipe técnica. 

“Havendo necessidade de notificar o candidato ou 
partido político para se manifestar, remetendo-se, em 
seguida, o processo ao Ministério Público Eleitoral para 
também emitir parecer. Ao final, o juiz eleitoral decidirá 
pela aprovação ou não das contas apresentadas”, 
pontua o coordenador.

Antes de assinar, que medidas o profissional contábil 
deve tomar caso sejam identificadas irregularidades 
nos documentos?

Deve-se aplicar o Código de Ética da área. “Que se apure, e 
caso venha a ser rescindido o contrato, devem ser tomadas 
as providências cabíveis a qualquer cidadão que exerce o 
controle social”, ressalta Joaquim Bezerra Filho.

Atenção!



Entretanto, ao decidir participar do procedimento, o 
profissional contábil deve responsabilizar-se somente 
pela contabilidade, a ser feita dentro dos princípios e das 
normas contábeis, assinar balanços e demonstrações 
resultantes desse trabalho e orientar os clientes sobre 
os riscos existentes caso seja descumprida qualquer 
orientação legal. 

Prazos
A prestação de contas parcial da campanha deve 
ser entregue entre 9 e 13 de setembro, pelo Sistema 
de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). De acordo 
com a Resolução, não entregar o documento ou 
entregá-lo “de forma que não corresponda à efetiva 
movimentação dos recursos pode ser considerado 
infração grave, a ser apurada na oportunidade do 
julgamento da prestação de contas final”. 

O arquivo final deve ser entregue até 15 de 
novembro, constando as informações referentes 
ao período de 16 de setembro a 30 de outubro. O 
julgamento das contas é condição necessária para a 
diplomação do candidato. 

Eleições
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Para auxiliar na elaboração dos documentos, o TSE disponibilizou um curso à distância sobre a elaboração da 
prestação de contas das eleições 2016. O material, dividido em seis aulas, estará disponível até 19 de dezembro 
no site do Tribunal (tse.jus.br). Uma cartilha e um manual sobre o tema também podem ser baixados.

O CFC, por sua vez, lançou o livro “Contabilidade Eleitoral – Aspectos Contábeis e Jurídicos das Prestações de 
Contas Eleitorais de 2016”, que reúne orientações para os profissionais contábeis e os candidatos. O conteúdo 
pode ser acessado na página do Conselho (www.cfc.org.br).

Acima, Elídio de Souza Freire Junior, coordenador de Contas Eleitorais e 
Partidárias do TRE-RJ e, à direita Joaquim Bezerra Filho, vice-presidente de 
Política Institucional do CFC





NFCe
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Em implementação desde 2014 no Rio de Janeiro, a Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) se torna, aos 
poucos, parte da rotina de varejistas, vendedores, clientes 
e profissionais contábeis fluminenses, que devem passar 
a seus clientes as mudanças trazidas, já que até janeiro 
de 2017 todos os contribuintes serão abrangidos no 
novo modelo. O tema foi abordado em curso realizado 
no SESCON com a Dra. Ana Cristina Martins, especialista 
em direito tributário e sócia da MG Treinamento.

“A NFC-e não tem um software específico disponível, o 
que demanda que o varejista escolha entre os disponíveis 
no mercado. Além disso, é preciso que o programa 
esteja parametrizado conforme a situação tributária de 
PIS e Cofins de acordo com o caso de cada empresa e 
mercadoria”, pontuou a palestrante.

Entre os temas abordados, legislação vigente, 
escrituração da NFC-e, na EFD Contribuições e EFD 
ICMS/IPI, credenciamento do contribuinte como 
emissor, cancelamento e tipos de erros na transmissão 
do documento.

Ao longo do curso, Dra. Ana Cristina também 
mencionou que as empresas costumam ter atenção 

ao conteúdo do Danfe da NFC-e, documento 
emitido no ato da compra, e não ao XML, arquivo 
que é encaminhado ao fisco estadual via software, 
e concluem que a Nota foi implementada 
corretamente. Entre as ações apontadas pela 
especialista, parametrizar a substituição tributária 
de acordo com cada produto, já que generalizar o 
imposto incidido pode configurar sonegação fiscal. 

Atenção a mudanças
A legislação foi outro ponto destacado pela palestrante. 
Segundo ela, à medida que novas Notas Técnicas e 
outros documentos são divulgados pela Sefaz-RJ, é 
preciso observar se o programa utilizado atende às 
novas exigências para evitar autos de infração. 

Como exemplo, desde 1º de abril deste ano, as empresas 
que operam com cartões de crédito devem ter em seus 
softwares um campo específico para cadastrar esse tipo 
de pagamento, o que deve ser cobrado das empresas 
desenvolvedoras de tecnologia. Outro aspecto que 
demanda atenção à legislação é a conjugação da NFC-e 
com ISS, porém, somente se o estado permitir, o que 
não é o caso do Rio de Janeiro. 

Adaptações necessárias
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é abordada em curso realizado 
pelo SESCON

Dra. Ana Cristina explica as principais características da NFCe



Quando o assunto é diabetes, os números são claros: 
os casos são crescentes. No ano passado, um estudo da 
Federação Internacional de Diabetes mostrou que, em 
um ano, o total de brasileiros com a doença cresceu 20% 
e, segundo a entidade, somam 14 milhões de adultos. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o 
Brasil está em quarto lugar no ranking mundial. 

O diabetes mellitus é uma doença crônica metabólica 
caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. Isso 
acontece quando a insulina produzida pelo organismo 
não é eficiente ou bastante para encaminhar a glicose 
– uma forma primária de açúcar retirada dos alimentos 
e usada como fonte de energia – para as células. A 
insulina é o hormônio que ajuda a transportar a glicose 
para as células e, em uma pessoa com diabetes, ela não 
exerce essa função. 

Há dois tipos da doença. O Tipo 1 ocorre quando o 
sistema imunológico ataca equivocadamente as células 
beta, o que faz com que pouca ou nenhuma insulina seja 
liberada para o corpo. Normalmente aparece na infância 
ou na adolescência. Já o Tipo 2 – o mais comum, que 
atinge cerca de 90% dos diabéticos – acontece quando 
o organismo não consegue usar adequadamente a 
insulina que produz ou não a produz suficientemente. 
Ele se manifesta mais em adultos, mas crianças também 
podem apresentar. 

As grávidas também precisam ficar atentas ao diabetes 
gestacional, quando a glicose aumenta durante a 
gravidez, principalmente quando há muito ganho de 
peso, mas volta ao normal após o parto. Dr. Antonio 
Chacra, membro da Regional São Paulo da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-SP) 
atenta para os principais grupos de risco:
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Considerada uma doença silenciosa, diabetes pode afetar o funcionamento 
de diversos órgãos

Sempre alerta

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM) disponibiliza em seu site um 
teste para avaliação do risco para desenvolver 
diabetes tipo 2 (acesse a avaliação pelo QR Code 
abaixo ou pelo link http://migre.me/uQFrN).  
Estágios iniciais de diabetes raramente apresentam 
sintomas. Portanto, caso tenha uma pontuação 
elevada no questionário, consulte um especialista. 

Apesar de, em alguns casos, a doença ser inevitável 
(como histórico familiar), algumas atitudes podem 
diminuir o risco de contraí-la, como:

• Seja mais cuidadoso com a alimentação e procure 
comer todos os dias legumes, verduras e frutas. 
O aumento de peso, principalmente quando a 
gordura se deposita na região do abdome, é um 
fator de risco;

• Procure diminuir a ingestão de gordura 
(principalmente as de origem animal) e de 
bebidas doces;

• Praticar 150 minutos de exercício físico na semana 
diminui o risco para diabetes. Programe-se para 
atingir essa meta.

Fonte: SBEM

Atenção redobrada



Saúde
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“Devemos fazer quatro perguntas básicas: tem 
sobrepeso, é sedentário, tem mais de 40 anos, tem 
diabetes na família? Se uma ou mais das respostas 
for sim, é considerado um paciente de risco para 
desenvolver o diabetes. Nesse caso, procure fazer o 
exame regularmente”. 

Ele explica que a doença interfere no funcionamento de 
todos os órgãos.  Caso o paciente não controle a glicose, 
com o passar dos anos pode apresentar complicações 

como problemas na visão, nos rins, no coração e na 
circulação das pernas. Segundo ele, existem diversos 
mitos envolvendo a doença.

“Muitas pessoas acham o diabetes uma doença 
terrível, mas, se o paciente controlar a saúde, praticar 
esporte e se alimentar de maneira equilibrada, pode 
não ter nenhuma complicação. Há quem afirme que 
ficou mais saudável depois do diagnóstico”, afirma 
o médico. 

O diabetes pode se instalar sem que nenhum sintoma seja percebido. Muitas vezes, passam-se anos até que o 
diagnóstico seja feito. Por isso é importante conferir de tempos em tempos a taxa de glicose, principalmente se você tem 
mais de 40 anos, está acima do peso ou tem concentração de gordura na região abdominal. Conheça alguns indícios:

• Alterações visuais

• Cansaço físico

• Difícil cicatrização

• Perda ou ganho de peso repentinos 

• Infecções frequentes

• Sede e vontade de urinar em excesso

• Nas mulheres podem aparecer candidíase, e nos homens, disfunção erétil

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes

Principais sintomas



Em julho, três cidades do interior do Rio de Janeiro receberam novas edições do 
SESCON Itinerante

Encurtando 
distâncias
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Temas do dia a dia dos profissionais contábeis 
e mudanças legislativas recentes foram 
abordadas nas edições de julho do SESCON 
Itinerante, iniciativa da entidade que leva cursos 
e palestras a associados e filiados do interior e 
da região metropolitana do Estado. Teresópolis, 
Petrópolis e Belford Roxo foram as cidades que 
recepcionaram o projeto, realizado nos dias 11, 
21 e 27, respectivamente.

A palestra de Petrópolis abordou a Contabilidade Geral

Na primeira palestra, Alexandre Neves, assessor 
corporativo da Alterdata, abordou o tema 
“Como gerir empresas em tempos de crise e 
apurar crescimento de negócios nesse cenário” 
em Teresópolis, no auditório da empresa. As 
estratégias e as mudanças necessárias para 
manter-se no mercado diante do número de 
obrigações acessórias e os crescentes riscos 
inerentes à atividade contábil foram alguns dos 
pontos mencionados, assim como os preparos 
e estratégias das empresas, o olhar do Fisco 
nesse contexto, inovação, poder da informação e 
vantagens competitivas. 

A palestrante Deise dos Santos abordou os 
conceitos básicos da Contabilidade Geral no 
SESCON Itinerante de Petrópolis, realizado no 
auditório do Sebrae da cidade. Entre os temas 
abordados na ocasião, escrituração contábil, 
livros contábeis, demonstrações financeiras, 
balanço patrimonial, custos e despesas e regimes 
de contabilização.

Em Belford Roxo, as mudanças do ICMS nas 
operações interestaduais, o impacto das mesmas 
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Acompanhe as palestras na TV SESCON. Escaneie 
o QR Code ao lado para acessar os vídeos ou 
confira no link migre.me/uu4W8

e as empresas afetadas pelas alterações foram 
o assunto da palestra de Márcio Santos, 
consultor do Grupo MS Consultoria, ocorrida 
no auditório da Uniabeu. Definida pela Emenda 
Constitucional nº 87/15, a nova divisão do ICMS 
de produtos e serviços adquiridos em operações 
interestaduais à distância redistribui as alíquotas 
entre os estados participantes das transações. 

Atualmente, a divisão está em 40% para o 
estado de destino e 60% para o estado de 
origem, e mudará gradativamente, até atingir 
todo o percentual enviado à unidade federativa 
de destino em 2019. Por conta de uma liminar 
emitida pelo STF em fevereiro, as mudanças não 
valem para empresas do Simples Nacional. 



Procedimentos descomplicados
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Otimizar tempo e reduzir procedimentos para abertura, 
gestão e encerramento das empresas são reivindicações 
comuns dos profissionais contábeis e, recentemente, 
diversos órgãos públicos adotaram medidas nesse 
sentido. Para apresentá-las, o SESCON, em parceria com 
o Sebrae, realizou o Fórum de Desburocratização no dia 
20 de julho no auditório da Fecomércio. 

Na primeira palestra, Thiago Araújo, presidente do 
Comitê de Desburocratização do Estado do Rio de 
Janeiro, falou sobre a atuação do grupo e as mudanças 
legislativas relacionadas ao tema. Formado em 2015 
por representantes da sociedade e de entidades como 
Sebrae, ACRJ, Fecomércio e Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, o Comitê propõe atos 
normativos para descomplicação da abertura e outras 
rotinas empresariais, com ênfase na autodeclaração. 

Entre as medidas em vigor, compartilhamento de 
informações de órgãos como Detran e Secretaria de 
Estado de Segurança com a Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro (Jucerja), dispensa de renovação 
da certidão de óbito nas entidades estaduais, e 

Fórum de Desburocratização aborda medidas dos órgãos públicos na abertura de 
novas empresas

autodeclaração de Licença do Corpo de Bombeiros 
para atividades de baixo risco. Segundo o palestrante, 
também está em andamento o autolicenciamento 
ambiental (Resolução Conema nº 69/2016). Atualmente, 
os sistemas administrativos que compartilharão os dados 
estão sendo compatibilizados e uma minuta de Decreto 
Estadual com diretrizes gerais para órgãos estaduais que 
emitem licenças e alvarás para abertura de empresas por 
autodeclaração também foi mencionada.

As iniciativas futuras, segundo Araújo, abrangem o 
diagnóstico de problemas na Secretaria de Estado 
de Fazenda (Sefaz-RJ) e, no Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), unificação das análises dos riscos, 
além de implementação e parametrização dos aspectos 
abrangidos pelo Instituto. 

Integração
Em relação à Jucerja, o presidente do órgão, Luiz 
Velloso, destacou a Deliberação nº 87 do órgão, que 
dispensa o reconhecimento de firma por autenticidade 
ou semelhança para atos levados a registro, exceto em 
casos feitos por procuração. 

01
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Ele também abordou o Sistema de Registro Integrado 
(Regin), que integra 67 dos 92 municípios fluminenses. 
Em alguns, como Paraíba do Sul, a viabilidade do 
registro é verificada automaticamente, já que os 
sistemas dos órgãos locais cruzam os dados e checam 
a disponibilidade do local escolhido. Ele também 
avisou que, após as Olimpíadas, o espaço da Redesim 
na sede da Junta terá um atendimento somente para 
profissionais contábeis duas vezes por semana, com 
agendamento pela internet.

Ainda segundo o presidente da Jucerja, os Documentos 
Básicos de Entrada (DBE), da Receita Federal, não 
serão mais necessários e a implementação dos CNPJs 
será por requerimento digital. A ferramenta está em 
homologação e estará disponível ainda este ano. Nesse 
sentido, o Documento de Cadastro do ICMS (Docad) 
também será substituído.

Bernardo Berwanger, secretário geral da Jucerja, e 
Luciano da Silva, superintendente de informática, falaram 
sobre o site da Junta, que será atualizado em outubro, 
e ganhará uma versão mobile e um aplicativo. As 
informações estarão mais fáceis de serem localizadas e o 
portal também terá funcionalidades como possibilidade 

de dar entrada nos processos, desde que o requerente 
tenha certificado digital e, a princípio, essa alternativa 
será concomitante com o protocolo manual. 

Informatização dos registros
Em seguida, Jalber Buannafina e Rodolfo de Moraes, 
respectivamente oficiais substituto e titular do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro 
(RCPJ-RJ), trataram do novo site do órgão, que permitirá 
o registro de livros contábeis e outros documentos 
padronizado com outros RCPJs do Brasil. Entre outras 
funcionalidades futuras, uma área para acompanhar o 
andamento dos procedimentos no Registro e imprimir 
os instrumentos.

No caso de registro presencial, uma etiqueta com um 
QR Code ou consulta ao número de protocolo no site 
permitirá a identificação do documento registrado na 
internet. No documento impresso, o uso de um papel 
de segurança também auxiliará na identificação.

Segundo Buannafina, apesar da implementação do 
Sped demandar os dados dos livros contábeis via ECD, 
o registro público é importante para a proteção do 
empresário, já que é necessário em situações como 
perícias e ações judiciais.                                                                                                                           
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01-Thiago Araújo, presidente do Comitê de 
Desburocratização do Estado do Rio de Janeiro, 
abordou a atuação do grupo; 02-Rodolfo de 
Moraes, Luiz Velloso, Jalber Buannafina, Bernardo 
Berwanger e Luciano da Silva abordam as iniciativas 
do RCPJ-RJ e Jucerja; 03-José Carlos Fonseca falou 
sobre os aplicativos da RFB
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Rodolfo de Moraes observou que o processo de 
desburocratização tem aspectos a serem observados, 
como adaptações tecnológicas, e o acesso direto dos 
profissionais contábeis com os representantes dos 
órgãos para resolver os casos, o que, segundo ele, 
ocorre no RCPJ-RJ. 

Serviços em qualquer lugar
Com o Projeto Mobilidade em execução, a Receita Federal 
foi representada por José Carlos Fonseca, líder da iniciativa, 
que apresentou os aplicativos do órgão, disponíveis para 
smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. Entre 
os mais utilizados, o Declaração IRPF, no qual podem-
se incluir os dados aos poucos e fazer o rascunho do 
documento, além de DIRPFs retroativas. De acordo com 
Fonseca, as informações são armazenadas na nuvem e 
acessadas no programa da Declaração para desktop. 

O aplicativo Carnê-Leão, para cadastro de rendimentos 
e cálculo de Darf, e o Pessoa Física, no qual é possível 
consultar a situação cadastral dos contribuintes 
e rescisões de anos anteriores, também foram 

mencionados. Entre os outros apps disponíveis, Normas, 
CNPJ, Viajantes, MEI e Importador. Também está em 
homologação o app Atendimento, que permitirá 
agendar os atendimentos presenciais e avaliá-los.

Vistoria mais fácil
Em relação ao Corpo de Bombeiros, em vias de se 
integrar ao Regin, a ideia é adotar um procedimento 
prático e online para estabelecimentos pequenos e de 
baixo risco. O empresário responderá a um questionário 
que concederá o Certificado de Aprovação Simplificada, 
o que dará celeridade na posterior concessão do alvará.

Major Ananias, representante do órgão, esteve no 
Fórum de Desburocratização para tratar das novidades. 
Para a regularização no modelo em vigor até então, são 
necessários dois documentos: o Laudo de Exigências, 
que descreve as principais medidas de segurança para 
o local; e o Certificado de Aprovação, que atesta o 
cumprimento dessas exigências. 

No novo modelo, os estabelecimentos com menor risco 
poderão tramitar com um processo. Nesse período, 
o usuário recebe informações sobre segurança e 
confirmará o cumprimento das exigências. Por último, 
terá acesso ao Certificado de Aprovação Simplificado. 
“A abertura e tramitação do processo é inteiramente 
virtual e integrada ao Regin. Não há necessidade de 
comparecer a uma Unidade do Corpo de Bombeiros”, 
esclareceu o major. 
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04- Willy Vollger e Marcelle Lello falam sobre os procedimentos 
relativos à Vigilância Sanitária; 05-O Rio Mais Fácil foi abordado 
por Ridualdo Portilho e Wagner Esteves; 06-Major Ananias 
explicou as mudanças nos procedimentos para regularização 
das empresas junto ao Corpo de Bombeiros
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O processo começa no preenchimento de viabilidade 
no Regin. Haverá um link para o formulário do Corpo 
de Bombeiros, requerimento essencial para a conclusão 
da viabilidade. Após a conclusão, será informado se a 
empresa foi enquadrada em um processo simplificado. 
O novo modelo não se aplica a postos de combustíveis, 
depósitos de GLP e outras atividades consideradas de 
alto risco, listadas pelo código CNAE. 

O palestrante ressaltou que a autodeclaração não 
exclui o estabelecimento das vistorias presenciais feitas 
rotineiramente pelos militares. 

Mudanças na saúde
Para apresentar as ações de Vigilância Sanitária no 
município do Rio de Janeiro foram convidados a 
coordenadora da Viligância Sanitária da Subsecretaria 
de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de 
Zoonoses, Marcelle Lello, e o gerente de Projetos da 
COPPE/UFRJ e responsável pelo Sistema de Vigilância 
Sanitária, Willy Vollger.

A criação do novo Sistema de Informação da 
Vigilância Sanitária foi um dos destaques. Desde 
janeiro, os estabelecimentos licenciados podem 
preencher roteiros online de autodeclaração. Para 
isso, devem acessar o sistema Sisvisa por meio do 
Carioca Digital, portal único para todos os serviços 
virtuais da Prefeitura.

Essa autodeclaração é uma descrição dos processos 
de trabalho e das condições do estabelecimento, onde 
também se comprometem a cumprir a legislação 
vigente e trabalhar para evitar riscos à saúde de clientes 
e funcionários. Caso a documentação esteja correta, o 
licenciamento sanitário será emitido em até dez dias.

Toda a fiscalização será feita em estabelecimentos 
cadastrados nesse sistema, como esclareceu a 
coordenadora. “Aqueles que não se cadastrarem ou 
agirem de má-fé no preenchimento da autodeclaração 
estarão sujeitos a penalidades, que vão de multas a 
interdições”, pontuou.

A licença tem vencimento de dois anos, prazo que os 
técnicos da Vigilância Sanitária terão para verificar as 
informações, e é válida para atividades de médio e alto 
riscos, como restaurantes e churrascarias, mercados e 
supermercados, cozinhas industriais, assistência médica 
ambulatorial, laboratórios clínicos, entre outros.

Na esfera estadual, o subsecretário de Vigilância em Saúde 
do Estado, Alexandre Chieppe, apresentou o cenário atual 
e as principais dificuldades para que entre em vigor um 
projeto de simplificação e informatização. Entre eles está 
o próprio Código Sanitário do Estado do Rio de Janeiro, 
criado em 1975 e sem renovações até então. 

A administração depende também de um alinhamento 
com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que 
demanda uma padronização da nomenclatura de 
atividades de alto e baixo risco. A Subsecretaria de 
Vigilância em Saúde espera começar 2017 inteiramente 
integrada ao Regin. 

Legalização integrada
A última palestra abordou o programa Rio Mais Fácil 
Negócios, ferramenta que compartilhará as informações 
daqueles que desejam sair da informalidade com os 
outros órgãos responsáveis pela área, em um processo 
muito mais integrado e que facilita a vida do cidadão. No 
portal, estão reunidos os procedimentos para legalizar 
os negócios junto à Prefeitura.

O subsecretário de Ordem Pública, Bruno Bondarovsky, 
o diretor da Divisão de Planejamento Fiscal Rio Mais 
Fácil, Wagner Esteves, e o representante da Divisão de 
Planejamento Fiscal da Prefeitura, Ridualdo Portilho, 
esclareceram o histórico e as dúvidas sobre o serviço. 
De acordo com os palestrantes, cerca de 50% dos 
alvarás requeridos à prefeitura são agora emitidos em 
até 30 minutos, o que antes levava cerca de cinco dias. 
Além disso, os procedimentos para a liberação dos 
documentos são inteiramente online.

O Rio Mais Fácil Negócios pode ser acessado no link: 
http://prefeitura.rio/web/riomaisfacilnegocios 

Capa
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Diante dos elevados níveis de concorrência, as organi-
zações perceberam a necessidade de apresentar suas 
demonstrações contábeis de forma mais transparente, 
adequada e esclarecedora para os órgãos fiscais, o mer-
cado e seus clientes. Dessa forma, a auditoria indepen-
dente desempenha um papel extremamente importante 
para confirmar a veracidade das informações, uma ati-
vidade que anda de mãos dadas com a contabilidade. 
As nuances dessa relação foram esclarecidas no Fórum 
Fiscal, promovido, no dia 26 de julho, pelo SESCON.

De acordo com a legislação, descobrir fraudes não é o 
foco das auditorias (conheça no box algumas das leis 
que regulam a atividade). Sua função é esquadrinhar as 
contas para verificar se a contabilidade está em ordem. 
Durante sua palestra, o gerente sênior de Consultoria 

Fórum Fiscal debate 
auditoria independente 
e modernização nas 
práticas tributárias

Operação 
pente-fino

As regras do jogo

As Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica de Auditoria 
(NBC TA), normalmente, têm a mesma numeração das ISA, as 
normas internacionais de auditoria. Todas são importantes e 
obrigatórias para o exercício da profissão. 

Entre as principais obrigações: a NBC TA 200 trata dos objetivos 
gerais do auditor independente na condução de seus trabalhos; 
a NBC TA 220, do controle de qualidade; e a NBC TA 240, muito 
citada ultimamente, trata da responsabilidade do profissional 
em relação à fraude no contexto das demonstrações contábeis.

Bernardo Sermenho e Rosangela Barros foram os 
palestrantes do Fórum Fiscal

Tributária da Mazars Brasil, Bernardo Sermenho, de-
monstrou como a contabilidade e a auditoria podem ser 
atividades complementares a favor da governança cor-
porativa das empresas.

“Para um bom trabalho de chancela, é preciso que o 
profissional contábil da empresa auditada acompanhe 
o serviço de perto e sempre disponibilize os dados para 
análise. Valer-se dessa parceria possibilita a fiscalização 
quanto à eficiência dos controles internos da empresa, 
assegurando maior correção dos registros, dificultando 
possíveis desvios de bens patrimoniais e opinando sobre 
a adequação das demonstrações”, explicou.

O palestrante detalhou também as diferenças entre 
auditoria interna e auditoria externa. Usualmente, a 
interna trabalha mais como uma coordenação dentro 
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Fórum Fiscal

da empresa, enquanto a externa busca comprovar as 
demonstrações financeiras e se utiliza, muitas vezes, 
dos resultados da análise interna para tanto.

Dados em harmonia 
Em seguida, a diretora da Mazars Brasil, Rosangela Bar-
ros, tratou das particularidades do fornecimento de in-
formações ao Fisco por meio do Ambiente Sped para o 
processo de auditoria. Com a entrega do Sped Fiscal, a 
Receita Federal realiza seus procedimentos de audito-
ria praticamente sem solicitar dos contribuintes seus li-
vros contábeis e fiscais, já que todas essas informações, 
agora eletrônicas, já compõem a sua base de dados. 
Assim, qualidade, precisão, tempestividade e inteireza 
das informações são condições essenciais para não ser 
pego de surpresa.

Confira o Fórum Fiscal na 
íntegra na TV SESCON. 
Escaneie o QR Code a 
seguir ou acesse o link 
youtube.com/sesconrj

“O cruzamento dessas bases de dados permitirá a rea-
lização de um verdadeiro pente-fino na escrituração da 
empresa, além de verificar se as informações prestadas 
na mesma estão compatíveis com o constante na escri-
turação dos seus parceiros comerciais. Essa moderniza-
ção demanda mais atenção em todos os momentos. A 
empresa precisa ter todo um aparato técnico e estrutu-
ral, ou seja, softwares adequados e equipes capacitadas, 
para que não haja desigualdade”, esclareceu. 



24

Gestão de Pessoas

Gerir e remunerar colaboradores, delegar tarefas, desen-
volver estratégias de crescimento são algumas das ativi-
dades do cotidiano de empresários de diversos portes. 
Porém, no caso de companhias familiares, executar es-
sas tarefas pode ser mais extenuante, já que os vínculos 
emocionais são um fator decisivo na administração des-
ses empreendimentos.

Segundo Anna Cherubina Scofano, mentora e consulto-
ra estratégica de empresas da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), os negócios dessa natureza costumam ser mais 
difíceis quando se trata de micro a médias empresas 
onde os laços familiares impactam diretamente na ad-
ministração, na escolha dos colaboradores e na divisão 
dos ganhos. A gestão é centralizada no patriarca que, 
geralmente, é pouco aberto a mudanças e inovações. 

“São companhias por vezes rígidas e com um modelo 
de gestão bastante tradicional. Normalmente, a sobrevi-
vência do negócio acontece visto o excesso de controle 
no cumprimento do que deve ser feito no dia a dia sob a 
visão do sócio majoritário. Porém, elas crescem até onde 
ele entende que deve ir. Logo, o avanço delas poderia ser 
muito maior se tivessem uma visão mais mercadológica, 
tecnológica e até mesmo de expansão”, pontua. 

Além do modelo de gestão, a resistência do líder acar-
reta outras consequências, como frustação dos colabo-
radores, com grau de parentesco ou não, que fazem as 
sugestões de mudança não acatadas.

A gestão do patrimônio é um ponto delicado nas 
empresas familiares, já que os conflitos relacionados 
à divisão dos lucros são de cunho pessoal, conforme 
a percepção da contribuição de cada um, e divergên-
cias sobre o tema podem ocorrer. Para padronizar a 
partilha, é preciso ter regras definidas e predetermi-
nadas. Entre as ferramentas disponíveis, o contrato 
social da empresa, que estabelece os percentuais 
que cada indivíduo tem direito.

Escolhas acertadas
A definição da equipe de trabalho também é influen-
ciada pelo vínculo familiar, que muitas vezes se so-
brepõe à capacidade técnica do trabalhador e pode 
trazer resultados negativos para a empresa. Para evi-
tar isso, Cherubina orienta: “Ser da família não signi-
fica que será um bom gerente, é preciso antes che-
car a aptidão da pessoa àquele cargo”. A especialista 
também destaca a importância de profissionalizar as 
decisões, por meio do uso de ferramentas como uma 
consultoria que oferecerá planos de cargos e salários 
e avaliação de desempenho. 

Para os colaboradores que não são membros da família, 
a chave é conquistar a confiança. “É preciso construir um 
relacionamento de confiança de fato, senão a família o 
verá com desconfiança. Quando uma pessoa externa é 
contratada, suas ideias só são acatadas se a empresa de 
fato confiar e acreditar”, sugere Cherubina. 

Envolvimento pessoal entre os membros é um aspecto a ter atenção na 
gestão das empresas familiares

Razão e emoção
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Olimpíadas

Perspectiva do comércio do Rio de 
Janeiro durante os Jogos Olímpicos 
foi de crescimento tímido

Pequenas 
projeções

Com visitantes de vários países, a cidade do Rio de 
Janeiro sediou, em agosto, um dos maiores eventos 
do mundo, os Jogos Olímpicos, cuja movimentação 
impactou diversos setores da economia local. No 
comércio, a expectativa era de que as disputas esportivas 
e outros acontecimentos paralelos trouxessem ligeiro 
crescimento nas vendas. O presidente do Sindilojas-Rio, 
Aldo Gonçalves, explica que, apesar dessas projeções, 
em cerca de 5%, isso só ocorreria em locais específicos, 
como Barra da Tijuca, Deodoro e na Zona Sul, e com 
algumas áreas econômicas, como comércio de produtos 
temáticos do evento e moda praia.

Mesmo com as perspectivas positivas, isso não se con-
cretizou. Segundo pesquisa do Centro de Diretores Lo-
jistas do Rio de Janeiro (CDL), entre 5 e 21 de agosto, 
período dos Jogos, os comerciantes da cidade venderam 
menos 2% em relação ao mesmo período do ano ante-
rior. Camisas temáticas e comuns, acessórios, sandálias e 
souvenirs foram alguns dos produtos mais procurados.

Entre os fatores prejudiciais às vendas apontados por 
Gonçalves antes do evento, estão os feriados municipais 
decretados devido ao evento esportivo, que propiciam 
viagens dos moradores da cidade, falta de mobilidade 
urbana e os problemas financeiros do Estado, que dimi-
nuem o poder de compra dos servidores. A crise econô-
mica, causadora de resultados negativos no restante do 
ano, também é um dos aspectos, ainda que, de acordo 
com o presidente do Sindilojas-Rio, já se apresentem si-
nais de melhora.

O presidente do Sindilojas-Rio, Aldo Gonçalves

Apesar do quadro desfavorável, ações para alavan-
car os resultados são fundamentais. “Deve-se fazer 
treinamento de pessoal, principalmente nas regiões 
que receberão turistas estrangeiros, com o ensino 
de línguas como o inglês e o espanhol. Promoções e 
modos de pagamentos diferentes também são boas 
estratégias. Cada um no seu segmento deve usar a 
criatividade e buscar ferramentas que favoreçam a 
venda”, enumera Aldo. 

O legado
Nos anos que antecederam à realização dos Jogos, as 
obras estruturais para o evento mudaram a rotina da ci-
dade e impactaram as vendas, principalmente na região 
central, Zona Oeste e bairros como Ipanema e Leblon. 
Porém, os resultados, junto aos outros eventos interna-
cionais realizados anteriormente, devem trazer desdo-
bramentos positivos. 

“As mudanças foram benéficas para a sociedade como 
um todo. Para a cidade, é um legado intangível e, con-
sequentemente, é bom para o comércio, já que o Rio de 
Janeiro ficou conhecido no mundo todo e porque tudo 
correu bem nos eventos anteriores”, analisa Aldo. 



Artigo Técnico

O crescimento de uma empresa passa essencialmente 
pela delegação de tarefas entre as pessoas que traba-
lham na organização. Sem este instrumento de gestão 
os líderes ficariam sobrecarregados sem a possibilidade 
de assumirem responsabilidades maiores.

Contudo, o processo de delegação nem sempre aconte-
ce de forma eficaz por problemas de ambos os lados: o 
líder tem dificuldades de passar o comando e o subor-
dinado vê problemas em entender os limites do poder 
que está recebendo.

Para exemplificar usarei minha própria carreira: quan-
do eu tinha 25 anos era um programador eficaz e 
muitos clientes me achavam inteligente e traba-
lhador. Minha função me tornava quem eu era 
e me elevava a autoestima. Quando fundei 
a Alterdata em 1989, empresa de software 
que comando, comecei a perceber que para 
crescer eu precisava delegar as coisas que eu 
sabia fazer, porém estas tarefas definiam a minha 
personalidade. Isso não foi fácil para mim, como 
certamente não é para outros líderes.

Porém, com muitas reflexões, percebi que a dele-
gação era fundamental para que a empresa cres-
cesse. Era muito importante que eu tivesse tempo 
para assumir outros papéis e que, na verdade, a 
essência do meu trabalho não era a execução de 
certas tarefas, mas sim a minha capacidade de mo-
bilização de grandes profissionais que trabalhariam 
comigo no formato que eu julgava necessário.

O líder precisa entender que tem basicamente quatro 
grandes metas na empresa: traçar objetivos; criar condi-
ções para realização; estimular a obtenção de resul-
tados através da equipe; avaliar os resultados.

Desta forma, o líder precisa delegar para crescer, ensinar 
a equipe a pensar e não apenas a receber comandos. Ao 
transferir uma tarefa ao subordinado é importante que a 
comunicação seja eficaz no que diz respeito aos motivos 
e aos valores para a organização, não é possível delegar 
algo sem que o subordinado entenda o motivo.

É importante que dois elementos não sejam esque-
cidos na delegação: cada responsabilidade corres-
ponde a poderes e deveres; e a delegação não 
exclui a responsabilidade do líder.

O gestor deve ter a consciência de que a dele-
gação não o exclui dos possíveis erros do 
subordinado. O liderado precisa ter a cer-
teza de que o superior é um apoio. Sendo 
assim, delegar é monitorar. Em cada ponto 
de monitoramento, o líder deve criticar e 

orientar o subordinado, observando sempre 
se ele tem as condições e o ambiente para fa-

zer uso do poder. 

Verifique sempre se o subordinado tem tem-
po para receber novas atribuições, é rele-
vante analisar, antes da transferência do 
poder, as condições de tempo e pressão 

em que ele está. Deixe claras as responsabili-
dades da tarefa delegada. 

O processo de delegação, com toda cer-
teza, faz com que uma empresa seja forte 
e grande. Empresas que nascem com um 
líder técnico muito eficaz, mas que não de-
lega, não crescem. 

Artigo técnico

DICAS DE GESTÃO  
Delegar tarefas para poder crescer
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Ladimir Carvalho, 
proprietário e fundador 
da Alterdata Software
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Proages

Gestão do relacionamento entre empresários contábeis e clientes é tema do 
Proages de julho

Via de mão dupla
Nas empresas contábeis, ter um bom relacionamento 
com os clientes é fundamental para a prosperidade 
dos dois negócios e o andamento dos procedimen-
tos. Os meios para manter a relação em bons termos 
e as principais dificuldades encontradas foram abor-
dadas no Proages de 14 de julho, mediado pelo ex-
-presidente do SESCON, Lucio Fernandes. 

Segundo os participantes, com a crise econômica, 
os pedidos de redução de honorários se tornaram 
constantes. Acordos são aceitos, porém, os proce-
dimentos são revistos para reduzir os custos, o que 
demanda mudanças nas ações dos clientes, como 
envio de documentos digitalizados e uso de sites 
e softwares para gestão. Esse tipo de ação, aliada à 
informatização das obrigações acessórias e as me-
didas de desburocratização dos órgãos públicos, 
levou os profissionais contábeis a saírem de uma 
“zona de conforto” para demonstrarem a importân-
cia do trabalho.

Para adaptar-se à nova realidade, há dificuldades 
como implementar essas mudanças com clientes 
mais antigos, acostumados a processos em papel, 
que devem ser inseridos na rotina de trabalho aos 
poucos. No caso de novos atendimentos, os proce-
dimentos eletrônicos já fariam parte das atividades. 

Novas oportunidades
Os métodos para captação de novos clientes e 
a precificação dos honorários contábeis foram o 
tema da reunião de agosto, realizada no dia 11, 
mediada pelo diretor Ricardo Nogueira. As indica-
ções são a forma mais recorrente apontada pelos 

participantes, porém, há empresários contábeis 
que prospectam novas oportunidades por meio 
de iniciativas que o tornem mais conhecido em 
um setor específico. Ferramentas de comunicação, 
como brindes e sites, são vistas como ações volta-
das para a cartela já existente, visto que eles usu-
fruem dos dois recursos.

Sobre os valores a serem cobrados, foi ressaltada 
a importância do planejamento da empresa, esta-
belecendo que tipo de cliente será atendido, visto 
que uma cartela abrangente pode demandar mão 
de obra diversificada e outros custos. Além disso, a 
falta de conhecimentos específicos pode compro-
meter a qualidade dos serviços. 

A comparação com valores cobrados por outros es-
critórios não é recomendada, visto que a estrutura 
de cada local é distinta e tem custos diferenciados.  
A melhor maneira de estabelecer os preços seria es-
tipular o custo por hora da realização de um serviço, 
levando em consideração todos os fatores necessá-
rios para a realização do mesmo. 

Novos associados

Escritório Contábil Indalecio

MAS - Assessoria Contábil, Tributária e Ges-
tão Imobiliária LTDA

Mazars Auditores Independentes - Sociedade

Mixing Assessoria Contábil



Ele pode até mandar na maior rede social do mundo, 
mas nem Mark Zuckerberg parece estar imune à me-
mória fraca. O diretor-presidente do Facebook teve suas 
contas em sites como Instagram, Twitter, LinkedIn e Pin-
terest hackeadas – e, aparentemente, não foi tão compli-
cado descobrir suas senhas. A invasão foi feita por uma 
equipe de hackers conhecida como OurMine, que con-
seguiu a senha por uma base de dados de 117 milhões 
de códigos que foram roubados do LinkedIn em 2012. 

Tudo indica que o empresário não muda suas senhas 
com frequência, pois eles simplesmente utilizaram 
a que conseguiram por meio das informações do 
Linkedin e foram testando nas redes sociais 
em que o criador do Facebook tem 
contas. De acordo com os autores, 
a senha utilizada por Zuckerberg 
é “dadada”. Além de criar um 
acesso curto e simples, o CEO 
também cometeu o erro – ama-
dor para um bilionário da tec-
nologia – de reutilizá-la.

Zuckerberg não foi o único que 
teve suas contas hackeadas. 
Nos últimos meses, o diretor-pre-
sidente do Google, Sundar Pichai, 
e o diretor-presidente do Twitter, Jack 
Dorsey, também sofreram ataques.

As histórias ensinam duas lições 
a qualquer pessoa com dados 
importantes armazenados 
em nuvem, como é co-

mum nos escritórios contábeis: nunca utilizar a 
mesma senha para todas as suas contas; e nunca 
criar senhas curtas e simples demais. 

O especialista em segurança digital Leandro Bissoli, da 
Patricia Peck Pinheiro Advogados, recomenda a troca 
periódica de senha e a adoção de outras medidas de 
segurança por diversas razões. A principal delas é coibir 
o acesso não autorizado a serviços: um invasor pode 
descobrir a combinação da sua conta na empresa em 
que você trabalha e acessá-la discretamente para obter 
dados confidenciais, por exemplo. Trocando o código, 
esse acesso não autorizado é interrompido.

“Agora já está mais comum, principalmente por 
conta dos dispositivos móveis, o uso de ou-

tros fatores de autenticação biométricos 
bem como de geolocalização, assim 
como a autenticação por meio de 
SMS ou tokens digitais. A gestão de 
identidades, com o uso mais de um 
fator de autenticação (“o que eu sei”, 
“o que eu tenho”, “o que eu sou” e 
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Hackers invadem contas virtuais do CEO do Facebook e revelam fragilidades da 
proteção com senhas

Gente como a gente

Fail: Zuckerberg usou a 
mesma senha, “dadada”, 
em contas diferentes
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Tecnologia

“onde estou”), é um item fundamental de Segurança da 
Informação e Governança Corporativa”, afirma.

Repensando o uso de senhas
Nos bastidores, equipes de segurança de grandes e 
médias empresas estão lutando para proteger outros 
usuários de acabar na mesma situação e fornecer uma 
conexão segura. 

Recentemente, o Dropbox, serviço de computação em 
nuvem para armazenamento e partilha de arquivos, foi 
hackeada e os endereços de e-mail e senhas de mais de 
68 milhões de usuários divulgados na internet. A causa da 
falha de segurança pode ter relação com a reutilização de 
uma senha que um funcionário do Dropbox havia usado 

no LinkedIn. Além de notificar todos os usuários que não 
mudavam as senhas desde 2012, a empresa instalou op-
ções de verificação em duas etapas (um código é enviado 
para o smartphone por meio de mensagem de texto ou 
para um e-mail) e novas camadas de proteção. 

“Nesta era de transparência, precisamos redobrar nos-
sa atenção com a proteção da imagem e da reputação. 
Toda reflexão e análise de temas relevantes sobre Se-
gurança da Informação devem abordar os componentes 
fundamentais de redes de informação sob a perspectiva 
de proteger a confidencialidade, disponibilidade, integri-
dade, autenticidade e legalidade envolvidas. As empre-
sas vencedoras dessa corrida virtual são as que criam as 
próprias regras”, aconselha Leandro. 

Ações de prevenção

Ataques de hackers podem ser evitados ou contornados desde que haja o cuidado necessário. Problemas 
como erros de programação, bugs ou até mesmo disfunções de softwares são oportunidades de ouro para 
quem tem interesse em se apropriar de suas informações. Por isso, mantenha o seu sistema operacional 
sempre atualizado e protegido por um antivírus. Guardar um backup dos seus dados em HDs externos ou 
serviços de armazenamento virtual pode garantir que sua rotina de atendimento aos clientes siga normal-
mente mesmo durante um ataque. Pense na segurança de seu negócio e evite dores de cabeça no futuro.
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Entrevista

Como a desburocratização auxilia no desenvolvi-
mento das empresas e do Estado do Rio de Janeiro?

Quanto mais simples e claras as obrigações, mais baratos 
e rápidos os negócios e mais tempo sobra para a ativida-
de empresarial, o que resulta na queda dos preços e se 
reflete no desenvolvimento do estado. Imagine quanto se 
pode economizar só com o cumprimento do Decreto Fe-
deral nº 6.932/2009 e da Lei Estadual nº 6.052/2011, que 
dispensam a autenticação e o reconhecimento de firma, 
bem como a apresentação de documentos que já cons-
tem na base de dados do Poder Executivo. Também seria 
benéfica a criação, em todos os órgãos públicos, da Car-
ta de Serviços ao Cidadão e da Pesquisa de Satisfação. A 
Lei Federal nº 9.784/1999 é outro exemplo de norma que 
veio para facilitar o exercício de direitos pelos contribuin-
tes. Mas não bastam leis, é preciso mudar a cultura. 

A maioria das empresas brasileiras é MPE. Quais são 
as principais dificuldades no aspecto burocrático?

Embora a Lei Complementar nº 123/2006 assegure 
direitos para essas empresas, visando à simplificação, 

A gerente jurídica do Sistema 
Fecomércio-RJ, Cheryl Berno, comenta 
os benefícios da desburocratização

Mais  
simplificação

muito ainda depende de implementação. A Lei Esta-
dual nº 5.147/2007, traz alguns benefícios, mas o pró-
prio Simples Nacional, benefício mais conhecido, gera 
dúvidas, em especial porque há tributos recolhidos à 
parte, como o ICMS da Substituição Tributária, uma sis-
temática extremamente complicada até para grandes 
empresas, cujos impactos e abrangência as entidades 
empresariais, como a FECOMÉRCIO-RJ, vêm tentando 
minimizar. Já houve grande avanço com a uniformiza-
ção e a limitação das mercadorias sujeitas a esse regi-
me pelo Convênio ICMS 92/2015 e alterações.

Como os tributos impactam no desenvolvimento 
das empresas, principalmente nas pequenas?

A Lei Complementar nº 123/2006 que, entre outros direi-
tos, criou o Simples Nacional, reduz tributos e obrigações 
acessórias para as micro e pequenas empresas, mas até 
para esse segmento, há o impacto do custo dos tributos 
e das obrigações acessórias, inclusive as que são cumpri-
das fora desse regime, como o ICMS da Substituição Tri-
butária, que requer cuidado de quem vende e de quem 
compra para evitar autuações. Reduzir tributos e simpli-
ficar obrigações é indispensável para tornar as empresas 
brasileiras mais competitivas.

A partir das informações tributárias, como os pro-
fissionais contábeis podem auxiliar na gestão des-
sas empresas?

Com quase todas as obrigações exigidas eletronicamente 
e o controle geral dos fiscos, o contador tem papel fun-
damental. Principalmente na micro e pequena empresa, 
esse profissional é essencial para o correto cumprimento 
das obrigações e pode até sugerir melhorias na gestão.

A Fecomércio-RJ tem iniciativas para auxiliar empre-
sários das áreas de comércio de bens e serviços?

A Fecomércio-RJ divulga estudos e obrigações em-
presariais, realiza eventos de atualização para sanar 
dúvidas com especialistas, além de atuar em diver-
sos fóruns e junto aos órgãos públicos e entidades 
representativas visando à redução da burocracia 
para a melhoria do ambiente de negócios. 

Cheryl Berno, 
gerente jurídica do 
Sistema Fecomércio-RJ



Com procedimentos que geram dúvidas entre os profis-
sionais contábeis, a GFIP foi o tema do Fórum Trabalhista 
do SESCON, realizado em 25 de julho no Espaço Unio-
donto. Na ocasião, Ednei dos Santos, chefe substituto da 
Divisão de Interação com o Cidadão (Divic), da Receita 
Federal; Rodrigo Cerqueira e Saulo Rodrigues, respecti-
vamente supervisor e coordenador da célula Emprega-
dor Cadastro da Caixa Econômica; e João Luís Desterro, 
chefe de fiscalização do FGTS, abordaram os principais 
aspectos sobre a Guia em cada órgão.

Retificação e exclusão da GFIP

Em sua participação, Ednei dos Santos explicou que as 
orientações sobre o documento estão no Manual da 
GFIP/SEFIP, disponível no site da Receita Federal, e que 
não é possível fazer uma Guia complementar em caso de 
erros. Para corrigir um dado, o contribuinte deve trans-
mitir uma nova GFIP com as informações enviadas ante-
riormente, além do dado corrigido. Para isso, é preciso 
manter o back up do envio original, gerado ao transmitir 
o documento original via SEFIP. 

As perspectivas da Receita Federal, Caixa Econômica e Ministério do Trabalho e 
Previdência Social sobre a Guia são abordadas no Fórum Trabalhista do SESCON

GFIP às claras
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Em caso de envio de duas GFIPs com os mesmos 
dados, o palestrante explicou que a RFB considera o 
segundo envio o retificador. No caso de duas decla-
rações idênticas, porém com chaves de identificação 
diferentes, as duas são levadas em consideração inde-
pendentemente. Ednei dos Santos também abordou 
os principais códigos de recolhimento do documento 
e os dados do empregador e do empregado necessá-
rios em cada caso. 

A exclusão da Guia, também mencionada, aplica-se em 
casos como entrega de uma GFIP sem fatos geradores 
ou com dados a serem informados. Para tanto, deve-se 
fazer um pedido de exclusão e entregar um novo docu-
mento com ausência de fato gerador.

Individualização do FGTS e retificações

A perspectiva do FGTS foi abordada pelos represen-
tantes da CEF, Rodrigo Cerqueira e Saulo Rodrigues. 
Além das modalidades e do histórico da Guia, Cer-
queira abordou a individualização de FGTS, proce-

01
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dimento feito com o envio das informações do Fun-
do por meio do Conectividade Social. Para tanto, é 
preciso fazer o arquivo SEFIP dos empregados na 
modalidade “Branco”, atualizar para a data de reco-
lhimento da GRF e observar dados como competên-
cia, remuneração e código de recolhimento antes 
da transmissão, além de selecionar o munícipio no 
qual o pagamento foi feito. 

Saulo Cerqueira falou sobre as retificações. Ele 
ressaltou a importância da qualificação cadastral 
dos dados, cuja base está no nome, na data de 
nascimento e no número do PIS/PASEP dos tra-

Fórum Trabalhista

balhadores. Para mantê-los corretos, os empre-
gadores podem emitir um relatório de inconsis-
tências no Conectividade Social e checar o que 
precisa ser retificado. As informações podem ser 
corrigidas pelo próprio empresário ou nas agên-
cias da Caixa. Caso seja necessário atualizar da-
dos, como o endereço, a operação só é possível 
se a qualidade das informações estiver em dia. 

O eSocial e o futuro da GFIP

João Luis Desterro, auditor fiscal do trabalho, abordou 
as perspectivas de obrigações acessórias como GFIP, 
RAIS e Caged com a implementação do eSocial. Como 
o envio das informações trabalhistas e previdenciárias 
serão unificadas, os documentos serão substituídos 
pela ferramenta. Porém, Desterro ressaltou que elas 
continuarão necessárias para remeter a ocorrências 
do passado. Sobre o cronograma de implementação, 
ele pontuou que os layouts já estão definidos.

O auditor também explicou que a qualidade dos 
dados dos três documentos tem impacto direto nas 
fiscalizações do FGTS e reconheceu que, por conta 
do maior espaçamento de entrega da RAIS, que é 
anual, há a possibilidade de as informações serem 
diferentes da GFIP e do Caged, que são mensais. 
Por conta dessa diferença e da multa prevista para a 
RAIS, ele sugeriu a verificação dos dados do docu-
mento antes de transmiti-lo. 

Entregue quando não há movimentação, a GFIP com ausência de fato gerador, segundo Ednei dos Santos, deve ser trans-
mitida na primeira competência de ausência de informações e, caso a inatividade continue, o procedimento não deve ser 
repetido nos meses seguintes. A transmissão deve ser feita no código 115, com indicativo de ausência de fato gerador. 

Porém, se ocorrer um pagamento nos meses seguintes ao último envio com inatividade, deve-se fazer a trans-
missão com fato gerador no mês que houve a operação e, no mês seguinte, é preciso enviar uma nova GFIP com 
ausência de fato gerador.

GFIP com ausência de fato gerador

01- Ednei dos Santos explicou os principais procedimentos relacionados 
à GFIP no âmbito da Receita Federal; 02-Rodrigo Cerqueira e Saulo 
Rodrigues, da CEF, recebem o certificado de participação do ex-
presidente do SESCON, Lucio Fernandes; 03-João Luis Desterro 
falou sobre as perspectivas de uso das obrigações acessórias com a 
implementação do eSocial

02 03
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Agenda

Humor:
Ninguém acha que os 
contadores são santos, mas 
os clientes sempre esperam 
um milagre.

Dicas de Leitura:

Livro: Remuneração variável: como 
recompensar seu time pelo resultado
Autor: Endeavor Brasil
Link: http://migre.me/uLXe8

Livro: O que sua empresa quer ser quando crescer? 
Como conduzir a expansão do seu negócio 
Autor: Endeavor Brasil e Sebrae
Link: http://migre.me/uLX9W

Novembro

6º ENECONT – “Assessoria Contábil na Era 
Digital: Desafios, Inovação e Valorização” 
será o tema principal do 6º Encontro dos 
Empresários Contábeis do Rio de Janeiro. 
O evento abordará todos os aspectos 
da tecnologia, tema cuja importância é 
crescente nas empresas contábeis.

O Encontro será no dia 18 de novembro 
no Edifício RB1 (Av. Rio Branco, nº 1), 
das 8h às 19h. Após esse evento sua 
experiência nunca mais será a mesma!
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