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Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Um novo começo
Primeiramente, gostaria de agradecer à diretoria do SESCON Rio de Janeiro pela 
confiança ao assumir este cargo em um momento tão significativo para a entidade, 
quando completamos 30 anos de fundação e de realizações em prol da classe 
contábil fluminense. 

No meu mandato, trabalharemos para reaproximar os empresários contábeis 
gerando valor para seus empreendimentos. Nossos esforços na área de capacitação 
e educação continuada terão como foco as principais necessidades do mercado. 
Isso sem falar na constante representação do empresariado contábil junto a outras 
entidades e ao poder público. 

Nesta edição da Revista do SESCON Rio de Janeiro, relembramos nossa longa 
história de parceria com os empresários contábeis do estado. Reunimos relatos 
dos ex-presidentes sobre suas experiências à frente da SESCON Rio de Janeiro e 
em relação ao papel do Sindicato na atividade contábil do nosso estado. 

No início de um período tão significativo, renovamos algumas atividades 
tradicionais do Sindicato, como o Café com Palestra e o Proages, realizamos novas 
edições de outros eventos, como o SESCON Itinerante, em Cabo Frio e, no Dia 
do Empresário Contábil, promovemos palestras sobre as mudanças recorrentes da 
nossa atividade e a melhor maneira de lidarmos com elas. Outras ações virão nos 
próximos meses e contamos com a participação de todos.

Para mantermos um calendário repleto de cursos, seminários, fóruns e palestras 
de qualidade ao longo do ano, a participação dos associados é fundamental. Por 
isso, também detalhamos os tipos de contribuições disponíveis no SESCON Rio de 
Janeiro e a finalidade de cada uma na manutenção do Sindicato. 

Àqueles que já são associados, além do nosso agradecimento, uma sugestão: 
apresente o SESCON Rio de Janeiro a outros colegas de profissão, compartilhe a 
nossa história e os convide para conhecer a entidade. Quanto mais unidos formos, 
mais fortes seremos e conseguiremos mostrar a importância do empresariado 
contábil para o restante da sociedade. 

Obrigado e boa leitura!
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Selma Gama (no fundo, à esquerda) e Lygia Sampaio assinam a CCT com 
parte da diretoria do Sindicont-Rio: Mary Isabel, Celi Coelho, Raimundo 
Viana, Sonia Mandarino e Bela Balassiano
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CCT SESCON Rio de 
Janeiro e Sindicont-Rio
Em 22 de dezembro, a ex-presidente do SESCON Rio 
de Janeiro Selma Gama e a presidente do Sindicont-
Rio, Lygia Sampaio, assinaram a Convenção Coletiva 
de Trabalho com vigência entre agosto de 2016 a julho 
de 2017. A CCT estabelece benefícios, reajustes e pisos 
salariais para os profissionais da classe, cujos valores 
são R$ 1.694 para técnico de contabilidade e R$ 3.267 
para contador. O documento está disponível no site do 
SESCON Rio de Janeiro. 

De cara nova
Como parte das comemorações dos 30 anos de fundação e posse 
da nova diretoria, o SESCON Rio de Janeiro iniciou a reformulação 
da identidade visual de suas produções digitais e impressas, como 
novos logotipos de eventos como Café com Palestra e Proages, 
banners de divulgação e outros informes enviados aos associados 
por e-mail, como a agenda de eventos e a newsletter semanal. 
Um logo comemorativo à data também foi desenvolvido. 

Nas redes sociais, o SESCON Rio de Janeiro também lançou uma 
nova página no Facebook. Além de um canal direto com o Sindicato, 
os associados poderão acompanhar as notícias e as atualizações mais 
recentes da área contábil e os eventos da entidade. No endereço, 
também estão disponíveis recursos como emissão da guia sindical e 
acesso à versão digital da Revista do SESCON Rio de Janeiro. 

Acesse facebook.com/sesconrio, curta a página e acompanhe  
as publicações. 

Unipec completa 

53 anos
No dia 31 de janeiro, a Unipec comemorou 
os 53 anos de fundação com uma festa em 
sua sede. O vice-presidente do SESCON Rio 
de Janeiro, Renato Mansur, e as diretoras 
Neide Peres e Ilan Renz representaram o 
Sindicato na ocasião. 

(Da esq. para a dir.) Renato Mansur, Neide Peres, a presidente da 
Unipec, Damaris Amaral, e Ilan Renz no aniversário da entidade

Para mais informações sobre o  evento, acesse o site do Sescon  Rio de Janeiro: www.sescon-rj.org.br

Dividindo soluções para multiplicar seu conhecimento

Empresários como você enfrentam os mesmos desafios diariamente. Exponha seus problemas, compartilhe soluções, descubra novas possibilidades. Venha participar do PROAGES.

PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis

Há 30 anos  

fazendo parte do 

seu crescimento

Quer saber mais sobre o SESCON Rio de Janeiro? 

Acesse o nosso site: www.sescon-rj.org.br
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Aconteceu

O presidente do SESCON, Arnaldo dos Santos 
Jr, representou o SESCON no aniversário de 
68 anos do Sescon-SP, em 17 de fevereiro. 
O SESCON parabeniza a entidade paulista 
pelos anos de trabalho pela classe contábil 
e sua representatividade no Sudeste. 

Sescon-SP 
faz 68 anos

Arnaldo dos Santos Jr e o presidente 
do Sescon-SP, Márcio Shimomoto

SESCON Rio de Janeiro 
visita Sindilojas-Rio

Douglas Schneider (terceiro, da esquerda para a direita), 
Renato Mansur, Aldo Gonçalves, Arnaldo dos Santos Jr e a 
equipe do Sindilojas-Rio

O presidente do SESCON Rio de Janeiro, 
Arnaldo dos Santos Jr, o vice, Renato Mansur, 
e o diretor Douglas Schneider, estiveram no 
dia 23 de fevereiro na sede do Sindilojas-Rio. 
Eles foram recepcionados pelo presidente do 
Sindicato, Aldo Gonçalves. 

Em parceria com a Fenacon, o SESCON Rio de 
Janeiro lançou um vídeo institucional, no qual o 
presidente do SESCON, Arnaldo dos Santos Jr, 
aborda as atividades promovidas pelo Sindicato. 
A apresentação também menciona as ações e a 
representatividade da Federação. O vídeo pode 
ser visto na página inicial do site do SESCON Rio 
de Janeiro: http://www.sescon-rj.org.br. 

Arnaldo dos Santos Jr em vídeo institucional da Fenacon

Apresentação 
em vídeo
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Parceria educacional
O SESCON Rio de Janeiro estabeleceu um convênio com a Unyleya, faculdade com cursos de graduação e 
pós-graduação na modalidade de Ensino à Distância (EAD). Os associados terão descontos nas atividades 
realizadas pela instituição e, para os participantes dos eventos da entidade, há outras condições diferenciadas. 
Mais informações, na aba Convênios do site do SESCON Rio de Janeiro: www.sescon-rj.org.br. 

Associações e Sindicatos realizam reunião
No dia 9 de fevereiro, o presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, participou da 1ª Reunião de 
Associações e Sindicatos de 2017, realizada na sede do Conselho Regional de Contabilidade. Participaram na ocasião 
a presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, e a presidente do Sindicont-Rio, Lygia Sampaio. A pauta do encontro 
abordou a história das entidades participantes e do Conselho, que completa 70 anos de fundação em 2017. 

Debate sobre o varejo
O diretor Douglas Schneider representou o SESCON Rio de Janeiro na reunião do Comitê da micro e pequena 
empresa da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRio) realizada em 15 de fevereiro. O grupo falou 
sobre a organização de seminários na Associação voltados para a área de varejo sobre temas como branding, 
gestão de CRM, merchandising e franquia. 

Arnaldo dos Santos Jr na 
reunião de Associações e 
Sindicatos no CRCRJ
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Ações para o estado
No dia 15 de fevereiro, o presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e o vice-
presidente, Renato Mansur, participaram da reunião geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento 
Estratégico do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A subdiretora-
geral do Fórum, Geiza Rocha, apresentou os resultados dos encontros de 2016 e agendou as reuniões 
de 2017. Os participantes também abordaram temas a serem debatidos nos encontros seguintes e 
levados ao legislativo. Desenvolvimento sustentável, segurança pública, inovação e logística foram 
alguns dos assuntos mencionados. 

Arnaldo dos Santos Jr e Renato Mansur (à direita) acompanham a apresentação de Geiza Rocha

Aconteceu
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As regras e as novidades da Declaração de Imposto 
de Renda Retido na Fonte (Dirf) de 2017 foram o 
tema do primeiro Café com Palestra do ano, em 
25 de janeiro. Auditor fiscal da Receita Federal, 
Leônidas Quarema apresentou os principais 
aspectos alterados na obrigação, além de outros 
assuntos relativos ao órgão, como a declaração de 
pessoas físicas (Dirpf). 

O prazo inicial para entrega da Dirf, 15 de fevereiro, 
foi o primeiro ponto esclarecido por Leônidas. Ele 
explicou que a ideia de antecipação da entrega em 
relação aos anos anteriores ocorreu para que os dados 
do documento fossem processados a tempo para o 
batimento com a Dirpf, cuja entrega começa em março. 

A RFB, no entanto, não disponibilizou o programa da 
declaração em tempo hábil e, por meio da IN RFB nº 
1686/2017, prorrogou o prazo para 27 de fevereiro. 
Segundo o auditor, o atraso ocorreu porque o 
órgão teve dificuldades na contratação do Serpro, 
empresa desenvolvedora do software, o que atrasou 
os procedimentos que antecedem a disponibilização, 
como testes e homologação.

O auditor pontuou as mudanças na Declaração 
deste ano (veja mais na página 15) e, sobre a Dirpf, 
explicou que o programa estará igual ao de 2016. 
Ainda foram esclarecidas dúvidas sobre limite 
de isenção da Dirf e casos em que a entrega do 
documento é obrigatória. 

Contabilização internacional

Em 14 de fevereiro, a professora Marcia Ramos 
abordou os principais pontos das Normais 
Internacionais de Contabilidade (IFRS, da sigla em 
inglês) aplicáveis a microempresas e empresas de 
pequeno porte. Ela abordou a evolução da legislação 

da área nos últimos anos, abrangida pelas leis nº 
11.638/2007, 11.941/2009 e 6.407/2016, além de 
Normas Contábeis, Comitês de Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs) e orientações técnicas.

A especialista também falou sobre a ITG 1000, 
modelo contábil para companhias desse 
porte, seus anexos, capítulos, temas, além 
das companhias obrigadas à modalidade. Ela 
pontuou as legislações mais adequadas para 
cada tamanho e atividade das empresas, além 
das demonstrações financeiras a serem aplicadas 
em cada caso. A inclusão de informações como 
depreciação de bens, demonstração de resultados 
e perda por desvalorização foram alguns dos 
pontos abordados por Marcia Ramos. 

Pontos esclarecidos
Café com Palestra aborda as principais mudanças na Dirf 2017

Leônidas Quaresma no Café com Palestra de janeiro (acima) 
e Marcia Ramos na edição de fevereiro



Preço justo e  
autoconhecimento
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PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis

Este ano, o Proages iniciou um novo formato. Mais 
dinâmicos e práticos, os encontros são focados no 
dia a dia da gestão do empresário contábil, que 
deve ser feita de forma produtiva e se tornar um 
diferencial dessas empresas. Sob esse pensamento, 
os encontros foram divididos em 12 módulos (veja 
os próximos assuntos no box a seguir). A cada reunião, 
além do debate, especialistas serão convidados a 
participar para complementar e orientar os presentes 
sobre o tópico do dia. 

No primeiro encontro, em 25 de janeiro, propostas 
de honorários contábeis foi o assunto abordado. 
Cerca de 50 empresários contábeis compartilharam 
seus critérios para estipular os contratos e os preços. 
A precificação a partir das horas de trabalho foi 
considerado o método mais adequado, pois considera 
o tempo gasto pela equipe. Outros fatores, como falta 
de pessoal qualificado no cliente para lidar com a 
empresa contábil, foram indicados.

Com a crise, pedidos de desconto e manutenção de 
clientes prejudiciais pela sustentabilidade financeira 
da empresa contábil se tornaram comuns. Para fazer o 
abatimento, mudar processos, como receber somente 
documentos digitalizados, foram sugeridos, além de ter 
preços por serviço, o que facilita eventuais descontos. 
Para trabalhos desvantajosos, o ideal, segundo os 
participantes, é estabelecer um prazo final. 

Para prospectar clientes, as sugestões foram encontrar 
potenciais serviços para os clientes e desenvolver 
atendimentos mais flexíveis para contas que demandam 
menos da equipe.

Em 16 de fevereiro, o assunto foi gestão de processos. 
Os empresários dividiram os controles que usam, como 
planilhas e softwares. Clientes, tarefas e o responsável 
por cada atividade foram alguns critérios mencionados. 
A gestão da área societária foi apontada como uma das 
principais dificuldades.

Em novo formato, Proages 
aborda proposta de honorários 
contábeis e gestão de processos

O mapeamento das tarefas, conforme explicou Cristiane 
Andrade, gestora do Proages, é diferente da aplicação do 
procedimento. Ela também destacou que a ação dá mais 
visibilidade a aspectos do negócio, como tempo gasto 
por setores e o desempenho da equipe. A incorporação 
do controle ao trabalho principal da equipe, sendo 
mantida pelo gestor, também poderá estimular todos. 

Apesar das dificuldades no relacionamento com 
os clientes, Cristiane ressaltou que a prioridade 
de todos deve ser observar a própria empresa e 
repensar as rotinas. 

Contabilidade Digital

Empreendedorismo

Finanças

Gestão de 
Declarações

Gestão de Pessoas

Gestão de Tempo

Integração de 
Softwares

Interação com 
Clientes

TI

Vendas e Marketing 
de Serviços

Empresários contábeis compartilharam suas experiências 
nos Proages de janeiro (acima) e fevereiro

Temas dos próximos Proages
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Com Omie seu cliente entregará automaticamente 
tudo o que você precisa para gerar obrigações fiscais.  
Omie, totalmente integrado com seu software contábil.

(21) 4063-4234

Acesse e veja o que Omie 
pode fazer por você 

Diretoria

Grupo reforçado
Diretores colaboradores também integram a atual gestão do SESCON Rio de Janeiro
Nesta gestão, a diretoria do SESCON Rio de Janeiro também conta com duas diretoras colaboradoras que, 
juntamente com os demais diretores, contribuem para o desenvolvimento do Sindicato e suas atividades realizadas. 
Veja a seguir quem são essas diretoras e suas respectivas trajetórias profissionais na área contábil:

Cláudia Lolita
Cláudia Lolita Assessoria Contábil

Contadora, advogada, perita judicial trabalhista e corretora de imóveis, tem mais de duas décadas de 
experiência na área contábil. Cursou Ciências Contábeis na FACCE. Tem pós-graduação em Ciências 
Contábeis pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atualmente, cursa MBA em Contabilidade Digital 
Telepresencial pela Faculdade Satélite – Pitágoras, pós-graduação em Perícia Judicial e Práticas 
Atuariais com Docência em Ensino Superior pela Faculdade Mauá, MBA em Gestão Tributária pela 
Escola Superior de Negócios, pós-graduação em Direito Processual Civil pela Faculdade Cândido 
Mendes e mestrado em Ciências Contábeis pela FUCAPE.

Cristiane Andrade
Confiare Assessoria Contábil

Carreira de 26 anos em empresas de grande porte e como gestora de empresa de assessoria 
contábil na Confiare. Tem MBA em Gestão Empresarial, Bacharel em Ciências Contábeis e 
formação em Controladoria e Informação Gerencial. Tem experiência como consultora 
empresarial incluindo projetos de planejamento tributário e plano de negócios.
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Com Omie seu cliente entregará automaticamente 
tudo o que você precisa para gerar obrigações fiscais.  
Omie, totalmente integrado com seu software contábil.

(21) 4063-4234

Acesse e veja o que Omie 
pode fazer por você 
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Em 12 de janeiro, Dia do Empresário Contábil, 
o SESCON Rio de Janeiro realizou um evento 
comemorativo com palestras sobre as implicações 
do controle do fisco nas atividades empresariais e a 
gestão desses processos. Antes das apresentações, o 
presidente Arnaldo dos Santos Jr falou da importância 
da atualização para empresários e profissionais 
contábeis, já que a formação tradicional não abrange 
muitas atividades do cotidiano das empresas.

Em seguida, o diretor Ricardo Nogueira pontuou as 
mudanças na contabilidade vindas com as alterações 
nas relações com o fisco, cujas operações são cada 
vez mais informatizadas, permitem cruzar dados entre 
órgãos e agilizam etapas das operações, como o 
destino de mercadorias antes da chegada ao cliente. “As 
necessidades são cada vez mais complexas e é preciso 
estar cada vez mais capacitado para isso. Além disso, há 
o aspecto da segurança”, pontuou o diretor.

A mudança também impacta a relação entre 
empresário contábil e cliente, já que o fluxo de 
dados para cumprir obrigações como o Sped 
deve acompanhar as alterações vindas com a 
informatização, assim como suas consequências: 

“É preciso alertar sobre as mudanças nos últimos dez 
anos. Os controles do fisco melhoraram e favorecem o 
trabalho de fiscalização. Nosso papel é orientar sobre 
eles”. Além de eventuais punições, Nogueira salientou 
que a regularização do cliente facilita o trabalho contábil 
e que, ao assumir a responsabilidade pela entrega das 
informações, o cliente tende a ter mais atenção aos dados.

O diretor ressaltou que é preciso ter atenção para evitar 
duplicidade, já que as mesmas informações podem 
vir de fontes diferentes, lançadas por colaboradores 
distintos em diversas situações. “Devemos estar 
atentos a irregularidades mais possíveis, mas o cliente é 
responsável pelos dados”, explicou.

Atenção e  
oportunidades

SESCON Rio de 
Janeiro realiza 
evento no Dia do 
Empresário Contábil

01 02 03
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Palestra

Nogueira também alertou sobre procedimentos que 
os profissionais contábeis devem ter, como tratar 
notas fiscais de serviço de entrada e armazenar 
XMLs. Sobre softwares adotados pelas empresas, 
o palestrante enumerou quatro características 
principais: “Aderência fiscal, fornecedor confiável, 
atualização permanente e integração dos módulos”.

Na segunda palestra do dia, Cristiane Andrade 
abordou a gestão das obrigações acessórias nas 
empresas contábeis, cujo cuidado deve começar 
com os clientes que fornecem as informações 
e, como empresários contábeis, devem delegar 
mais atribuições aos funcionários para atuar como 
consultores contábeis: 

“O relacionamento deve ser delimitado e bem descrito, 
já que o empresário deve ser responsável pelo seu 
empreendimento e entender a importância de passar 
as informações corretamente. Se algo ocorre errado, a 
responsabilidade é do contador”. 

Entre as ações sugeridas, está apresentar relatórios 
para os clientes acompanharem o andamento do 
trabalho, encontrar a melhor linguagem para passar as 
informações, envolvê-lo mais no que ocorre e dividir 
eventuais problemas, já que as decisões devem ser 
tomadas pelo dono do empreendimento.

No cotidiano da empresa contábil, mapeamento 
e revisão dos processos internos, integração e 
parametrização dos sistemas utilizados auxiliam 
no trabalho interno e no ganho de tempo. Em 
relação aos colaboradores, o treinamento constante, 
acompanhando as mudanças nas obrigações 
acessórias, deve ser uma das atividades, inclusive 
para o empresário contábil. “Ainda que se distancie 
do operacional, o gestor deve ver o todo, já que o 
funcionário só visualiza o setor em que trabalha. 
Quanto mais empresários contábeis aperfeiçoarem 
suas empresas, melhor para todos: para os clientes, 
para a valorização da classe e para melhorarmos 
nossa postura”, concluiu a palestrante. 

GIA x Decred

Dirpf x Dimob x Dmed x Dirf

ECD x ECF

ECF x EFD x DCTF x Dirf x EFD Contribuições

Principais cruzamentos de obrigações acessórias feitos pelos órgãos

04

01. Arnaldo dos Santos Jr no começo do evento; 02. Ricardo Nogueira falou sobre os controles eletrônicos do fisco; 03. A gestão dos 
procedimentos nas empresas contábeis foi abordada por Cristiane Andrade; 04. Os empresários contábeis participantes do evento.
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Curso Grade

No dia 21 de fevereiro, o SESCON Rio de Janeiro promoveu o primeiro 
Curso Grade de 2017, cujo tema central foi Retenções Previdenciárias 
e seus reflexos em obrigações acessórias como eSocial, DCTF Web e 
EFD Reinf. A atividade, que abordou os conteúdos de forma teórica 
e prática, foi ministrada por José Alfredo do Prado Junior, consultor 
especialista na área trabalhista e previdenciária. 

Os Cursos Grades são uma das ações realizadas pelo Programa de 
Capacitação do SESCON Rio de Janeiro. A iniciativa promoverá cursos, 
treinamentos, palestras e workshops, presenciais e à distância, voltados 
para qualificação e desenvolvimento dos profissionais contábeis em 
temas técnicos e assuntos como gestão, consultoria contábil e outros. 
Os temas abordados no Programa são alinhados com outros eventos 
da entidade, como Café com Palestra, Proages e SESCON Itinerante. 

SESCON Rio de Janeiro promove curso sobre Retenções Previdenciárias

Capacitação constante

José Alfredo do Prado Junior (à esquerda) e o 
diretor Ricardo Nogueira no curso
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Entrevista

Estão previstas mudanças na Dirpf 2017? 

A legislação do imposto de renda de pessoas físicas 
tem se mantido estável, por isso não haverá mudanças 
significativas. A tabela do imposto de renda retido 
na fonte mensal e anual não sofreu alterações desde 
março de 2015. A Receita pretende facilitar ainda mais 
o preenchimento e a usabilidade do programa do IRPF. 
A atualização das versões do programa ficou mais fácil. 

O preenchimento dos nomes e da razão social 
também terão um ganho. A impressão do documento 
possivelmente será mais econômica, especialmente para 
quem preenche muitas declarações.

Este ano, o prazo de entrega da Dirf chega ao fim 
em 15 de fevereiro, mais curto do que em anos 
anteriores. Ao que se atribui essa mudança?

A mudança visa alcançar principalmente os contribuintes 
com certificação digital, que poderão obter a declaração 
pré-preenchida da Dirpf mais cedo, uma vez que a 
Receita receberá os arquivos com os rendimentos 
e poderá processá-los antes do prazo previsto 
para disponibilização. Além disso, o batimento das 
informações da Dirf com as Dirpfs 2017 poderá ser 
feito no inicio de março, assim que as Dirpfs forem 
entregues, o que evitará a retenção em malha por falta 
de informação.

Quais são os erros mais comuns dos contribuintes ao 
fazerem a Dirf e a Dirpf?

Na Dirf, é a omissão de beneficiário que causa retenção 
em malha, e também o não recolhimento do imposto 
retido na fonte. No caso da Dirpf, o erro mais comum é a 
omissão de rendimentos, que ocorre com cerca de 35% 
das retenções. Em seguida, vem o erro na informação do 

Leão à vista
Leônidas Quaresma, auditor fiscal e chefe da 
equipe de malha fina da Receita Federal no 
Rio de Janeiro, fala sobre as novidades da 
Declaração de Imposto de Renda Retido na 
Fonte (Dirf) e de Pessoa Física (Dirpf) 2017

Imposto de Renda Retido na Fonte (25%) e, com 24%, 
na informação das demais deduções, exceto despesas 
médicas, que retêm 14% das declarações em malha.

Quais seriam as principais recomendações  
ao preenchê-las?

Buscar todos os comprovantes de rendimentos e 
deduções, sem esquecer que devem ser informados 
todos os rendimentos das pessoas que constem 
como dependentes. É comum o contribuinte esquecer 
rendimentos dos filhos e do cônjuge. 

Com a crescente informatização dos procedimentos 
dos contribuintes, quais são as expectativas de 
mudança nas declarações para a Receita nos 
próximos anos?

A informatização tem facilitado os cruzamentos, no 
sentido de apurar possíveis erros, assim como facilita o 
preenchimento da declaração. Hoje temos o aplicativo 
Rascunho, que permite ao contribuinte completar a 
declaração ao longo do ano calendário, evitando perda 
de informações por extravio de documentos com o 
passar dos meses. 

Há também a declaração pré-preenchida, que permite 
receber os dados de que a Receita tem conhecimento. 
Temos a Dmed e a obrigatoriedade de profissionais da 
saúde e advogados informarem os valores recebidos 
de clientes pessoas físicas, o que facilita muito o 
cotejamento dos valores declarados como dedução e 
aqueles efetivamente recebidos. 

O auditor da RFB Leônidas Quaresma
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A manutenção da qualidade dos serviços prestados 
em uma empresa abrange vários aspectos, 
como infraestrutura adequada, procedimentos 
padronizados e produtividade da equipe, aspecto 
este que pode ser impactado negativamente por 
fatores relacionados à própria empresa, assim 
como ao ambiente externo. 

Segundo José Roberto Marques, presidente do 
Instituto Brasileiro de Coaching, a motivação dos 
colaboradores e problemas ligados à saúde e bem-
estar são os principais fatores que influenciam na 
produtividade profissional, assim como outros 
aspectos externos, como uso de redes sociais e 
telefone celular no horário de trabalho. Porém, 
Marques pontua outros itens:

“É preciso avaliar a qualidade dos trabalhos 
executados. Há equipes que conseguem fazer 
muitas tarefas, porém, sem a qualidade necessária. 
Outro ponto é a maneira como as atividades 
são repassadas aos profissionais, o número de 
retrabalho e tarefas que não foram solicitadas da 
maneira correta”. 

Reversão do quadro
Com a improdutividade identificada, qual seria 
a melhor alternativa? “O ideal é convidar esse 
colaborador para uma conversa em um local 
privado, para que não haja constrangimento, e que 
o funcionário se sinta confortável para falar o que 
causou essa queda”, sugere o especialista. 

Produtividade da equipe está relacionada a fatores do trabalho 
e do ambiente externo

Desempenho 
turbinado

Para diminuir o impacto da queda de 
produtividade ou aumentar o desempenho 
dos funcionários, devem-se identificar 
iniciativas para reverter a improdutividade. 
Ações de endomarketing e bonificações 
salariais são algumas possibilidades 
apontadas por Marques, porém, o 
relacionamento do gestor com a equipe 
também faz parte desse contexto: 

“A relação deve ser amistosa e o gestor deve 
mostrar o quão importantes eles são para 
o cumprimento de metas. A delegação de 
responsabilidades por competência é também 
um ponto relevante nesse sentido. Valorizá-los, 
destacando suas habilidades e reconhecendo 
seus méritos, os deixará mais motivados e, por 
consequência, produtivos”. 

Além de ações específicas e bom 
relacionamento com os gestores, áreas 
específicas das empresas podem auxiliar 
nesse sentido. “O departamento de 
Recursos Humanos tem grande parcela 
de contribuição na motivação. Ele é o 
responsável, junto aos gestores, por 
políticas de desenvolvimento e motivação 
de colaboradores”, explica o especialista. 

Como motivar?

BACKUP
EM NUVEM

1,7 MILHÕES

O BANCO DE DADOS DO SEU 
ESCRITÓRIO NÃO PODE FICAR 
TÃO VULNERÁVEL. BACKUP EM 
NUVEM, A GARANTIA DE 
PROTEÇÃO TOTAL CONTRA 
QUALQUER IMPREVISTO. 

DE DÓLARES EM DADOS SÃO PERDIDOS ANUALMENTE EM 
DESASTRES NATURAIS, SEQUESTROS, VÍRUS OU HACKERS  

Unidade de Negócio Rio de Janeiro:
(21) 3554-2798



Gestão de Pessoas

  17

Além da mudança de comportamento do 
colaborador, outros fatores do cotidiano 
de trabalho da empresa podem ser usados 
para avaliar a produtividade. “Houve queda 
na qualidade dos trabalhos entregues 
pelo colaborador? Ou na quantidade? Se 
a resposta for ‘sim’ para algumas dessas 
questões, pode ser o momento de conversar 
com essa pessoa”, avalia o especialista.

Medidas da produtividade

BACKUP
EM NUVEM

1,7 MILHÕES

O BANCO DE DADOS DO SEU 
ESCRITÓRIO NÃO PODE FICAR 
TÃO VULNERÁVEL. BACKUP EM 
NUVEM, A GARANTIA DE 
PROTEÇÃO TOTAL CONTRA 
QUALQUER IMPREVISTO. 

DE DÓLARES EM DADOS SÃO PERDIDOS ANUALMENTE EM 
DESASTRES NATURAIS, SEQUESTROS, VÍRUS OU HACKERS  

Unidade de Negócio Rio de Janeiro:
(21) 3554-2798
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SESCON Rio de Janeiro completa 30 anos de ações em 
prol dos empresários contábeis do estado

Três décadas 
de história
Levar as reivindicações dos empresários contábeis aos 
órgãos públicos, aumentar a representatividade da 
categoria e reunir colegas de profissão com desafios 
semelhantes. Essas foram algumas das motivações 
para a criação do Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro em 1986. 

Hoje, o SESCON Rio de Janeiro chega a três 
décadas com um sólido histórico de atuação em 
todo o estado. Referência do empresariado contábil 
fluminense, ele é um parceiro importante para o 
segmento – tanto na representação junto ao poder 
público quanto na geração de valor para o negócio 
dos profissionais da contabilidade por meio de 
treinamentos e trocas de experiências. 

“Nesses 30 anos, o SESCON Rio de Janeiro construiu 
um legado importantíssimo para a classe. Cada vez 
mais somos percebidos pelos empresários como 
uma instituição relevante para o segmento e, como 
presidente recém-eleito, é uma honra estar à frente do 
sindicato em um momento tão importante para a sua 
história”, afirma o presidente Arnaldo Santos Jr. “Agora 
e nos próximos anos, nosso principal objetivo é ir ainda 
mais longe e nos apresentar como o braço direito do 
empresário contábil”.

Jornada de sucesso
A origem do SESCON Rio de Janeiro remonta à União 
dos Profissionais dos Escritórios de Contabilidade 
(Unipec). Até os anos 1980, ela era a única entidade que 
defendia os interesses das empresas contábeis. 

”Em uma de suas reuniões, um grupo de empresários, 
vendo a necessidade de maior representatividade 
junto aos órgãos governamentais, teve a ideia de criar 
um Sindicato para fortalecer esse relacionamento, 
criando uma entidade com legitimidade para ser a voz 
das empresas contábeis do Estado do Rio de Janeiro”, 
explica o ex-presidente Hélio Donin.

A princípio, a criação de um sindicato não foi possível. 
“Na época, era preciso autorização do Ministério do 
Trabalho para fundá-lo”, acrescenta Irany Rodrigues, 
presidente entre 1991 e 1994. Por conta disso, o 
SESCON Rio de Janeiro foi precedido da Associação 
Profissional das Empresas de Serviços Contábeis, 
criada em 1986. A transformação em sindicato 
ocorreu por iniciativa do primeiro presidente, Orlando 
Lima, um dos fundadores da Associação, que obteve 
a autorização com o ministro do Trabalho na época, 
Almir Pazzianotto. O reconhecimento foi oficializado 
em 15 de maio de 1987. 
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Mudanças e relacionamento
Acompanhada da necessidade de melhor 
relacionamento com os órgãos públicos, a fundação 
do SESCON Rio de Janeiro ocorreu em um período 
de transição para a atividade contábil: o começo 
da informatização do trabalho, assim como de que 
forma a atividade era vista pelos empresários.

“O computador estava chegando e hoje é um 
importante auxiliar nas nossas tarefas. O escritório de 
contabilidade tinha atuação discreta na administração 
das empresas dos clientes. A contabilidade se 
preocupava mais com a parte tributária do que com 
os aspectos gerenciais”, recorda o ex-presidente José 
Augusto de Carvalho. 

Por conta da importância do aspecto tributário na 
atividade, a aproximação com os entes públicos 
era ainda mais necessária. “Tivemos um grande 
trabalho e esforço por anos para conscientizá-
los da nossa importância na sociedade e no 
desenvolvimento do país. Hoje, há parcerias entre a 
nossa classe e o governo, participamos ativamente 
na elaboração de programas e sistemas criados 
pelos órgãos, mas ainda podemos avançar mais”, 
destaca Hélio Donin.

Aprendizado coletivo
Ao longo dos anos, o Sindicato desenvolveu 
atividades próprias periódicas (veja algumas no 
box sobre os ex-presidentes do SESCON Rio de 
Janeiro) que reuniam seus associados para trocar 
experiências sobre seus empreendimentos. As 
práticas, além de trazerem novos associados para a 
entidade, propiciam o compartilhamento de ideias 
e novidades sobre a área. Neto de Olinda Mota, 
uma das fundadoras do Sindicato, o ex-presidente 
Guilherme Tostes ressalta a importância desse tipo 
de encontro:

“O SESCON Rio de Janeiro era um local de que a minha 
avó parecia gostar muito, do qual ela trazia novidades 
e informações importantes. Mas só consegui aproveitar 
o que a entidade tinha a oferecer quando passei a 
participar mais indo aos eventos e reuniões. Quando 
passei a interagir com as pessoas, o SESCON Rio de 
Janeiro se tornou uma das entidades que mais agregou 
valor à minha atividade”.

No Sindicato há dez anos, a ex-presidente Selma Gama 
também destaca essa característica: “Permaneço pela 
troca que temos, com associados e filiados, com quem 
muito aprendemos e a quem ensinamos”.

Capa
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José Augusto de Carvalho pontua outras atividades 
que influenciaram na forma dos associados verem as 
próprias empresas contábeis: “Cursos e seminários, 
com enfoque empresarial, mostraram ao profissional 
da contabilidade a visão de que sua atividade é um 
negócio como outro qualquer, cujo objetivo é o 
lucro, aliado à técnica e à ética”.

Na troca de experiências profissionais, as dificuldades 
em comum ficam mais evidentes, como crescimento 
da informatização na gestão de documentos e 
entrega de obrigações acessórias. “Hoje, o empresário 
contábil tem que se manter sempre atento, porque as 
mudanças legislativas ocorrem constantemente, não 
só com a contabilidade, mas nas demais atividades”, 
pontua o ex-presidente Lindberger Augusto. 

“Os desafios variam a cada regulamentação, o que 
vem ocorrendo demasiadamente. Assim, o SESCON 
Rio de Janeiro ajuda a classe estreitando os laços 
com os órgãos e as pessoas técnicas responsáveis 
por essas áreas”, lembra Selma Gama.

Além de alterações legislativas, segundo Tostes, 
há outros aspectos: “É preciso acompanhar as 
mudanças de comportamento, o que não é exclusivo 
dos empresários contábeis, mas de todas as áreas. 
As formas de fazer negócio, prestar serviços e 
cobrar por eles, tudo está em aceleradíssima 
transformação”. Ele acrescenta que as mudanças, 
no entanto, não se restringem ao cotidiano das 
empresas, mas também ocorrem na atividade 
sindical: “A maneira das pessoas interagirem 
também está em transformação. Por isso o SESCON 
tem o duplo desafio de atrair mais associados e se 
manter atualizado”. 

Valorização
Mostrar aos empresários o que a contabilidade de 
qualidade proporciona ao seu empreendimento é 
outro desafio. Selma Gama pontua que, na área, há 
concorrências de vários tipos, mas é preciso mostrar o 
seu diferencial: “O empresário contábil precisa sempre 
se reinventar e se valorizar por conta da concorrência. Há 
empresas com perfis diferentes, por isso é importante 
mostrar o que o seu cliente está levando”. 

Além das realizações da classe contábil (veja mais 
no box sobre as principais conquistas), o SESCON Rio 
de Janeiro obteve ao longo de três décadas outros 
feitos que impactam diretamente na forma como o 
setor é visto pela sociedade, como a conscientização 
dos empresários contábeis sobre a importância do 
fortalecimento das entidades do setor.

“Sobre as gestões e os presidentes anteriores, fica o 
grande legado da luta incansável pela coletividade 
por conta do compromisso que assumiram para lutar 
por todas as empresas contábeis do nosso estado”, 
conclui Hélio Donin.

Para o futuro, assim como as empresas associadas, 
fica a necessidade de continuar atividades e 
conquistas. “Os principais desafios do SESCON Rio 
de Janeiro são manter o nível da nossa entidade, 
primando pela qualidade dos serviços aos associados 
e filiados, melhorando sempre o que realizamos”, 
pontua Lindberger Augusto. 

Manter essas realizações requer o envolvimento 
constante do empresariado contábil e o 
acompanhamento das mudanças que abrangem 
a classe. Para tanto, a participação nas atividades 
do SESCON Rio de Janeiro é fundamental para o 
desenvolvimento da categoria. Por isso, Guilherme 
Tostes convida: “Pensem em dar um pouco do seu 
tempo e energia para ajudar o SESCON a fazer 
a diferença. Ninguém está sozinho e ponto de 
encontro é lá”. 

Almir Pazzianotto, ministro do Trabalho em 1987, assina a carta sindical 
do SESCON Rio de Janeiro, observado por Orlando Lima (à direita), 
primeiro presidente do Sindicato
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Após a sua criação, em 1987, a ampliação da 
atuação do SESCON Rio de Janeiro se deu em 
1996, quando foram incorporadas as categorias 
econômicas Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas à entidade. Desde então, o seu nome 
completo é Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro.

Criada há 25 anos, a Federação Nacional 
das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas (Fenacon) tem o 
SESCON Rio de Janeiro entre os sindicatos 
fundadores. A entidade participou desde 
a primeira reunião sobre o assunto, em 
1988, na qual foi representada por Orlando 
Lima; e da fundação, junto a outros oito 
sindicatos filiados. Na ocasião, Hélio Donin 
e Irany Rodrigues foram os representantes.  
Atualmente, a Fenacon tem 37 sindicatos 
filiados com abrangência nacional e representa 
cerca de 400 mil empresas contábeis.

Vice-presidente da região Sudeste da Fenacon 
por seis anos e meio, o ex-presidente Guilherme 
Tostes presenciou momentos importantes 
do SESCON Rio de Janeiro junto à federação: 
“O Sindicato vinha de uma ascensão forte de 
tamanho, importância, e continuou a crescer em 
termos de influência, arrecadação e trabalhos 
apresentados. Houve momentos em que ficava 
muito feliz de ser oriundo do SESCON Rio de 
Janeiro, que apresentava trabalhos positivos e 
inovações para o sistema”, ressalta.

Mais categorias 
econômicas abrangidas

Alcance nacional

Reunião de fundação da Fenacon em 1992. Helio Donin e Irany Rodrigues 
(terceiro e quarto, da direita para a esquerda, respectivamente)

Atual diretoria do SESCON Rio de Janeiro no 6º Enecont. Na imagem, 
estão os ex-presidentes Helio Donin, Selma Gama e Lindberger Augusto

Ao longo de três décadas, o SESCON Rio de  
Janeiro obteve diversas conquistas em prol de 
seus representados. Entre elas, estão a inclusão 
das empresas contábeis no Simples Nacional, 
a anulação das multas abusivas da GFIP, a 
aprovação da Lei Complementar nº 147/2014, 
que alterou a legislação das Micro e Pequenas 
Empresas, inclusive das empresas contábeis 
no Anexo 3 do Simples, e escalonamento das 
multas das obrigações acessórias. Além disso, 
o SESCON Rio de Janeiro atuou em grupos de 
trabalho para o desenvolvimento de projetos 
das três esferas governamentais. 

Atualmente, o Sindicato abrange cerca de 
15 mil empresas sediadas dos 73 municípios 
fluminenses de sua base.

Principais conquistas

Capa
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Conheça mais sobre as iniciativas dos  
ex-presidentes do SESCON Rio de Janeiro

Orlando Lima (1987-1991) (In Memorian)
Um dos fundadores do SESCON Rio de Janeiro, sua gestão foi voltada para o 
crescimento do número de associados. Orlando Lima também participou do 
começo da fundação da Fenacon. 

Irany Rodrigues (1991-1994)
Em sua gestão, o SESCON Rio de Janeiro se aproximou mais das entidades 
sindicais e órgãos governamentais. A sede do Sindicato passa a ser na Rua 
Senador Dantas, no Centro.

Hélio Donin (1994-1997)
O SESCON Rio de Janeiro se muda para Copacabana e, com a ampliação das 
categorias econômicas representadas, passa a se chamar Sindicato das Empresas 
de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do 
Estado do Rio de Janeiro. Realiza a 7ª Conesc, atualmente, Conescap.

José Augusto de Carvalho (1997-2004)
A entidade volta a ser sediada no Centro, na Avenida Passos, onde está 
nos dias atuais. O sétimo andar do prédio é adquirido.



Capa
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Guilherme Tostes (2004-2007)
É fortalecida a integração com as entidades contábeis. São criados o Programa de Qualidade 
Necessária Contábil (PQNC), Café com Palestra e o Programa da Gestão das Empresas de 
Serviços Contábeis (Proages), dois formatos para encontro de profissionais contábeis de 
muito sucesso que possibilitaram a renovação do quadro executivo da entidade.

Lindberger Augusto (2007-2010)
É adquirido o 6º andar do mesmo prédio, ampliando o espaço físico da sede do 
SESCON Rio de Janeiro. O Sindicato se torna uma unidade certificadora digital e 
se aproxima mais dos órgãos públicos. É criado o plantão da Jucerja pela então 
presidente interina, Marcia Tavares. São realizados treinamentos do Simples Nacional 
em conjunto com a Fenacon em várias cidades do Rio de Janeiro. É lançada a Revista 
do SESCON Rio de Janeiro, publicação antecedida por um jornal.

Márcia Tavares (2010-2013)
São criados o Encontro dos Empresários Contábeis do Rio de Janeiro (Enecont) 
o Mulher Empresária e os Fóruns Trabalhista, Fiscal, Societário e de Tecnologia. A 
entidade também participa de Grupos de Trabalho Técnicos do Estado e do projeto 
piloto da Nota Carioca. Nesse período também foi sancionada a lei que reduziu as 
multas abusivas por atraso ou omissão de informações nas obrigações acessórias, 
conquistada a partir de mobilização do SESCON Rio de Janeiro e do Sindicont-Rio. É 
realizada a reforma do 6º andar da sede do Sindicato. 

Lucio Fernandes e Selma Gama  
(2014-2016)
A aproximação com órgãos públicos possibilitou a participação 
do SESCON Rio de Janeiro em iniciativas como as medidas de 
desburocratização para abertura de empresas desenvolvidas 
em entidades como a Jucerja. São criados o SESCON Itinerante 
e o Fórum Jurídico.
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Mudanças 
no trabalho
Em 2017, algumas obrigações acessórias terão alterações, como abrangências de empresas que devem 
entregá-las e novos prazos. Confira a seguir as principais modificações: 

Bloco K
Conforme o Ajuste Sinief nº 25/2016, este ano 
tem início o escalonamento de prazos e CNAEs para entrega 
dos registros K200 (Estoque Escriturado) e K280 (Correção 
– Estoque) para o restante das Indústrias e Equiparadas. No 
primeiro grupo, em vigor desde janeiro, a mudança abrange 
companhias classificadas nas divisões 10 a 32 do CNAE, desde 
que tenham faturamento igual ou superior a R$ 300 milhões 
anuais. O escalonamento segue até 2022. 

ECD
A partir deste ano, a entrega da Escrituração Contábil Digital 
é obrigatória para empresas ou pessoas jurídicas imunes 
do Lucro Presumido que não usam Livro Caixa. A 
mudança também vale para companhias imunes/isentas que 
apuram Pis/Pasep e Cofins sobre folha de salário acima 
de R$ 10 mil ou que obtiveram receita acima de R$ 1,2 milhão. 

A ECD também será obrigatória para empresas do Simples 
Nacional com aporte de capital de investidor-
anjo. A data de entrega da obrigação acessória, para todas as 
empresas, passa para o último dia útil de maio. 
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Obrigações Acessórias

ECF
Conforme estabelecido na IN RFB nº 1.595/2015, a partir 
do ano-calendário 2016, pessoas jurídicas optantes pelo Lucro 
Presumido com renda bruta anual acima de R$ 1,2 milhão e que 
utilizam livro-caixa deverão preencher o Demonstrativo do Livro 
Caixa. Em caso de dúvidas, o Fale Conosco da ECF dispõe de um 
e-mail: faleconosco-sped-irpj@receita.fazenda.gov.br.

eSocial
O início da obrigatoriedade do eSocial nas empresas será da seguinte forma:

1- Em 1º de janeiro de 2018, iniciam os empregadores e 
contribuintes com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016;

2- Em 1º de julho de 2018, os demais empregadores e contribuintes.

Fica dispensada a prestação de informações dos eventos relativos à saúde 
e à segurança do trabalhador (SST) nos seis primeiros meses após as datas de 
início da obrigatoriedade.

Até 1º de julho de 2017, será disponibilizado aos empregadores e contribuintes o ambiente 
de produção do eSocial, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema.

ISS
A Lei Complementar nº 157/2016 trouxe três novidades: aumentou o rol 
de atividades cujo imposto é pago no local de serviço, antes descrito do 
inciso I ao XXII, e, agora, está listado do inciso I ao XXV, no artigo terceiro 
da Lei Complementar nº 116/2003. 

A segunda mudança é o acréscimo do artigo 8º A à mesma Lei. O novo texto 
estipula em 2% a alíquota mínima para o ISS em todo o país e 
proíbe a concessão de qualquer incentivo que reduza esse percentual. Por 
fim, a Lei Complementar nº 127/2016 aumentou a lista de serviços agora 
sujeitos à incidência do ISS

Fonte: Molina Advogados
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Obrigações Acessórias

A Secretaria da Receita Federal do Brasil disponibilizou um documento de Perguntas e 
Respostas 2016 sobre o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. O documento está disponível 
neste link: http://bit.ly/2lHng9n.

Investidor-Anjo para 
empresas do Simples
Desde janeiro, empresas do Simples Nacional podem 
contar com o aporte de investidores-anjo. Entre as regras 
estabelecidas para a possibilidade, o investidor não poderá 
responder por débitos do empreendimento e o retorno do 
investimento deve ser de até 50% do valor do resultado. O 
resgate dos lucros poderá ocorrer em até dois anos após o 
aporte e o tempo máximo do investimento é de sete anos. 

Para as pequenas empresas que optem por esse tipo de 
participação, é obrigatório fazer o Sped Contábil, 
já que os lucros, forma de remuneração do investidor-anjo, 
são apurados na contabilidade.

IRPJ 2016
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Contribuições

A defesa das reivindicações das empresas 
contábeis, o fortalecimento da categoria por meio 
da educação continuada e a aproximação com os 
entes públicos para levar sugestões da área aos 
órgãos são algumas das iniciativas desenvolvidas 
pelo SESCON Rio de Janeiro ao longo dos seus 
30 anos. Para mantê-las, as contribuições são 
ferramentas fundamentais para a entidade. 
Confira abaixo as características de cada uma: 

Principal forma de arrecadação do Sindicato, a 
Contribuição Sindical está prevista na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e suas alíquotas incidem 
de acordo com o capital social das empresas 
abrangidas pela base representativa do SESCON 
Rio de Janeiro. Essa contribuição é fundamental 
para a manutenção de uma diretoria voltada para 
as reivindicações e os interesses da classe. 

O valor arrecadado com a Contribuição Sindical é 
distribuído entre o SESCON Rio de Janeiro (60%), 
a Confederação Nacional do Comércio (CNC) (5%), 
a conta especial Emprego e Salário do Ministério 
do Trabalho (20%) e a Federação Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas (Fenacon) (15%), à qual o SESCON 
Rio de Janeiro é filiado, que atua em Brasília 
pela representatividade política da classe e dos 
Sindicatos que compõem o Sistema Fenacon.

A Contribuição Associativa, por sua vez, possibilita 
que o SESCON Rio de Janeiro contribua para o 
crescimento das empresas de serviços contábeis 

do estado por meio de iniciativas de capacitação, 
como cursos presenciais e online, palestras, fóruns 
e eventos periódicos, como o Café com Palestra 
e Proages, além de uma rede de convênios com 
empresas de diversos segmentos. A entidade 
contribui para o crescimento do setor com 
representação nos principais órgãos públicos, 
como Jucerja, Receita Federal, Secretarias Estadual 
e Municipal de Fazenda, entre outros. 

Com recolhimento estabelecido nas Convenções 
Coletivas do SESCON Rio de Janeiro firmadas com 
Seescerj, Sindeap-RJ e Sindicont-Rio, a Contribuição 
Assistencial Patronal possibilita que o Sindicato 
represente as empresas contábeis e demais 
companhias das categorias representadas pela 
entidade de fora da capital fluminense, com exceção 
das pertencentes à base territorial do Sescon-Sul 
Fluminense (Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra 
Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Itatiaia, Mendes, 
Miguel Pereira, Parati, Paty de Alferes, Pinheiral, Piraí, 
Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, 
Valença, Vassouras e Volta Redonda). 

O ingresso dos profissionais contábeis no Simples 
Nacional, há dez anos, a inclusão da área no Anexo III 
da lei que rege a modalidade e a redução das multas 
abusivas, obtida em parceria com o Sindicont-
Rio, são algumas das conquistas do Sindicato. 
Para se associar ao SESCON Rio de Janeiro e obter 
mais informações sobre formas de contribuição, 
categorias representadas e emissão das guias 
sindicais, acesse o site www.sescon-rj.org.br na  
aba Institucional. 

Confira em detalhes a função de cada uma das cobranças disponíveis no 
SESCON Rio de Janeiro

Contribuição Sindical, 
Assistencial e Associativa
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Em 6 de fevereiro, o SESCON realizou a primeira 
edição do SESCON Itinerante de 2017 em Cabo 
Frio, na Faculdade da Região dos Lagos (Ferlagos), 
levando o tema abordado na capital fluminense 
a associados e filiados do interior do estado. Os 
profissionais contábeis da região puderam assistir 
a uma palestra com Leônidas Quaresma, auditor 
fiscal da Receita Federal, sobre a Dirf 2017. 

Além de tirar as dúvidas dos participantes, o 
palestrante falou sobre as principais mudanças 
na declaração deste ano – em caso de CNPJs ou 
CPFs repetidos, o programa preenche o nome 
correspondente automaticamente; será necessário 
detalhar o tipo de previdência complementar, com 
inclusão do CNPJ; na declaração dos rendimentos 
recebidos acumuladamente (RRA), deverão 

constar os dados do pagador e os valores dos 
pagamentos, em caso de parcelamento; e, para 
sociedades de participação, é obrigatório informar 
os pagamentos a sócios ostensivos e ocultos.

Leônidas explicou que o programa da Dirf 
é antigo, mas que não há intenção de fazer 
mudanças significativas porque a perspectiva da 
Receita é de que a declaração seja descontinuada 
nos próximos anos, devido à implementação do 
eSocial para empresas. Ele também disse que a 
expectativa da RFB era disponibilizar o programa 
da Declaração de Pessoas Físicas (Dirpf) no final 
de fevereiro e, no início de março, começar a 
receber os primeiros documentos. Segundo o 
auditor, não devem ocorrer correções na tabela 
de alíquotas da Dirpf. 

Cabo Frio recebe primeira edição do SESCON Itinerante de 2017

Encurtando distâncias
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SESCON Itinerante
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Encurtando distâncias

Leônidas abordou a Dirf 2017 
na palestra de Cabo Frio

O presidente do SESCON, Arnaldo dos Santos Jr
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Todos os anos, os meses que antecedem o envio da 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física trazem 
à tona o envio de e-mails referentes ao documento 
ou ao programa de preenchimento que, na verdade, 
são golpes eletrônicos (veja as modalidades mais 
recorrentes no box “Os principais golpes”). Senhas, 
números de cartão de crédito e CPF são algumas das 
informações requisitadas.

Para não ser vítima dessas fraudes, a analista 
de segurança do Centro de Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil 
(CERT.BR), Miriam von Zuben, pontua que o usuário 
deve se questionar por que instituições com as 
quais ele não tem contato enviam mensagens, além 
de alguns indícios nos conteúdos enviados.

“Apelo demasiado por atenção, ameaças 
caso os procedimentos da mensagem não 
sejam seguidos e tentativas de induzi-lo a dar 
informações, instalar ou executar programas ou 
clicar em links”, lista a especialista. 

Sobre a legitimidade de páginas, uma forma de checar 
é o uso da conexão segura. “O usuário deve verificar 
as informações do certificado, pois caso a página 
falsa utilize conexão segura, um novo certificado será 
apresentado e, possivelmente, o endereço mostrado 
no navegador será diferente do correspondente ao site 
verdadeiro”, explica. 

Além da atenção às mensagens e às páginas, os 
equipamentos utilizados devem acompanhar as 
medidas de segurança. Usar programas nas versões mais 
recentes, antivírus, firewall pessoal e filtros antiphishing 
em computadores, tablets e smartphones são alguns dos 
recursos. “Também é importante notificar a instituição 
envolvida, para que ela possa tomar as providências 
que julgar cabíveis”, sugere Miriam von Zuben. 

Os principais golpes:

Phishing – Por e-mail, o golpista usa meios 
técnicos de engenharia social para obter dados 
financeiros de um usuário.

Códigos maliciosos – Uma mensagem tenta 
induzir o usuário a clicar em um link com um 
arquivo. Quando aberto, é instalado um código 
malicioso no computador, que poderá obter 
dados da máquina.

Furto de identidade – Uso de informações 
pessoais, como e-mail e dados disponibilizados 
em redes sociais, utilizados por terceiros que se 
passam pela vítima em troca de mensagens ou 
acessando o e-mail da mesma. Além de dados 
públicos, é possível obter as informações por 
códigos maliciosos. 

Antecipação de recursos – A vítima é induzida 
a fornecer dados confidenciais ou a fazer um 
pagamento adiantado com a promessa de ter 
algum benefício. Nessa modalidade, a pessoa 
é envolvida em uma história que justifique 
o envio dos dados, baseado em sites ou 
mensagens fraudulentas.

Cartilha de Segurança

O CERT.BR desenvolveu a Cartilha de Segurança 
para Internet, página com orientações sobre 
os tipos de golpes mais recorrentes, temas 
mais utilizados nas modalidades e formas de 
prevenção. Veja em cartilha.cert.br/golpes/.

Atenção aos detalhes
Em nome de instituições conhecidas, golpes eletrônicos buscam dados 
pessoais e bancários

Impulsionamos o sucesso da sua empresa contábil

Parceiros ContaAzul têm tudo o que precisam para ganhar eficiência e fazer a empresa contábil crescer

"Com a ferramenta simplificamos o processo de fechamento 
com a Integração Contábil e multiplicamos nossa produtividade por 10."

Torne-se parceiro agora! (é grátis) Acesse: contaazul.com/contabilidade

Cristiano Freitas, Parceiro ContaAzul

Integração Contábil

Dados dos clientes prontos 
para importação em

15 sistemas contábeis 

Produtividade

Economia média de 8 horas
por cliente no

fechamento mensal

Programa de Parceria

Gerente de contas
dedicado a apoiar

sua empresa
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Tecnologia

Novidades no boleto bancário

Valor Data
Acima de R$ 50 mil 10 de julho de 2017

Entre R$ 49.999,99 e R$ 2 mil 11 de setembro de 2017
Entre R$ 1.999,99 e R$ 500,00 9 de outubro de 2017
Entre R$ 499,99 e R$ 200,00 13 de novembro de 2017

Abaixo de R$ 200,00 11 de dezembro de 2017

Comumente utilizado em golpes por e-mail, a emissão de boletos bancários terá mudanças em 2017. A 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com a rede bancária, inicia em julho a implementação 
de um novo sistema para a modalidade de pagamento. As guias passarão a ser validadas na chamada Nova 
Plataforma de Cobrança, a partir de boletos de R$ 50 mil (confira o cronograma na tabela a seguir). Maior 
controle e segurança são alguns dos objetivos da mudança. 

Entre as alterações que o novo sistema trará, está a obrigatoriedade de inclusão do CPF ou CNPJ do emissor 
e do pagador no boleto. Também será possível pagar as guias em qualquer agência bancária mesmo após o 
vencimento da mesma, já que os dados serão registrados na nova plataforma no momento da emissão.

Impulsionamos o sucesso da sua empresa contábil

Parceiros ContaAzul têm tudo o que precisam para ganhar eficiência e fazer a empresa contábil crescer

"Com a ferramenta simplificamos o processo de fechamento 
com a Integração Contábil e multiplicamos nossa produtividade por 10."

Torne-se parceiro agora! (é grátis) Acesse: contaazul.com/contabilidade

Cristiano Freitas, Parceiro ContaAzul

Integração Contábil

Dados dos clientes prontos 
para importação em

15 sistemas contábeis 

Produtividade

Economia média de 8 horas
por cliente no

fechamento mensal

Programa de Parceria

Gerente de contas
dedicado a apoiar

sua empresa
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Afastamento de funcionários tem impactos financeiros diretos nas empresas

Ausência que custa caro
Absenteísmo é um termo técnico que se 
refere às ausências nos momentos em que os 
trabalhadores se encontram em seu tempo 
programado de jornada de trabalho. O conceito 
pode ser compreendido pelo somatório dos 
períodos em que os empregados se ausentam 
do trabalho, incluindo faltas e atrasos, dentro 
dos dias previstos para o trabalho. Atualmente, 
controlar o absenteísmo é um grande desafio para 
as empresas, pois ele tem impactos financeiros 
diretos, como redução da produtividade pela 
ausência de mão de obra, aumento de custos 
na necessidade de contratação e treinamento 
de pessoas para suprir as ausências, além 
de gastos indiretos como o aumento dos  
custos previdenciários. 

No Brasil, não existem estimativas oficiais de 
dados sobre absenteísmo de curta duração. 
Entretanto, entre as principais causas dos 
afastamentos de longa duração – superiores a 
15 dias – são acidentes, distúrbios ortopédicos 
e transtornos mentais. Segundo o diretor de 
Relações Internacionais da Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho (ANAMT), Dr. João 
Silvestre da Silva Júnior, para evitar esse tipo de 
problema, a empresa deve ter um perfil de risco 
para cada tipo de adoecimento incapacitante que 

seja mais frequente entre os seus funcionários e, 
dessa maneira, programar ações de promoção de 
saúde e prevenção de doença direcionadas. 

“Os casos de adoecimento devem ser 
encaminhados para diagnóstico e tratamento o 
mais rápido possível. A literatura universal indica 
que o investimento direto em ações eficazes 
de promoção de saúde e prevenção de doença 
traz um retorno sobre o investimento positivo 
para as empresas. Em outras palavras, é melhor 
prevenir do que remediar”, aconselha o médico 
do trabalho. 

Ele alerta que há agravos à saúde que apresentam 
sazonalidade, principalmente os relacionados a 
variações térmicas, que aumentam a frequência 
de problemas respiratórios, conjuntivites, entre 
outros. Entretanto, problemas relacionados 
ao aumento de demandas do trabalho em 
determinadas épocas do ano também podem 
gerar um aumento de casos de absenteísmo por 
sobrecarga de trabalho. 

“O absenteísmo-doença são as ausências 
causadas por adoecimento/atestado médico. 
Isso deve ser fonte permanente de análise para 
verificar os problemas mais frequentes no grupo 
de trabalhadores”, aconselha. 
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Ausência que custa caro
Em 2015, o custo anual da Previdência Social com o pagamento de benefícios de auxílio-doença 
– pagos quando o empregado é afastado por mais de 15 dias – atingiu R$ 23,2 bilhões. A Medida 
Provisória 664/2014 tentou repassar para o empregador a responsabilidade de arcar com os 
primeiros 30 dias de afastamento, o que representaria uma desoneração do custo do governo e, 
em contrapartida, uma oneração da folha de pagamento por parte do empregador. Entretanto, 
uma emenda de supressão retirou este trecho do texto da MP e a mudança foi excluída.

Auxílio-doença
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Agenda

Humor:
Não trate como XML 
quem te trata como 
Nota Fiscal Manual

Março

Café com Palestra (16) – “Imposto de Renda Pessoa Física 2017 + Des-
complicando o Imposto de Renda em bolsa de valores, ganhos de capital e 
variáveis” será o tema da palestra do evento, que será em 16 de março. Ri-
cardo Nogueira, diretor do SESCON Rio de Janeiro e da Unipec, contador, 
consultor e instrutor e professor do CRCRJ abordará o assunto na ocasião. 

Proages (23) – A edição de março do evento contará com uma novidade. A 
reunião de empresários contábeis, cujo assunto será “Tecnologias Digitais na 
Contabilidade – Saiba quais são os desafios dos escritórios de contabilidade 
e as tendências digitais”, será precedida por um workshop com Marcelo 
Lombardo, sócio fundador e diretor da Omiexperience.

DIGITE “SESCON RJ” E BAIXE AGORA

AGENDA DE EVENTOS
AGENDA DE OBRIGAÇÕES
CENTRAL DO CONTRIBUINTE
CERTIFICADO DIGITAL
EMISSÃO E CONSULTA DE 
ADIMPLÊNCIA NAS CONTRIBUIÇÕES

LINKS ÚTEIS
MEI
NOTÍCIAS DO FACEBOOK
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Livro:  5 dicas valiosas  
para alavancar sua  
gestão contábil
Autor: Cristiane Andrade
Link: http://migre.me/vF1fq

PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis

Dicas de Leitura:

Livro: Manual de Orientação do 
eSocial – Versão 2.2
Autor: Comitê Diretivo do eSocial
Link: http://migre.me/w6iLy
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R$ 730,00
(à vista)

Cota Mensal:  
R$ 90,00  
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