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Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Registro histórico
Este ano é especial para o SESCON Rio de Janeiro pois comemoramos os 30 anos 
de fundação do Sindicato. Como a data não poderia passar em branco, celebramos 
este momento com uma festa na qual reunimos pessoas fundamentais para 
a história e o desenvolvimento da entidade para que se tornasse o que é hoje: 
atuante e representativa junto aos entes públicos e um importante parceiro das 
empresas contábeis do Rio de Janeiro. 

No evento também foi empossada a diretoria da nova gestão, cujo trabalho teve 
início em janeiro, e já realizou um dos principais eventos do SESCON Rio de Janeiro: 
o 6º Mulher Empresária. Reunimos mulheres que compartilharam suas experiências 
profissionais e pessoais e que ressaltaram a importância do empreendedorismo 
sob vários aspectos. 

Como uma das entidades participantes da fundação da Fenacon, há 25 anos, 
temos orgulho de fazer parte da história da Federação. Para destacarmos a sua 
importância para o empresariado contábil do Brasil, entrevistamos Mario Elmir 
Berti, presidente da entidade, que abordou o momento econômico do Brasil e do 
Rio de Janeiro e a importância da contabilidade neste contexto. 

Atento às mudanças que as tecnologias trazem nas relações com clientes e 
colaboradores, falamos desse impacto em diferentes contextos: no atendimento 
cotidiano, conforme abordado no Proages e em um workshop que realizamos, nas 
relações com os nossos funcionários, tema de matéria da seção Gestão de Pessoas, 
e na divulgação das empresas por meio de marketing digital, como abordamos na 
seção Tecnologia. 

Obrigado e boa leitura!
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A Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói lançou em 17 de março 
a nova versão do sistema de Nota Fiscal da cidade, na CDL de Niterói. 
Voltado para profissionais contábeis, o evento teve o vice-presidente 
do SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur; a presidente do CRCRJ, 
Vitória Maria da Silva, e o presidente do Sindicato dos Contabilistas de 
Niterói, Magno Pacheco de Andrade, representando a classe. Por parte da cidade, participaram do lançamento o diretor de Operações 
do WebISS, Henrique Pereira; o secretário de Fazenda de Niterói, Cesar Barbiero, e o fiscal de Tributos da Secretaria, Ary Brafman. 

Na ocasião, os instrutores do Instituto Brasileiro de Administração Municipal apresentaram o sistema, em operação desde abril, 
que objetiva facilitar o relacionamento dos contribuintes com o município ao trocar e cruzar as informações em questão.  Entre 
as possibilidades da ferramenta, diminuição das taxas de erro, agilidade na emissão da nota fiscal, geração de livro eletrônico das 
informações relativas ao ISSQN, além de geração e exportação de relatórios do sistema a partir de informações selecionadas. 

O sucesso de qualquer 
organização é fruto de 
um trabalho em equipe Por isso, a Wolters Kluwer, Unidade de Negócios Fiscal e Contábil no 

Brasil, disponibiliza todos os dias um time de especialistas para 
entregar aos nossos clientes uma plataforma rica em soluções 
eficientes e inovadoras, orientadas à apoiar e resolver os desafios 
das empresas contábeis mais exigentes. Parabenizamos o SESCON-RJ 
pelos 30 anos de muito trabalho, conquistas e desejamos grandes 
realizações em sua nova gestão.

Consulte nosso parceiro: (21) 2158 1505
www.wolterskluwer.com.br | 0800 885 1037
Rua Bela Cintra, 768 | 6º andar | Consolação

CEP 01415-000 | São Paulo/SP

PARCEIRO CERTIFICADO GOLD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Para elas
Além do 6º Mulher Empresária, a diretoria do SESCON 
Rio de Janeiro participou de outras atividades em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A diretora 
Neide Peres Ferreira e o vice-presidente Renato Mansur 
participaram do Encontro da Mulher Contabilista, do 
CRCRJ. Na data, a presidente do Conselho, Vitória 
Maria da Silva, inaugurou o novo auditório da entidade. 

As diretoras Selma Gama e Ilan Renz representaram o 
Sindicato no 8º Minas Mais Mulher, do Sescon-MG, e, em 
16 de março, Ilan e Neide participaram do 3º Encontro 
da Mulher, do Sescon-SP. Os eventos realizaram 
palestras sobre o papel da mulher na sociedade, no 
mercado de trabalho e no empreendedorismo, além 
de promoverem apresentações artísticas e sorteios. 

(Imagem acima) Renato Mansur e Neide Peres Ferreira no Encontro da Mulher 
Contabilista, abaixo, Ilan Renz e Selma Gama no Encontro da Mulher Contabilista e, à 
direita, no 3º Encontro da Mulher, Ilan Renz, a diretora administrativa da Aescon-SP, 
Terezinha Anneia, Neide Peres; e a palestrante Camila Farani

Niterói lança novo sistema 
de Nota Fiscal Eletrônica

Renato Mansur (segundo, da direita para a esquerda) participa do 
lançamento do novo sistema da Nota Fiscal Eletrônica em Niterói

Fenacon se reúne  
no Rio de Janeiro
A diretoria da Fenacon se reuniu em 24 de março no Rio 
de Janeiro. O SESCON Rio de Janeiro foi representado 
na ocasião pelo presidente Arnaldo dos Santos Jr, o ex-
presidente Lindberger Augusto e o diretor Hélio Donin Jr. 

Arnaldo dos Santos Junior (segundo, esquerda para a direita ao fundo), Hélio Donin 
Junior (quinto) e Lindberger Augusto (sexto) na reunião de diretoria da Fenacon
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Aconteceu

Realizações 
culturais
O diretor do SESCON Rio de Janeiro 
Luiz Marcelo Duarte representou a 
entidade no Fórum Permanente de 
Desenvolvimento Estratégico do Estado, 
da Alerj, realizado no dia 30 de março, 
no auditório do CRCRJ. Foi realizado um 
debate sobre o tema Cultura, Turismo e 
Esportes em Pauta, no qual foi abordado 
o calendário de eventos pós-olímpicos 
para o Estado, o impacto dos Jogos Rio 
2016 nas áreas de Cultura, Esporte e 
Turismo do Rio de Janeiro e o uso das 
instalações construídas no evento. Crianças e adolescentes da Asvi com os chocolates doados 

pelo SESCON Rio de Janeiro

Solidariedade
Nesta Páscoa, o SESCON Rio de Janeiro doou barras de chocolate 
a crianças e adolescentes da Associação da Vida da Cidade de 
Deus (Asvi). A instituição parceira do Sindicato promove iniciativas 
para desenvolver os jovens da localidade. 
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SESCON Rio de Janeiro 
participa de reunião do Cogire
Em 18 de abril, o SESCON Rio de Janeiro, representado 
pelo presidente Arnaldo dos Santos Jr, o vice-presidente 
Renato Mansur e o diretor Marcelo Gil, participaram 
da reunião do Cogire, grupo da Jucerja que discute a 
implementação do Regin no estado.

O SESCON Rio de Janeiro tem um canal direto com os 
principais órgãos do Redesim, do qual os associados 
podem usufruir por meio do Plantão da Jucerja e do RCPJ-
RJ realizados pelo Sindicato e no qual podem obter ajuda 
junto aos outros órgãos da REDESIM, como Prefeitura, 
Sefaz-RJ e Corpo de Bombeiros. 

Fique atento para as novidades de 2017:

Jucerja - Todo o processo de arquivamento de Contrato 
Social, Alterações e Distratos será eletrônico. O SESCON 
será parceiro do órgão no treinamento dos profissionais 
contábeis, conhecido como Protocolo WEB;

RCPJ-RJ - O Corpo de Bombeiros está trabalhando para 
incluir o órgão no processo de Aprovação Simplificada;

Sefaz-RJ - O DOCAD será extinto e as informações serão 
incluídas diretamente no Regin;

RFB - O DEBC será extinto a partir de 8 de maio;

Corpo de Bombeiros - Foram emitidos 590 certificados 
simplificados pelo órgão. O presidente Arnaldo dos 
Santos Jr sugeriu que os prédios com sprinkler integrem 
o modelo simplificado, solicitação levada ao Corpo de 
Bombeiros pelo Major Ananias; 

Prefeitura do Rio de Janeiro - Foi realizada a 
substituição de 19 IRLFs por nove Gerências no 
Município do Rio de Janeiro. 

CRCRJ completa  
70 anos
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos 
Jr, o vice-presidente Renato Mansur, e os diretores Luiz 
Marcelo Duarte, Patrícia Sena, Hélio Donin Jr, Felipe de 
Oliveira, Ilan Renz , Douglas Schneider e Neide Peres Ferreira 
representaram o Sindicato na solenidade comemorativa dos 
70 anos do CRCRJ realizada em 31 de março, na Firjan. 

Na ocasião, o ex-presidente do SESCON Rio de Janeiro 
Lindberger Augusto recebeu o Certificado de Mérito 2017, reconhecimento concedido pelo Conselho aos profissionais 
contábeis com longa experiência que não tiveram punições éticas ou fiscais ao longo de suas carreiras. O vice-
presidente Renato Mansur entregou à presidente Vitória uma homenagem pelo aniversário do Conselho. 

Diretoria do SESCON Rio de Janeiro com a presidente do CRCRJ, 
Vitória Maria da Silva (de branco), que recebeu homenagem do 
SESCON entregue por Renato Mansur

Sucesso 
da empresa 

Clientes mais 
organizados

Contabilidade
mais produtiva

Clientes
mais satisfeitos

PARCEIROS CONTAAZUL TÊM O 

QUE PRECISAM PARA GANHAR 

EFICIÊNCIA E CRESCER

 Torne-se parceiro agora! É grátis, acesse:

contaazul.com/contabilidade

Arnaldo dos Santos Jr, Marcelo Gil e Renato Mansur (terceiro a quinto, 
da esq. para a dir.) na reunião do Cogire



Aconteceu

IV Seminário de Gestão 
Jurídica e Legal da Região 
Sudeste da Fenacon
No dia 31 de março, o presidente do SESCON Rio de 
Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e o diretor Douglas 
Schneider participaram em Vitória (ES) do IV Seminário 
de Gestão Jurídica e Legal da Região Sudeste da Fenacon. 
O evento reúne presidentes e gestores dos sindicatos 
filiados dos quatro estados da região e discute temas 
relacionados ao cotidiano das entidades. Corrupção, 
lavagem de dinheiro e responsabilidade do contador 
nesses contextos foram os temas abordados. 

Marcos Vinicius Vidal Pontes, superintendente da Receita Federal; Dolores 
Zamperlini, presidente do Sescon-ES; Arnaldo dos Santos Jr; Douglas 
Schneider, e Jacintho Ferrighetto, vice-presidente da região Sudeste da 
Fenacon, no Seminário de Gestão Jurídica e Legal da Fenacon

O vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato 
Mansur, o diretor Felipe Oliveira e o conselheiro Manuel 
Domingues e Pinho participaram no dia 30 de março 
da solenidade de entrega das carteiras profissionais aos 
novos profissionais contábeis registrados no CRCRJ. O 
evento ocorreu na sede do Sindicont-Rio e também teve a 
participação da presidente do Conselho, Vitória Maria da 
Silva, do vice-presidente de registro do Conselho, Marcelo 
Oliveira, do conselheiro do CRCRJ, Ademilton Dantas, e da 
presidente e vice-presidente do Sindicato, Lygia Sampaio 
e Diva Gesualdi, respectivamente. 

Novos profissionais 
registrados

Renato Mansur na entrega das carteiras dos novos profissionais registrados 
no CRCRJ e com os participantes da solenidade: Manuel Domingues e 
Pinho, Felipe de Oliveira, Lygia Sampaio, Diva Gesualdi, Vitória Maria da 
Silva, Marcelo Oliveira e Ademilton Dantas

Sucesso 
da empresa 

Clientes mais 
organizados

Contabilidade
mais produtiva

Clientes
mais satisfeitos

PARCEIROS CONTAAZUL TÊM O 

QUE PRECISAM PARA GANHAR 

EFICIÊNCIA E CRESCER

 Torne-se parceiro agora! É grátis, acesse:

contaazul.com/contabilidade
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Informes adequados
Declaração de renda variável é abordada no Café com Palestra

A declaração de operações em bolsa de valores e de ganho 
de capital na DIRPF 2017 foi o tema do Café com Palestra 
de 16 de março*, ministrado pelo diretor do SESCON Rio 
de Janeiro, Ricardo Nogueira. A princípio, ele pontuou os 
principais aspectos de toda a Declaração e, em seguida, as 
especificidades para operações de renda variável, conforme 
estabelecido na IN RFB nº 1585/2015.

Para operações em mercados distintos, como bolsa, à vista, 
de opções, a termo e futuro, a alíquota é de 15%, além de 
0,005% de Imposto Retido na Fonte. No caso de day trade, 
transações iniciadas e encerradas no mesmo dia, o tributo 
incidido é de 20%, mais 1% de IRRF. A retenção na fonte, 

segundo Nogueira, é uma forma da RFB ter ciência das 
operações independentemente da Declaração.

Por conta das especificidades no cálculo do ganho líquido 
de cada operação, o palestrante ressaltou que, ao preencher 
a declaração, é preciso separar cada uma. Para auxiliar no 
cálculo, ele mencionou a Nota de Corretagem, documento 
emitido diariamente com dados do investidor como 
quantidade de ações, custo unitário, ganhos e impostos. 
Outro recurso que pode auxiliar na inclusão desses ativos 
da DIRPF são calculadoras de IR sobre renda variável. O 
recurso, disponível em algumas corretoras de valores, deve 
ser contratado em nome do cliente. 

Ricardo Nogueira foi o palestrante 
do Café com Palestra de março

* devido à Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, não houve Café com Palestra em abril
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Além do tradicional debate entre empresários contábeis, o 
Proages de março* promoveu um workshop com Marcelo 
Lombardo, CEO da Omiexperience, sobre Contabilidade Digital. 
O conceito, segundo o palestrante, engloba as principais 
características da contabilidade online, como atendimento 
eletrônico e limitado, e o serviço tradicional, como prestação 
de consultoria, qualidade da informação, abrangência de 
empresas a serem atendidas e serviços personalizados. 

Lombardo também fez um paralelo com o atual momento da 
contabilidade. Com a crescente informatização da atividade, 
ele abordou outras áreas que passaram por processos 
semelhantes, como o crescimento do e-commerce em relação 
às lojas físicas e dos serviços de streaming com as locadoras de 
vídeo. Para o especialista, os profissionais contábeis conhecem 
as falhas dos serviços online e podem utilizar esse recurso a seu 
favor, mostrando o seu diferencial aos clientes. A medida deve 
ser feita o quanto antes já que, a exemplo das outras áreas, a 
contabilidade online deve se profissionalizar gradualmente e 
obter uma maior fatia do mercado. 

Após o workshop, os participantes debateram as Tendências 
Digitais no Mercado Contábil. Buscar um software que atenda 
às necessidades da empresa, incluir ou não a parametrização 
do programa entre as atribuições do empresário contábil, 
uso de arquivos em OFX e a relação da empresa contábil 
com o suporte do fornecedor do programa foram alguns dos 
pontos abordados. A contratação de profissionais de áreas 

como tecnologia da informação e comercial para auxiliar 
na gestão dos arquivos e prospecção de clientes e uso de 
ferramentas como marketing de conteúdo e contratação de 
anúncios na internet também foram pontuadas. 

Entre as alternativas para obter os dados dos clientes mais 
rapidamente e em formato adequado, está a disponibilização 
de ferramentas de integração no site da empresa contábil ou 
por meio de software, medida que pode reduzir o tempo gasto 
com digitação pela equipe. Cristiane Andrade, coordenadora 
do Proages, sugeriu que, além de estabelecer processos, 
delegar tarefas e buscar parceiros e ferramentas que 
aumentem a produtividade, os empresários contábeis devem 
se manter atualizados sobre o tema e os recursos disponíveis, 
assim como investir na própria equipe nesse sentido. 

Temas dos próximos Proages
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Ampliação das possibilidades

PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis

Mercado digital na área contábil foi o tema do Proages de março

Empreendedorismo 

Finanças 

Gestão de Declarações

Gestão de Pessoas

Gestão de Tempo 

Integração de Softwares

Interação com os Clientes

TI

Vendas e Marketing de 
Serviços

Empresários contábeis participam de 
workshop com Marcelo Lombardo no 
Proages de março

*Por conta de Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, não houve Proages em abril



Fenacon lança  
17ª Conescap em Manaus
Evento, entre 15 e 17 de novembro, 
utilizará recursos sustentáveis em 
sua realização
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Em 9 de março, a Fenacon e o Sescon-AM realizaram o 
lançamento da 17ª Convenção Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas (Conescap) em Manaus 
(AM), cujo tema será “Superação: Construindo Soluções 
de Sustentabilidade para o Brasil”. Na ocasião, foram 
plantadas 50 mudas de árvores na Praia da Ponta Negra, 
nas margens do Rio Negro. 

O gesto antecipa um dos objetivos do evento, 
que será na capital amazonense entre 15 e 17 de 
novembro: abordar a preocupação com o meio 
ambiente, já que toda a estrutura da Convenção será 
feita com esse pensamento. Entre os recursos a serem 
utilizados, a substituição do papel por ferramentas 
tecnológicas, uso de material reciclado na construção 
dos estandes e a integração da população ribeirinha 
local na realização da Convenção. 

Como parte do lançamento, também foi realizada 
uma festa temática em plena selva amazônica no 
TIWA Eco Resort, próximo a Manaus. O presidente 
do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, 
representou a entidade nos eventos. 

A 17ª Conescap reunirá empresários contábeis 
de todo o Brasil e em sua programação, estão 
previstos palestrantes nacionais e internacionais 
e painéis sobre temas como A Força das 
Empresas de Serviços na Reconstrução do Brasil, 
Liberdade e Ética nas Relações Público e Privadas, 
Inviolabilidade, Marketing, Oportunidades de 
Negócios, entre outros assuntos.  

A presidente do Sescon-AM, Maria Cristina Gonzaga, e Arnaldo dos Santos Jr

Os associados do SESCON Rio de Janeiro 
podem obter mais informações sobre as 
inscrições na 17ª Conescap e opções de 
hospedagem no site do Sindicato e pelo 
telefone 2216-5364.

Arnaldo dos Santos Jr no lançamento da 17ª Conescap: foram plantadas 
50 mudas de árvore no evento

17º Conescap
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Artigo Técnico

No Brasil, o processo contábil envolve, atualmente, 
três participantes principais: as organizações 
contábeis (que somam cerca de 60 mil escritórios 
em todo o país), as pequenas e médias empresas 
e o Governo. Para que todos troquem informações 
entre si com segurança e precisão, é necessário 
que as plataformas de tráfego de dados sejam 
sincronizadas, independentemente de sua 
arquitetura tecnológica ou tipos de dados em uso. 
Como criar um mecanismo que capacite esses três 
níveis para uma integração rica e automatizada e, 
ao mesmo tempo, baixando os custos de operação? 
A solução está na Contabilidade Colaborativa, um 
modelo que poderá mudar o futuro da atividade 
contábil no Brasil e representar, de forma definitiva, 
a evolução deste universo.

A Contabilidade Colaborativa tem como princípios 
reduzir custos e remover barreiras entre processos 
e entregas. Além de ajudar o empresário a 
potencializar o valor de seu negócio perante o 
mercado, a colaboração na contabilidade ajuda a 
equilibrar a carga de trabalho ao longo do ano, 
reter e fidelizar clientes, ter mais flexibilidade e 
aumento da receita mensal recorrente.

Nos processos que envolvem a Contabilidade 
Colaborativa, a nuvem é usada como ambiente 
padrão para a troca de informações, tornando 
possível o trabalho de múltiplos participantes 
em um arquivo e minimizando a necessidade de 

processos sequenciais. A atualização constante 
pode dar origem a relatórios e análises oportunos, 
incrementando e diferenciando o atendimento 
prestado pela empresa contábil ao cliente, com 
total segurança e solidez.

Em paralelo, a instantaneidade poderá criar 
o paradigma da não necessidade de relação 
contratual entre empresas contábeis e clientes 
para o contador, significa poder vender transações 
pontuais dentro do universo de serviços que 
oferece e sem necessariamente ter ou estabelecer 
vínculos contratuais. Para o cliente, significa total 
liberdade de escolha. Para a sociedade como um 
todo, representa a adoção de uma economia de 
escala (preços mais baixos para serviços pontuais). 
E, para o Governo, uma gestão mais eficiente dos 
riscos e total aderência a políticas de conformidade.

Atentas a esse cenário e consciente das 
possibilidades de implantação dessa cultura no 
Brasil, várias empresas – como a Wolters Kluwer 
– já se adiantaram ao chamado do mercado e 
desenvolvem soluções responsivas à Contabilidade 
Colaborativa, que permitem encurtar a distância 
entre contadores e clientes. Embarcar nessa 
jornada significa promover uma evolução do 
modelo de negócio das empresas contábeis, 
transformar o que hoje é considerado atividade 
braçal em serviço consultivo e, ainda, abrir novas 
possibilidades para o empresário contábil. 

Por Roberto Regente Jr., CEO da Wolters Kluwer, Unidade de Negócios Fiscal 
e Contábil no Brasil

Contabilidade Colaborativa, um 
movimento que poderá mudar 
o futuro da atividade no Brasil
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Parceria e  
reconhecimento
O presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti, fala sobre a atuação da Federação, 
a importância da classe contábil para a economia brasileira e o futuro da área

Mario Elmir Berti, o senhor poderia falar um pouco 
da sua carreira na área contábil?

Comecei como auxiliar de contabilidade, ou operador 
de máquina contábil. Na sequência, fui levado à 
condição de contador da empresa. Passei por mais dois 
empregos como contador, até abrir a minha própria 
empresa de contabilidade em 1976. Na época, era 
tudo mais difícil, pois computador ainda era uma mera 
notícia. E quando adquiri meu primeiro computador, 
tive que fazer um leasing de 36 meses, pois o valor 
equivalia a um veículo zero quilômetro. 

De uma sede modesta com um número limitado 
de clientes, hoje tenho uma sede própria com 
aproximadamente 600 m², uma carteira de 150 
clientes e 35 colaboradores. Tudo que tenho devo à 
profissão, por isso a minha motivação em participar 
das entidades de classe, como uma maneira de, de 
certa forma, devolver à contabilidade tudo aquilo 
que me proporcionou.

Este ano, a Fenacon completou 25 anos. Ao longo 
desse tempo, quais foram as principais conquistas 
da Federação?

A principal foi conseguir a inserção das empresas 
contábeis no chamado Anexo III, do Simples 
Nacional, o que trouxe inúmeros benefícios. Mas, 
posso também salientar que talvez a maior das 
conquistas seja o respeito e a credibilidade junto aos 
poderes constituídos, pois somos frequentemente 
convidados para participar de alterações de ordem 

legal e da construção de novas ferramentas que 
afetam diretamente as empresas de serviços.

Nesse momento de crise para o país, na sua 
opinião, qual é a importância do empresariado 
contábil para a economia e política brasileira?

É fundamental, pois nós detemos todas as 
informações necessárias para um controle mais 
efetivo. E elas podem servir não só para analisar 
o que se passou, mas, especialmente, determinar 
como ferramenta de gestão o futuro das instituições. 
É exatamente nos momentos de crise que podemos 
assumir o verdadeiro papel de protagonistas, disso 
não tenho dúvida.

No estado do Rio de Janeiro, a crise econômica 
é ainda mais grave por conta da situação do 
governo estadual. Para os profissionais contábeis 
do território fluminense, quais são os principais 
desafios neste momento e como a classe pode 
contribuir para que essa situação seja revertida?

Não há dúvida que crises no setor público afetam 
diretamente a nossa atividade. Mas, repito, com 
coragem e criatividade é possível oferecer soluções 
para nossos clientes. O desafio maior é deixar de fazer 
o mesmo, ou seja, assumir o papel de verdadeiros 
parceiros dos clientes, deixando de lado a velha 
premissa de que empresa contábil só serve para 
atender ao fisco. Hoje podemos e devemos oferecer 
subsídios e soluções para nossos contratantes, desde 
que, obviamente, estejamos dispostos a isso.



Entrevista
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O presidente da Fenacon, 
Mario Elmir Berti

Na sua opinião, que demandas são mais 
urgentes de serem revistas pelo Legislativo no 
que tange à contabilidade?

Especialmente no que diz respeito à enorme carga 
tributária que está afetando todos. E também com 
respeito à enorme burocracia e ao verdadeiro 
emaranhado de legislações e obrigações acessórias 
que emperram nosso trabalho e ainda nos 
impedem, de certa forma, de exercer o verdadeiro 
papel de assessores de nossos clientes. Reformas 
são necessárias. E a tributária deveria estar na 
ordem do dia.

Para o senhor, como será o futuro da área 
contábil nos próximos anos?

Alguém já disse, inadvertidamente, que as empresas 
contábeis tenderiam a desaparecer. Mas, o que 
vemos na prática é que cada vez mais temos 
papel fundamental na condução dos negócios. 
É bem verdade que isso exige muito sacrifício e 
muito investimento. Mas, aqueles que investirem 
em tecnologia, em pessoal e no aprimoramento 
constante de sua atividade, vão ter sucesso. Agora, 
cuidado! O inverso também pode ser verdadeiro. 



Identificar oportunidades do mercado antes de 
serem amplamente adotadas, mostrar o valor do 
serviço aos clientes e reunir uma equipe com os 
mesmos propósitos que o empresário que a lidera. 
Esses foram alguns dos aspectos destacados pelo 
palestrante Roberto Dias Duarte em um workshop 
realizado pela Omiexperience em parceria com o 
SESCON Rio de Janeiro no dia 22 de março. 

Duarte ressaltou que, nos últimos dez anos, a 
relação entre a folha de custos e o faturamento 
das empresas contábeis dobrou por conta da 
modernização dos sistemas de fiscalização dos 
órgãos públicos e do custo com capacitação para 
acompanhar as mudanças e minimizar os riscos 
inerentes à atividade contábil. Porém, também há a 
pressão por queda no preço dos serviços. 

Uma das medidas para sair disso, segundo o 
palestrante, é mostrar ao cliente o valor do 
trabalho contábil, que é diferente do preço 
cobrado, o que pode ser feito por meio de 
ações de marketing voltadas para a fidelização 
dos mesmos, além de investimentos na própria 
empresa, como por meio do uso de softwares 
adequados e mapeamento de processos. 

Em relação à equipe, um dos principais recursos deve 
ser o próprio empresário. “As pessoas devem chegar 
motivadas para trabalhar, querendo resolver os 
problemas do cliente”, ressaltou Duarte, que também 
pontuou três tipos de empresários no Brasil, com 
capacidades de gestão e de atendimento multicanal 
distintas, sendo mais maduras as empresas que 

Experiências de valor
Workshop aponta os caminhos para as empresas contábeis prospectarem clientes 
pelo valor, e não pelo preço, do trabalho realizado
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Roberto Dias Duarte e Arnaldo dos Santos Jr

utilizam esses recursos de forma adequada, de modo 
que mantenham a satisfação do cliente. Ele também 
falou sobre as fases do ingresso de novos produtos 
no mercado e que o início do crescimento do uso de 
uma novidade é a melhor fase para implementá-la, 
já que ainda é uma novidade e pode agregar maior 
valor a quem decide utilizá-la. 

Como experiência bem-sucedida nesse sentido, 
o palestrante citou o padrão de atendimento 
da Disney em seus parques temáticos. Além de 
quatro propósitos (segurança, cortesia, espetáculo 
e eficiência), o principal objetivo da empresa é 
gerar felicidade nas pessoas. Entre os principais 
recursos para obtê-lo, está o capital humano, já 
que os funcionários são orientados a solucionar 
problemas, ainda que estes tenham sido causados 
por terceiros. 



Workshop 

O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, 
fala aos participantes do evento

Além da equipe, Duarte citou a 
importância do cenário, que deve estar 
de acordo com o propósito empresarial, 
e de parceiros com propósitos alinhados. 
Na comunicação com os clientes, o 
atendimento deve ser da forma mais 
multicanal e interconectada possível 
com ações como marketing de conteúdo 
e planejamento de expansão, o que 
permitirá identificar possibilidades de 
crescimento e de eventuais encerramentos 
de contratos com clientes críticos. 

Após a palestra, a Omiexperience realizou 
uma apresentação sobre a empresa e os  
serviços oferecidos. 



Um novo 
capítulo SESCON Rio de 

Janeiro empossa nova 
diretoria e comemora 
30 anos de fundação
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No começo da cerimônia, os ex-presidentes do SESCON Rio de Janeiro foram lembrados pelas suas ações 
à frente da entidade e as conquistas de cada período. Irany Rodrigues, Hélio Donin, Guilherme Tostes e 
Lindberger Augusto receberam suas homenagens no evento.

Homenagens
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Capa

A noite de 24 de março foi reservada para o 
SESCON Rio de Janeiro lembrar o seu passado 
com o olhar para o futuro. Na ocasião, a entidade 
empossou a diretoria da gestão 2017/2018 e 
lembrou os 30 anos de fundação do Sindicato. 
Associados, representantes de entidades 
parceiras e de Sescons e Sescaps de outros 
estados prestigiaram o evento, realizado no Iate 
Clube do Rio de Janeiro.

O presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti; o 
presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos 
Santos Jr; a ex-presidente do Sindicato Selma Gama; 
e o vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos 
do CRCRJ, Francisco Alves, compuseram a mesa 
solene do evento. A consolidação do Sindicato ao 
longo de três décadas e os desafios dos próximos 
anos, para o SESCON Rio de Janeiro e a economia 
fluminense, foram alguns dos temas abordados.

  17

01. Francisco Alves, Selma Gama, Arnaldo dos Santos Jr e Mario Berti compuseram a mesa solene do evento; 02. Selma Gama recebe de 
Mario Berti homenagem da Fenacon pelo seu mandato à frente do SESCON Rio de Janeiro; 03. Mario Berti discursa durante a cerimônia; 
04. Francisco Alves falou sobre a parceria entre CRCRJ, SESCON Rio de Janeiro e as demais entidades congraçadas do Rio de Janeiro; 05. 
O vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur; o oficial substituto do RCPJ-RJ, Jalber Buannafina; e o presidente Arnaldo 
dos Santos Jr; 06. Arnaldo dos Santos Jr e Sauro de Almeida, presidente do Sescon-MG; 07. Mario Elmir Berti entrega o certificado de 
posse a Arnaldo dos Santos Jr; 08. O novo presidente em seu discurso de posse;

03

07 08

04
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“Arnaldo, você sabe da sua missão e aceitou o desafio: 
consolidar a história do SESCON Rio de Janeiro e 
tenho certeza que será um sucesso, estando lado a 
lado com a Fenacon. Também é tempo de parabenizar 
pelos 30 anos. Os obstáculos fazem parte, mas as 
conquistas são muito mais importantes”, ressaltou 
Mario Elmir Berti. 

Francisco Alves destacou a parceria do CRCRJ com 
o Sindicato e, diante da crise financeira do estado, 
sugeriu uma ação conjunta entre as organizações 
contábeis. “Em um momento de crise como este, 

temos que unir cada vez mais pelos interesses 
da nossa economia. Fica a sugestão de criarmos 
grupos de trabalho conjunto com membros de 
todas as entidades congraçadas. Sem controle, 
não há administração”.

Selma Gama falou sobre o seu período à frente 
do SESCON Rio de Janeiro, do papel do Sindicato 
e sugeriu uma nova iniciativa para a entidade: o 
desenvolvimento de uma Agenda Política para o 
Rio de Janeiro, à exemplo da Agenda Política e 
Legislativa da Fenacon. 

09. A nova diretoria do SESCON Rio de Janeiro com seus certificados de posse; 10. Arnaldo dos Santos Jr e Rodrigo Gonzales, 
vice-presidente do Sescon Campinas; 11. O presidente do SESCON Rio de Janeiro e a presidente da Unipec, Damaris Amaral; 
12. A equipe de colaboradores do SESCON Rio de Janeiro com o diretor Renato Pedrosa e o presidente Arnaldo dos Santos 
Jr; 13. João Aleixo Pereira, diretor de Políticas Estratégicas da Fenacon, Arnaldo dos Santos Jr e o presidente do Sescon-SP, 
Marcio Shimomoto; 14. O presidente do SESCON Rio de Janeiro; o vice-presidente da Jucerja, Antônio Florêncio de Queiroz 
Júnior, o presidente da Junta, Luiz Paranhos Velloso Júnior, e o vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur

09 1413
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“À frente do SESCON, soube da grandeza do Sistema 
Fenacon e quão trabalhoso é gerir uma entidade, 
satisfazendo filiados e associados que depositam em 
nós desejo de apoio e parceria. Não podemos nos 
portar como agente de arrecadação compulsória, 
pois não é isso que a sociedade espera de um 
sindicato, mas sim resultados”.

Em seu discurso, Arnaldo dos Santos Jr agradeceu 
aos ex-presidentes, à nova diretoria, à sua família e 
à equipe do Sindicato. Ele abordou sua trajetória no 
SESCON Rio de Janeiro, a importância da valorização 

da classe contábil e os principais objetivos de sua 
gestão: a construção do auditório da entidade e a 
promoção da qualidade das empresas contábeis. 

“O contador precisa se valorizar. A partir disso, o 
cliente perceberá o nosso valor. Se possibilitamos a 
capacitação dos associados, eles se tornarão muito 
mais fortes”. Arnaldo também ressaltou a importân-
cia da união dos órgãos no aprimoramento dos pro-
fissionais da classe. Em seguida, os diretores da nova 
gestão do SESCON Rio de Janeiro receberam os seus 
certificados de posse. 

17
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Confira o vídeo da posse da 
nova diretoria do SESCON Rio 
de Janeiro no canal do Sindicato: 
www.youtube.com/sesconrj

17. Em 24 de março, SESCON Rio de Janeiro empossou a nova 
diretoria e lembrou os 30 anos de fundação do Sindicato; 18. 
Irany Rodrigues recebe a homenagem de Arnaldo dos Santos Jr; 
19. O ex-presidente Guilherme Tostes recebeu a placa especial 
de Mario Elmir Berti; 20. Selma Gama entrega homenagem a 
Hélio Donin; 21. Francisco Alves entregou o reconhecimento 
a Lindberger Augusto; 22. Arnaldo dos Santos Jr entregou a 
homenagem à Selma Gama

18
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Transpiração e inspiração
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O crescimento feminino no mercado de trabalho ao 
longo dos anos traz à tona exemplos de profissionais 
que se destacam em diversas áreas e que, a partir de 
suas experiências, inspiram outras mulheres em suas 
próprias trajetórias. Em sua sexta edição, o Mulher 
Empresária reuniu palestrantes que compartilharam 
suas vivências em busca de espaço profissional por 
meio do empreendedorismo. 

Na primeira palestra do dia, a especialista em oratória 
Kátia Campelo explicou como a comunicação individual 
pode atuar em ambientes corporativos e na percepção 

6º Mulher Empresária destaca casos 
de sucesso de empreendedorismo 
e autoconhecimento

Transpiração e inspiração
das outras pessoas sobre o que passamos oralmente e 
de outras formas, como por meio da postura, roupas, 
além do tom e ritmo de fala. 

“Mudar não significa deixar de ser quem você é, mas é 
preciso conhecer os arquétipos e saber com quem utili-
zá-los”, sugeriu a palestrante. 

A influência do autoconhecimento no sucesso profis-
sional também pode impactar na construção de um 
negócio. Superar essa barreira foi uma das principais 
atitudes de Elizabeth Filipelle, empresária e diretora 
executiva independente da marca de cosméticos Mary 
Kay. A descoberta do vitiligo na infância foi inicialmente 
um “fator paralisante” na sua vida, superado por ini-
ciativas empreendedoras inovadoras, como a abertura 
de uma loja na Rocinha com o ex-marido e, posterior-
mente, o ingresso na Mary Kay, mesmo sem conhecer 
o mercado de beleza. 

01. Arnaldo dos Santos Jr na abertura 
do 6º Mulher Empresária; 02. Elizabeth 
Filipelle falou da sua trajetória 
profissional e empreendedorismo; 
03. Vitória Maria da Silva, presidente 
do CRCRJ, fala aos participantes 
do evento; 04. A diretora Ilan Renz 
entrega o certificado de participação 
à palestrante Kátia Campelo; 05. O 
presidente da Fenacon, Mario Elmir 
Berti, na abertura do 6º Mulher 
Empresária; 06. No intervalo, os 
participantes puderam visitar os 
estandes dos patrocinadores e 
concorrer ao sorteio de brindes no 
final do evento;

03 04
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07. (Da esq. para a dir.) Marluci Azevedo, Vitória Maria da Silva e Terezinha Anneia no painel Contadoras de Sucesso, que foi 
mediado pela jornalista Vanessa Pena; 08. Descontraída, a palestra de Leila Navarro foi a última do evento; 09. Público aplaude a par-
ticipação das profissionais contábeis; 10. O diretor do SESCON Rio de Janeiro, Hélio Donin Jr; o presidente da Fenacon, Mario Elmir 
Berti; o presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr; o vice-presidente da região Sudeste da Fenacon, Jacintho Ferri-
ghetto; os diretores Neide Peres Ferreira e Richard Guedes, o vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur, e o diretor 
Wagner Pessamilio; 11. Os diretores Wagner Pessamilio, Selma Gama, a presidente do Sindicont-Rio, Lygia Sampaio; a diretora de 
Cursos e Legislação do Sescon-MG, Guadalupe Dias, a diretora colaboradora Cristiane Andrade, Arnaldo dos Santos Jr, as diretoras 
Neide Peres e Ilan Renz, o vice-presidente Renato Mansur e o ex-presidente Lindberger Augusto.

07

08

09

Por lidar com outras mulheres na empresa, ela expli-
cou que o empreendedorismo pode ir além do cres-
cimento financeiro e inspirar outras pessoas. “Nem 
todos precisam pensar diretamente nos ganhos, já 
que ao desenvolver pessoas, mulheres, o dinheiro 
ocorre. Cada um de vocês pode abordar o seu chefe 
com uma ideia para colaborar com a empresa. Assim, 
você já é um empreendedor”. 

A partir da própria experiência, Elizabeth convidou os 
presentes a buscarem os seus fatores limitadores para 
iniciarem suas ideias e encerrou sua apresentação com 
um workshop de maquiagem. 

Em seguida, a jornalista Vanessa Penna conduziu 
o talk show Contadoras de Sucesso, do qual par-
ticiparam a presidente do CRCRJ, Vitória Maria da 
Silva; a diretora administrativa da Aescon-SP, Tere-
zinha Anneia; e a diretora da Domingues e Pinho 
Contadores, Marluci Azevedo. Elas conversaram 

sobre o conceito de sucesso para cada uma, qua-
lidades femininas e a evolução da área contábil. 

“É preciso transpiração e inspiração para ter sucesso, 
além de gostar do que fazemos. Assim, mesmo com 
todos os problemas, continuamos no trabalho porque 
gostamos”, ressaltou Terezinha.

Sobre a contabilidade, Marluci pontuou que as mudan-
ças em nível mundial também impactaram a área no 
Brasil, com crescimento da qualificação da área. “A glo-
balização trouxe um novo olhar para a contabilidade de 
vinte anos para cá, o que exigiu mais dos profissionais”. 

Vitória destacou a valorização da área e o impacto da 
atividade contábil junto a instituições públicas: “O futuro 
da contabilidade já está aí, com os profissionais sendo 
valorizados. Os órgãos públicos estão percebendo o que 
é a falta de contabilidade e suas consequências”. 

O evento foi encerrado com o sorteio de brindes dos 
patrocinadores e com uma animada conversa com a 
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palestrante motivacional Leila Navarro. De maneira 
descontraída, ela arrancou gargalhadas da plateia, 
mas sem deixar de tocar em mensagens importantes 
para as mulheres, como a importância de saber lide-
rar usando as características femininas, ter coragem 
e mudar o modelo mental no qual fomos criados, 
permitindo olhar para outros colegas como parcei-
ros, e não adversários.

“A mulher tem que se sentir poderosa desde a hora 
que acorda e não ter medo de mudar. Nós criamos 
nossa própria realidade e, quando mudamos inter-
namente, essa mudança se reflete no mundo a nossa 
volta”, incentivou a palestrante.  

A abertura do 6º Mulher Empresária foi feita pelo 
presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos 
Santos Jr. “Muito emocionante estar como presiden-
te do SESCON no ano que a entidade completa 30 
anos. As mulheres são a base de tudo. Aproveitem, 
essa é uma tarde para vocês”.

Em seguida, o presidente da Fenacon, Mario Elmir 
Berti, questionou em sua fala: “Onde estaríamos se 
não fossem vocês, mulheres?”. Vitória Maria da Silva, 
presidente do CRCRJ, encerrou a abertura, agradecen-
do a oportunidade de participar de uma das palestras 
e ressaltou a força feminina. 

10

11

Confira os vídeos do 6º Mulher 
Empresária no canal do SESCON 
Rio de Janeiro no YouTube: 
www.youtube.com/sesconrj
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Lei da Terceirização
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Total de empregados Capital mínimo

1 a 10 R$ 10 mil
10 a 20 R$ 25 mil
20 a 50 R$ 45 mil
50 a 100 R$ 100 mil

100 em diante R$ 250 mil

Projeto de Lei sancionado pela 
presidência estabelece novas 
regras para terceirização e 
trabalhos temporários

Mudanças 
trabalhistas
Em março, o presidente Michel Temer sancionou o Projeto de Lei nº 4.302/98, texto que permite a terceirização 
das atividades-fim de todas as áreas das empresas, entre outras mudanças. De acordo com a legislação 
trabalhista vigente até então, somente as atividades-meio das companhias poderiam ser terceirizadas. Confira 
a seguir os principais destaques do texto:

Previdência - As obrigações previdenciárias seguem a Lei 8.212/91: É recolhido 11% da fatura de serviços 
de cessão de mão de obra, o que deverá ser feito pela empresa contratante e descontado do montante a ser 
pago à companhia de terceirização.

Condições laborais – A garantia de condições de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores é obri-
gação do contratante aos trabalhadores terceirizados. Porém, é facultativa a garantia de mesmo atendimento 
médico e ambulatório dado aos contratados.

“Quaternização” – A empresa prestadora de serviços poderá contratar outras companhias prestadoras 
de serviço para atuarem na empresa contratante. A prática é conhecida como “quaternização”. O projeto, 
entretanto, proíbe a contratação de empresas do mesmo grupo para prestação de serviços entre si, já que 
as ambas teriam os mesmos controladores.

Capital mínimo – Em vez de capital mínimo de R$ 250 mil, 
como estabelecia a versão inicial aprovada pelos deputados, o 
texto aprovado no Senado inclui um escalonamento dos valo-
res conforme o total de empregados da empresa de terceiriza-
ção. Os valores seguem na tabela a seguir:

Responsabilização pelo terceirizado – Contratação, remuneração e gestão dos trabalhadores serão atribuições da em-
presa terceirizada. Em relação às obrigações trabalhistas, a matéria aprovada estabelece responsabilização subsidiária da 
empresa contratante em relação às obrigações da prestadora de serviços, o que, em caso de ações trabalhistas, pode tornar 
a empresa contratante responsável pela indenização ao trabalhador. Penhoras para quitação da dívida só ocorrerão se a 
prestadora de serviços não tiver outros itens para pagamento do montante.
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Troca de mensagens fora do horário de trabalho pode ser prejudicial e deve 
estar clara nas regras da empresa

Em vigor desde janeiro na França, uma lei estabe-
lece que empresas com mais de 50 funcionários 
devem enumerar em uma carta os horários fora 
da jornada em que a equipe não deve enviar ou 
responder a e-mails profissionais. A medida evi-
taria que os trabalhadores estendessem o tempo 
de trabalho sem remuneração correspondente e 
até desenvolvessem problemas de saúde relacio-
nados, como esgotamento físico e mental e difi-
culdades para dormir. 

No Brasil, a legislação trabalhista não aborda es-
pecificamente a prática e por conta disso, segun-
do a Associação Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH-RJ), a questão pode ser interpretada de 
várias formas nos tribunais: 

“A simples situação de um colaborador receber 
um comunicado fora do horário de trabalho não 
caracteriza, necessariamente, hora extra. Porém, 

se a companhia exigir a resposta, se houver al-
gum tipo de reclamação ou penalidade pelo fato 
do funcionário não ter respondido, então, nesse 
caso, pode ser considerada hora extra”. 

A entidade acrescenta que a frequência também é 
um fator levado em consideração nos julgamentos 
e que, se não houver uma justificativa para trabalhar 
fora do horário acordado ou remuneração corres-
pondente, o trabalhador tem o direito de ignorar as 
mensagens. Além disso, em caso de processo traba-
lhista, os textos unicamente não são provas: 

“É possível que o e-mail e o whatsapp sejam usa-
dos como prova, mas eles precisam estar dentro 
de um contexto maior – que certifique o trabalho 
direto por várias horas. Na maior parte das ações, 
trabalhistas, os juízes avaliam se a mensagem le-
vou o empregado a realizar outra tarefa ou traba-
lho durante mais do que alguns minutos”.

Além do 
expediente

Gerenciamento completo para Contadores
JR Phoenix
Lucro Presumido e 
Simples Nacional

G5 Phoenix
Escrita �scal

ADM Phoenix 
Adm. de escritório contábil

Folha Phoenix
Departamento pessoal

CND Phoenix
Gerenciador de certidões 
negativas de débitos

Gescon Phoenix
Gestão de empresas contábeis

Contábil Phoenix
Contabilidade

Busca XML
Captura de arquivos
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Atendimento e integrações

Robomatic
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Gestão de Pessoas

Regras
Para evitar ações e desentendimentos no ambiente 
de trabalho, o bom senso das duas partes é funda-
mental. A empresa deve estabelecer critérios sobre o 
tema e verificar o cumprimento pela equipe e os em-
pregados, por sua vez, devem avaliar se a comunica-
ção fora do expediente não está sendo prejudicial. 
No que tange ao conteúdo das regras corporativas, 
elas devem estar claras, abordando, por exemplo, as 
hipóteses de urgência que justifiquem o contato fora 
do horário contratual. 

Além disso, se a disponibilidade fora do expe-
diente for necessária, isso deve ser comunicado 
previamente ao empregado: “O ideal é que isso 
esteja previsto já no momento da contratação. 
A empresa precisa deixar transparente a política 

interna, se a pessoa poderá ter que atender de-
mandas fora do expediente e qual benefício terá 
em troca. Também é importante que não afete a 
qualidade de vida do funcionário, logo que o ges-
tor precisa estar atento ao bem estar do mesmo”.

Auto vigilância
A facilidade de acesso a e-mails e mensagens, 
disponíveis em smartphones, pode levar os tra-
balhadores a checarem seus dispositivos volunta-
riamente. Porém, isso deve ser evitado: “A pessoa 
precisa estar atenta para que seu comportamen-
to não incentive essa prática. Caso seja extrema-
mente necessário enviar uma resposta, deve-se 
responder e pedir para que o assunto seja reto-
mado no ambiente de trabalho”. 
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Executar os serviços com excelência, desenvolver e ge-
renciar a equipe, manter contato com os clientes para 
saber a satisfação dos mesmos. Além dessas atribuições, 
as empresas podem utilizar recursos para que sejam vis-
tas pelo público externo com geração de valor e obter 
novos clientes. Entre as ferramentas disponíveis para 
isso, está o marketing digital, desenvolvido na internet. 

Vitor Lima, professor de marketing digital da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) pontua 
que a presença digital consistente é o caminho mais 
clássico para as empresas que adotam a possibilida-
de. Para isso, é preciso ter atenção a diversos aspec-
tos sobre a empresa na rede: 

“Sugiro observar o site da empresa, que deve estar com-
patível com dispositivos móveis, a presença em busca-
dores, principalmente o Google, e o desenvolvimento de 
alguma iniciativa mobile, como um aplicativo”.

Outros recursos, como anúncios e presença em redes 
sociais, devem ser desenvolvidos conforme o objetivo 
da empresa, relevância da página para o público-alvo 
e outros aspectos. “É preciso estar onde o seu público 
quer conversar com a sua empresa. Para isso, pode ser 
feito um mapeamento dos seus stakeholders e onde 
essas pessoas transitam. Não adianta ingressar em um 
canal porque, em teoria, há uma obrigação se quem 
você quer alcançar não está nele”, explica. 

Entre os formatos de marketing digital em voga atual-
mente, está o marketing de conteúdo, que consiste no 
envio de newsletters sobre temas específicos a um gru-
po selecionado de e-mails, além de sites e blogs com 

textos sobre temas específicos. A implementação da 
ferramenta, segundo o professor, depende do que será 
abordado nas mensagens: “Independentemente da na-
tureza da categoria, o que importa é a relevância e que a 
empresa tenha de fato algo para falar”.

Marta Giove, CEO do grupo DPG, também ressalta a im-
portância da relevância das informações divulgadas na 
modalidade, indicada como “eficiente” pela especialista 
para a área contábil: “Marketing de conteúdo é eficiente 
para uma empresa de contabilidade já que os serviços 
dessa área são ‘commodities’, logo, as empresas contá-
beis precisam se diferenciar da concorrência”.

Além do destaque em relação a outras companhias 
do setor, a publicação de conteúdos contribui para o 
posicionamento das páginas nos buscadores: “Quan-
to mais conteúdo relevante for postado em seu site 
ou blog, maiores serão as suas chances de disputa 
por um lugar na primeira página do Google”.

A definição dos temas, segundo Giove, deve seguir 
os interesses do público a ser alcançado: “Se você 
quer atrair a minha atenção, publique conteúdos 
que resolvam meus problemas diários, como Ges-
tão Financeira, Planejamento, Modelos de Negó-
cios, Vendas, Serviços, Organização de Processos e 
Tarefas, Empreendedorismo, entre outros”. 

Ações específicas 
No caso do setor de serviços, como as empresas 
contábeis, Lima sugere que as ações de marketing 
digital devem ter como mote a confiança, já que a 

Novos  
horizontes

Marketing digital 
pode aumentar 
a visibilidade da 
empresa e contribuir 
para a obtenção de 
novos clientes
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Tecnologia

opinião sobre esse tipo de serviço é formada após 
usufruirmos do mesmo: “Isso precisa ser transporta-
do nas práticas na internet, principalmente nas mí-
dias digitais, que são canais com maior flexibilidade”.

Giove indica o uso de redes sociais como Face-
book, LinkedIn, Twitter e YouTube para divulgar 

conteúdos relativos à contabilidade: “Nessas mí-
dias podem ser compartilhadas postagens de con-
teúdo relevante e educativo feitas em um blog da 
empresa, mensagens empreendedoras motivacio-
nais, vídeos institucionais e educativos sobre as-
suntos relevantes para o seu público-alvo”. 

Pesquisa

Planejamento

Análise
Estratégia



As motivações para deixar de comer carne 
e outros produtos de origem animal são di-
versas. Independentemente da causa, muitas 
pessoas passam por um período de transição 
para conhecer novos sabores e adaptar o pa-
ladar. Para estimular essa conscientização, foi 
lançado em 2009 o movimento Segunda Sem 
Carne, presente em 35 países e que se propõe 
a conscientizar as pessoas sobre os impactos 
do uso desses produtos  sobre  os animais, a 
sociedade, a saúde e o planeta. 

O site da iniciativa é repleto de receitas ve-
ganas. Outra ajuda para fazer a transição é o 
Desafio 21 Dias Sem Carne. Ao se cadastrar no 
site gratuitamente, a pessoa recebe um car-
dápio completo para 21 dias de alimentação 
inteiramente vegana.

Período de transição

32

Um mês depois de deflagrada a operação Carne Fraca, 
que apontou um esquema irregular de liberação de li-
cenças e de fiscalização em frigoríficos no Brasil, duas 
das maiores empresas envolvidas acumulavam perdas 
bilionárias em seu valor de mercado. Ao mesmo tempo, 
a polêmica serviu de incentivo para quem buscava uma 
alimentação vegetariana estrita – ou vegana, na qual 
não se consome nenhum produto de origem animal 
(leite, ovo, mel etc). No mesmo período, a procura pelo 
Desafio 21 Dias Sem Carne (veja mais no box ao lado) 
cresceu 250 vezes.  

A nutróloga, pediatra e colaboradora do departamen-
to de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana 
Brasileira (SVB), Dra. Fernanda de Luca, garante que 
é possível ser saudável sem comer carne ou nenhum 
produto de origem animal. Segundo ela, não existe ne-
nhum nutriente na carne que não possa ser encontrado 
em alimentos de origem vegetal.

“As pessoas acham que vegano só come salada e a falta 
de conhecimento sobre o que existe além da carne é 
um grande problema. Muitos pensam que não existe 
proteínas que não sejam de origem animal, mas é im-
portante frisar que as leguminosas – feijões, lentilhas, 
grão de bico, ervilha e soja – equiparam-se em termos 
nutricionais à carne. Além de fornecer quantidade sig-
nificativa de proteínas, são fontes de fibra e não têm 
nenhum tipo de gordura saturada, encontrada em to-
dos os tipos de carne e associada à maioria das doen-
ças cardiovasculares”, esclarece a médica.

Para Dra. Fernanda, cortar o queijo é o maior entrave 
para quem quer virar vegano. Mas a dificuldade tem 
uma explicação química: quando a caseína presente 

Alimentação vegana mostra que dá para ser saudável sem consumir produtos 
de origem animal

É possível
no queijo é digerida por nosso organismo, ela vira um 
opioide, o que de fato vicia. Apesar da adaptação à 
nova alimentação, a nutróloga garante que diversos ór-
gãos internacionais de medicina e nutrição dão parecer 
favorável ao veganismo em qualquer fase da vida, seja 
gestação, lactação, infância, idade adulta ou velhice. 

“É uma alimentação completamente capaz de suprir 
todas as necessidades nutricionais, tanto de macronu-
trientes – proteína, carboidrato e gorduras – quanto de 
micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. A 
dieta vegana traz benefícios como redução do coles-
terol, aumento da expectativa de vida e queda da inci-
dência de doenças crônicas”, afirma. 
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Saúde

O veganismo vai muito além da alimentação e parte do preceito de que a vida de todos os animais tem exata-
mente o mesmo valor. É uma alternativa ética ao consumo e à dependência de produtos derivados dos animais, 
como couro, casacos de pele e até produtos testados em animais. Conheça alguns dos motivos que levam os 
indivíduos a se tornarem veganos: 

Ética –  No Brasil, mais de 10 mil animais são abatidos por minuto para produzir carnes, leite e ovos. Eles têm uma 
complexa capacidade cognitiva e sentem dor, sofrimento e alegria, assim como cães e gatos.

Saúde – De acordo com inúmeros estudos científicos, o consumo de carnes está diretamente associado ao risco 
aumentado de doenças crônicas e degenerativas como diabetes, obesidade, hipertensão e alguns tipos de câncer. 

Meio ambiente – Segundo a ONU, o setor pecuário é o maior responsável pela erosão de solos e contaminação 
de mananciais aquíferos do mundo. A entidade estima que cerca de 14,5% das emissões de gases do efeito estufa 
oriundas de atividades humanas têm origem nesse setor. Além disso, 97% do farelo de soja e 60% do milho pro-
duzidos no mundo viram ração para fazendas e granjas industriais. Para produzir um quilo de proteína de origem 
animal, são consumidos de dois a 10 quilos de proteína vegetal. 

Fonte: SVB
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Agenda

Próximos eventos

Fórum Trabalhista - O SESCON Rio de Janeiro realizará o primeiro fórum de 2017 em 26 de maio, 
sobre a área trabalhista. Ao longo do ano, serão feitos outros três fóruns temáticos: Societário, 
Tecnologia e Jurídico. As edições mensais do Café com Palestra e Proages também estão na 
programação do Sindicato.

Maio

Livro: Gestão por Resultados – saia do escuro e tome melhores decisões
Autor: Endeavor Brasil e Sebrae
Link: http://info.endeavor.org.br/obrigado-ebook-gestao-resultados

Dicas de Leitura:

Livro: Gestão da Inovação: Como não fazer mais do mesmo
Autor: Endeavor Brasil e Ticket
Link: https://endeavor.org.br/ebook-gestao-inovacao/



produtividade. A empresa aposta na integração
on-line em todos os processos, dentro da própria 
contabilidade e com os seus clientes, por meio de 
ferramentas WEB e mobile.

A SCI Sistemas Contábeis, líder em tecnologias para o 
setor contábil em diversas regiões do Brasil, está 
revolucionando o setor contábil nacional com os seus 
sistemas inovadores que resultam em alto impacto na

PROCESSOS CONTÁBEIS 100% ON-LINE

empresas de contabilidade, com gestão financeira 
para os clientes integrando 100% on-line com 
tecnologias WEB para fazer a comunicação entre a 
empresa de contabilidade e os clientes e com os 
melhores sistemas contábeis do Brasil".

Elinton Marçal, diretor de tecnologia e marketing da 
SCI, comenta, "a CONTABILIDADE MUDOU! A SCI é a 
empresa mais preparada para o futuro da 
contabilidade, pois pensa em todas as situações 
possíveis para atender a rede tecnológica das 

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

RH NET Social
A solução imprescindível para organizar e
viabilizar o envio de informações ao eSocial.100% do Brasil

Marco Gomes
MG Contécnica Consultoria e Contabilidade

MG Contécnica Consultoria e Contabilidade, uma das 
maiores empresas contábeis do Brasil. Com a 
necessidade de processar grandes volumes de dados 
com velocidade e segurança nos setores fiscal, 
contábil, recursos humanos e gerencial, a empresa 
escolheu exclusivamente as tecnologias do ÚNICO 
Ambiente Contábil da SCI, solução desenvolvida 100% 
on-line para empresas que investem em organização e 

Quem aprova as soluções é Marco 
Gomes, diretor técnico e fundador da

totalmente integrada aos sistemas de seus
clientes. "As soluções da SCI atendem as nossas 
expectativas e necessidades contábeis. Possuímos 
500 terminais em São Paulo, 50 no Rio de Janeiro e 
60 em Santos com o servidor único em SP e acesso 
via link dedicado com alta velocidade, exclusivo à 
SCI. Isso nos garante segurança, integridade nos 
processos, recursos, ferramentas e informações 
com mobilidade para o nosso maior patrimônio: 
nossos clientes. Sem dúvida, optar pela SCI 
Sistemas Contábeis foi uma decisão importante e 
acertada, com ganhos e benefícios para todos", 
destaca Gomes.   

Carlos Victorino
Victon Gestão Contábil

a SCI há 7 anos, sempre implantando as novidades que 
geram mudanças significativas na parte estrutural e 

A V i c t o n  G e s t ã o  C o n t á b i l ,  d o  
empresário Carlos Victorino, está com

operacional, agilizando os processos de integrações
fiscal, contábil, RH e com sistemas de gestão dos 
clientes. Victorino enfatiza: "Com a implantação das 
tecnologias da SCI tenho a contabilidade 
rigorosamente em dia e com segurança, um dos 
grandes objetivos da minha empresa".

Nelson José Mohr
Prasco Contabilidade

SCI já se tornaram referência, sendo líder de mercado. 
Um exemplo é a Prasco Contabilidade que há 20 anos é 
cliente da SCI. "Com a implantação do ÚNICO 
conseguimos melhorar a produtividade, a agilidade
na prestação de informações ao cliente e, 
consequentemente, redução de custos", enfatiza 

Nelson José Mohr, contador e sócio da Prasco 
Contabilidade, fundada em 1988. Para Mohr, a 
redução dos retrabalhos, o banco de dados 
relacional, cadastro único para clientes e 
fornecedores em todos os módulos são alguns 
diferenciais no dia a dia. "Trabalhar com uma 
empresa nacional, estar próximo dos proprietários, 
que sempre prestigiam a classe contábil e fazem 
investimentos constantes em novas tecnologias, 
me dá muita segurança", completa.

No Estado de Santa Catarina, as 
ferramentas de alta tecnologia da 




