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Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Trabalho conjunto
A parceria do SESCON Rio de Janeiro com os órgãos públicos proporcionou diversas 
conquistas para a entidade ao longo dos anos. Essa proximidade permite que realizemos 
eventos com representantes dos mesmos, que veem de perto as demandas dos profissionais 
contábeis, assim como a classe pode ajudá-los a adequar os seus procedimentos. 

Entre os exemplos recentes dessa aproximação, está a realização de dois eventos, os Fóruns 
Trabalhista e Societário, com a participação de órgãos como Jucerja, Receita Federal, 
Prefeitura do Rio de Janeiro e Corpo de Bombeiros. As entidades apresentaram ações 
recentes e tiraram dúvidas dos presentes sobre diversos temas, especialmente os processos 
de integração entre os órgãos ocasionados pelo avanço na implementação da Redesimples 
no estado e as medidas de desburocratização de cada um.

A redução de processos na abertura das empresas foi possibilitada, entre outros fatores, 
pelo avanço da tecnologia. Com esse quadro em mente, abordaremos as oportunidades 
trazidas por esse quadro na área contábil no próximo Enecont, em 24 de novembro. 
Nesta edição, mostramos os primeiros preparativos para o evento e as novidades, como 
Christian Barbosa, especialista em gestão de tempo, primeiro palestrante confirmado, 
que entrevistamos nesta revista. Aguardamos vocês lá!

Além da tecnologia, legislações recentes relativas a temas como a distribuição do ISS 
entre os municípios, o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) da União, e o 
decreto para desburocratização da abertura de empresas na cidade do Rio de Janeiro são 
alguns dos temas abordados nesta edição.

Para continuar proporcionando atualização constante aos profissionais contábeis, o 
SESCON Rio de Janeiro conta com o apoio e a participação ativa de seus associados. Por 
isso, abordamos também a importância dos sindicatos patronais e realizações recentes da 
Fenacon, como o lançamento da Agenda Política e Legislativa da Federação, documento que 
reúne os projetos legislativos acompanhados pela entidade. Ao tomarmos a iniciativa de levar 
as demandas da classe aos parlamentares, mostramos a importância da nossa área para a 
economia brasileira, nos posicionamos junto ao Legislativo e fazemos nossa voz ser ouvida.

Obrigado e boa leitura!
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O vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato 
Mansur, participou no dia 3 de maio da reunião 
conjunta dos conselhos empresariais de Assuntos 
Jurídicos, Comércio de Bens e Serviços, Mulher 
Empresária e Pequena e Média Empresa da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro (ACRio). Na ocasião, foi 
realizada a palestra “Uma análise crítica da reforma 
da previdência”, ministrada por Suzani Ferraro, 
associada benemérita do Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário (IBDP). 

A palestrante abordou as propostas da PEC 287/2016 
e as mudanças da área realizadas nos últimos anos, os 
principais fatores que impactam na sustentabilidade 
da Previdência Social no Brasil, como déficit financeiro, 
inversão da pirâmide etária da população e benefícios 
privilegiados ao setor público, e as principais causas 
da reforma, como envelhecimento populacional, 
aposentadorias precoces, déficit crescente e fraudes. 

Em junho (10), Mansur também participou da entrega 
da Medalha Visconde de Mauá, maior honraria da 
ACRio, ao Navio Escola Sagres e a seu comandante 
capitão-de-fragata António Manuel Gonçalves. A 
cerimônia fez parte das comemorações do Dia de 
Portugal, celebrado na data. 

Reforma da 
Previdência em debate

A diretora Patrícia Sena representou o SESCON Rio 
de Janeiro na 8ª Caminhada dos Profissionais da 
Contabilidade, evento realizado no dia 1º de maio 
pelo Sindicont-Rio no Aterro do Flamengo. Além da 
caminhada, o evento foi encerrado com um lanche 
coletivo e sorteio de brindes entre os participantes. 

O vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato 
Mansur, participou em 9 de maio da Rio Money Fair, 
feira realizada no Centro de Convenções Bolsa do Rio 
que reuniu empresas de diversos portes, investidores, 
bancos e investidores de produtos de mercados de 
capitais. O evento teve por objetivo reunir companhias 
com alternativas de aplicação, captação e investimentos, 
assim como orientar os empresários a realizarem a melhor 
escolha diante das possibilidades apresentadas. 

Captação de recursos

8ª Caminhada dos 
Profissionais da Contabilidade

Renato Mansur (segundo, da esq. para a dir.) na entrega da Medalha 
Visconde de Mauá

Participantes da 8ª Caminhada dos Profissionais da Contabilidade

Renato Mansur (centro) no estande do Instituto IBMEC na Rio Money Fair
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Aconteceu

Em 31 de maio, o presidente do SESCON Rio de Janeiro, 
Arnaldo dos Santos Jr; o vice-presidente, Renato 
Mansur; e o diretor Hélio Donin Junior participaram 
do Fórum SOMA 2017, da Nasajon Sistemas. O evento 
reuniu palestras em torno dos temas contabilidade, 
tecnologia e inovação. 

Fórum Soma

Petrópolis recebeu no dia 31 de maio uma nova edição do 
Sescon Itinerante, realizada em parceria com a Alterdata e 
o Sebrae-RJ. Os profissionais contábeis da região puderam 
assistir à palestra O Olho Digital do Governo, realizada 
por José Luiz Fondacaro, especialista em Sped e Cloud 
Computing. O cuidado com as informações enviadas ao 
Fisco, o cruzamento de dados realizado pelo órgão, as 
obrigações acessórias enviadas e o armazenamento das 
mesmas foram alguns dos temas abordados. 

SESCON Itinerante 
realiza palestra 
em Petrópolis

As Convenções Coletivas de Trabalho 2017/2018 entre 
SESCON Rio de Janeiro e Seescerj, Sindeaprj e Sindicont-
Rio iniciaram suas respectivas negociações em junho. 
Benefícios, pisos salariais das classes e valores dos 
reajustes estabelecidos nos documentos serão firmados 
entre as entidades em breve. 

Convenções Coletivas

Em 6 de junho, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Governo 
Federal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
promoveram o workshop Redesim/Doing Business, 
sobre o processo de desburocratização da formalização 
das empresas na capital fluminense. O SESCON Rio 
de Janeiro foi representado pelo presidente Arnaldo 
dos Santos Jr, o vice-presidente Renato Mansur e o 
diretor Marcelo Gil. Receita Federal, Jucerja, RCPJ-RJ, 
Fecomércio-RJ, Sebrae e Secretaria Especial da Micro e 
Pequena Empresa do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços foram alguns dos órgãos participantes 
(veja mais sobre o processo de desburocratização no Rio 
de Janeiro na página 17). 

Simplificação da 
abertura de empresas

Hélio Donin Jr, Eduardo Nasajon, presidente da Nasajon Sistemas, 
Arnaldo dos Santos Jr e Renato Mansur

O diretor Wagner 
Pessamilio (à esquerda) 
com o palestrante José 
Luiz Fondacaro

Arnaldo dos Santos Jr (ponta esquerda) fala aos participantes do workshop. 
À esquerda, a presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva; a gerente 
adjunta da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do 
Sebrae Nacional, Inês Scwingel; o presidente da Jucerja, Luiz Velloso Jr; o 
secretário especial da Micro e Pequena Empresa do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, José Martins; o coordenador-geral de Gestão 
de Cadastros da RFB, Daniel Belmiro; o oficial substituto do RCRJ-RJ, Jalber 
Buannafina; e o diretor da Fecomércio/RJ, Natan Schiper
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5º EGESCON
O Sescon-RS realizou em 13 e 14 de junho, em Porto 
Alegre, a quinta edição do Encontro Gaúcho das Empresas 
de Serviços Contábeis (EGESCON). O evento reuniu 
palestrantes como o ator Marcos Frota e o biólogo 
Richard Rasmussen, além de temas técnicos, e uma feira 
de negócios. No segundo dia, foi realizado um jantar 
comemorativo aos 30 anos da entidade gaúcha. Na 
ocasião, o SESCON Rio de Janeiro foi representado pelo 
presidente Arnaldo dos Santos Jr; o vice-presidente Renato 
Mansur; e os diretores Marcelo Gil e Cristiane Andrade. 

III Sesces
Os diretores do SESCON Rio de Janeiro Claudia Lollita e Luiz 
Marcelo Duarte representaram a entidade no Seminário 
de Empresas de Serviços Contábeis (III Sesces), do Sescon-
ES, realizado nos dias 8 e 9 de junho em Serra (ES). No 
evento, foram abordados temas como Precificação dos 
Serviços, Marketing Empresarial, Planejamento Financeiro e 
Diversificação dos Negócios. 

Em todos os eventos, o 
SESCON Rio de Janeiro tem à 
disposição dos participantes 
um estande da 17ª Conescap, 
evento da Fenacon que será 
realizado em Manaus (AM) 
entre 15 e 17 de novembro. 
Além de tirar dúvidas e 
obter informações, será 
possível se inscrever na 
Convenção. Procure o totem 
do evento para saber mais. 
Os associados também 
podem se informar sobre 
a 17ª Conescap no site do 
SESCON Rio de Janeiro ou 
pelo telefone 2216-5364. 

Auditoria em debate
O diretor do SESCON Rio de Janeiro, Francisco 
Ribeiro, participou da 7ª Conferência Brasileira de 
Contabilidade e Auditoria Independente, evento 
realizado pela Ibracon nos dias 26 e 27 de junho em 
São Paulo (SP). O evento promoveu palestras sobre a 
área sob a ótica do impacto da tecnologia. 

Marcelo Gil, Cristiane Andrade, Arnaldo dos Santos Jr, o presidente 
do Sescon-RS, Diogo Chamun, e Renato Mansur

Claudia Lolita ; 
a presidente do 
Sescon-ES, Dolores 
Zamperlini; e Luiz 
Marcelo Duarte no 
5º EGESCON

Totem da 17ª Conescap 
no Fórum Societário

(Da esq. para a dir.) Antonio Celso, diretor do Sescon-ES; Eduardo Assumpção, 
membro do CFC; Edmarcos Lucci, sócio da SR Auditores Independentes; João 
Alfredo, conselheiro do CFC e do CRC-ES, e Francisco Eduardo

Informações sobre  
a 17ª Conescap
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O início da fase nacional da Redesimples e o Programa 
Especial de Regularização Tributária (PERT) foram os principais 
assuntos abordados na reunião da Receita Federal com as 
entidades congraçadas de 26 de junho. Sobre o primeiro 
tema, a equipe do órgão apresentou as principais mudanças 
na integração dos dados que, agora, no coletor nacional, serão 
preenchidos automaticamente. No caso do Rio de Janeiro, 
a comunicação para obtenção das informações é feita com 
a Jucerja. Apenas dados que requerem pesquisa prévia de 
viabilidade deverão ser preenchidos posteriormente. Com a 
integração, a Receita também lançou o aplicativo Consulta 
Status de Viabilidade e espera que, até o fim de 2017, o 
Índice Nacional de Integração chegue a 80% das cidades 
(Leia mais sobre a Redesimples na página 12). 

A Jucerja também informou os avanços relativos à Redesimples, 
como a conclusão da parametrização dos locais de alto risco 
junto à Vigilância Sanitária e o início dos estabelecimentos da 
mesma categoria, mas com o Corpo de Bombeiros. No RCPJ-
RJ, as demandas estão sendo respondidas por e-mail, com 
atendimentos presenciais marcados conforme a necessidade. 
O órgão também avalia, junto à Prefeitura, a possibilidade de 
estabelecimentos como igrejas, associações de moradores e 
conselhos escolares fazerem autodeclarações no início dos 
procedimentos de Alvará. 

Sobre o PERT, os critérios de adesão e demais 
esclarecimentos ocorrerão à medida que as 
regulamentações forem publicadas, com possibilidade 
dos contribuintes reparcelarem valores já contemplados 
em programas semelhantes anteriores. Uma diferença 
pontuada na modalidade atual, segundo o órgão, é o 
parcelamento de débitos com retenção na fonte, não 
previstos em modalidades anteriores. 

Em junho, o SESCON Rio de Janeiro participou de duas reuniões com parlamentares 
sobre temas relativos à área contábil. No dia 27, o deputado federal Otávio Leite esteve 
na sede do Sindicato para abordar o Projeto de Lei Complementar (PLC) 341/17, que 
altera a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Participantes do encontro, o presidente 
Arnaldo dos Santos Jr e os diretores Selma Gama e Ricardo Nogueira farão parte de um 
Comitê destinado a debater o texto.

No mesmo dia, o Sindicato também encontrou-se com o deputado Nivaldo Mulim. Na 
ocasião, foram apresentadas ao parlamentar sugestões de ajustes fiscais que permitam 
regularizar débitos relativos às multas abusivas, além de outros temas, como redução das 
multas e eliminação de obrigações acessórias repetitivas. Também participaram da reunião a 
presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva; o vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos 
do Conselho, Francisco Alves; e a presidente da Unipec, Damaris Amaral. 

RFB apresenta nacionalização 
da Redesimples e PERT

Redesimples na Jucerja e RCPJ-RJ
A Jucerja e o RCPJ-RJ dispõem de e-mail para 
demandas relativas à Redesim. O contato da 
Junta é redesim@jucerja.rj.gov.br e do RCPJ-RJ, 
regin@rcpj-rj.gov.br. 

(À direita) Wagner Pessamilio, Arnaldo dos Santos Jr e Selma Gama na 
reunião com a RFB

SESCON Rio de Janeiro apresenta demandas da área contábil ao Legislativo

Arnaldo dos Santos Jr e Otávio Leite. 
Abaixo, Arnaldo dos Santos Jr, Nivaldo 
Mulim, Vitória Maria da Silva, Damaris 
Amaral e Francisco Alves

Aconteceu
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Na reta final
Café com Palestra de maio e junho prepara profissionais para a entrega da ECD e ECF

Os meses de maio e de julho são de turbulência para 
os escritórios de contabilidade. Durante esses períodos, 
as empresas devem atender aos compromissos com o 
Fisco na entrega das obrigações fiscais mais discutidas 
hoje: a Escrituração Contábil Digital (ECD), em maio, e 
logo na sequência, no último dia do mês de julho, a 
Escrituração Contábil Fiscal (ECF). O que já era difícil fica 
ainda mais complicado quando mudanças na legislação 
são anunciadas.

Para desmistificar os desafios encontrados pelos 
contabilistas até a entrega, o SESCON Rio de Janeiro 
convidou o professor de pós-graduação da Mackenzie 
Rio e sócio da LMF Consultores Empresariais, Edmilson 
Machado, para ministrar, no dia 18 de maio, uma aula 
sobre o tema no Café com Palestra, evento coordenado 
pela diretora Cristiane Andrade.

Ao introduzir o assunto, o palestrante explicou as 
instruções normativas por trás das regras e demonstrou 
as distinções entre as escriturações. 

Guiada pela participação do público, a aula tocou em 
temas como  alteração dos prazos de entrega, mudanças 
nas regras de obrigatoriedade de entrega para as imunes 
ou isentas e para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro 

presumido, exceções de obrigatoriedade de entrega da 
ECD para empresas tributadas pelo Simples Nacional e  
obrigatoriedade de preenchimento do Demonstrativo 
de Livro Caixa (Registro P020).

Encerrado o prazo de entrega da ECD, a ECF foi o tema 
da palestra de 13 de junho. A professora e consultora 
tributária Marcia Ramos falou sobre novidades e pontos 
de atenção no preenchimento da obrigação acessória. 

Ela pontuou que, para evitar inconsistências no 
documento em relação a anos anteriores e outras 
declarações com dados semelhantes, deve-se dar 
atenção à qualidade dos dados e um procedimento a ser 
compartilhado com todos os envolvidos no processo. 

A especialista também falou sobre as empresas que 
devem enviar a ECF, penalidades, formas de fazer o 
preenchimento, características de cada bloco, parâmetros 
complementares, especificações de entidades imunes 
e isentas e novidades deste ano, como o Bloco W 
(Declaração país a país) e a obrigatoriedade do Bloco 
Q (Livro Caixa) para empresas do Lucro Presumido. Ela 
ressaltou que, por ser importado de outra plataforma, as 
informações não podem ser editadas na declaração.  

Edmilson Machado no Café com Palestra de maio
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Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. O Proages de 26 de 
maio levou o ditado popular a sério e reuniu empresários 
contábeis para discutir a gestão financeira de suas 
empresas. O evento foi mediado pela coordenadora do 
programa, Cristiane Andrade.

O debate abordou ferramentas não apenas de gestão 
financeira mas também de indicadores internos e avaliação 
da rentabilidade de clientes. O principal questionamento 
foi a razão de muitos profissionais não aplicarem esses 
conceitos em seus negócios enquanto tentam implementá-
los com seus clientes.

“Precisamos aplicar essa organização também em nossos 
escritórios. Em tempos de revés econômico, esse cuidado 
é ainda mais relevante”, avaliou Cristiane Andrade. “Muitas 
vezes isso nos faz ter a mentalidade de ‘colocar o cliente 
para dentro’ sem avaliar os recursos disponíveis e o volume 
de trabalho necessário”, comentou.

Os participantes também debateram o uso de softwares para 
gestão de suas empresas. Unanimidade entre os presentes, 
esses programas auxiliam na visão mais estratégica dos 
negócios – desde a rentabilidade do cliente à produtividade 
dos funcionários de acordo com os serviços prestados.

Ao longo do evento, os empresários relataram suas 
experiências com diferentes tipos de software, apontados 
suas qualidades e defeitos. “O uso destes programas 
também depende do empenho do gestor em implementá-

lo e avaliar os resultados apresentados e trabalhar para 
revertê-los ou impulsioná-los”, aponta Cristiane. “O 
software por si só não tem funcionalidade sem alguém por 
trás para traçar a estratégia” , concluiu.

A favor do relógio
Igual para todos, a administração do tempo é um desafio 
diante das demandas e das distrações diárias das empresas 
contábeis. No Proages de 22 de julho, os participantes 
abordaram ferramentas que podem auxiliar nesse sentido, 
assim como percepções e pensamentos recorrentes sobre 
o assunto, pontuados pela coach Dirlene Costa. 

Cristiane Andrade mostrou crenças dos empresários 
contábeis que levam a comportamentos como centralização 
das atividades operacionais, dificuldade em dizer “não”, 
de investir e fazer planejamento empresarial. Todos esses 
pensamentos podem ser influenciados pelo medo, que 
impede a descentralização e, com isso, que eles tenham mais 
tempo para gerir o empreendimento e fazer outras atividades, 
como cuidar da saúde e de relacionamentos pessoais. 

Dirlene também pontuou que ser multitarefa não costuma 
ser efetivo para resultados de alta performance. O ideal 
é ter um tempo para cada atividade, assim como evitar 
distrações, como checar e-mails e aplicativos de mensagens. 
Além disso, fazer planejamento e definir prioridades foram 
ações sugeridas para usar o tempo mais assertivamente.  

Tempo e dinheiro
PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis

Proages de maio e junho abordam gestão financeira e do tempo

Temas dos próximos Proages
Empreendedorismo

Gestão de Declarações

Gestão de Pessoas

Integração de Softwares

Interação com os Clientes

TI

Vendas e Marketing  
de Serviços

Empresários contábeis nos Proages de maio e junho
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Atualização constante
SESCON Rio de Janeiro promove curso sobre Substituição Tributária do ICMS

10

A Substituição Tributária do ICMS foi tema do Curso de 
Capacitação promovido pelo SESCON Rio de Janeiro no 
dia 30 de maio, ministrado pela Dra. Ana Cristina Martins, 
especialista da MG Treinamentos. A atividade teve por 
objetivo apresentar a legislação relativa ao tema, como 
o Convênio ICMS nº 52/17 e suas alterações, e orientar 
os profissionais contábeis no cálculo e no recolhimento 
do tributo por meio de exemplos de aplicação das 
normas para o ICMS Substituição e o Diferencial de 
Alíquota do ICMS (DIFAL).  

Entre as novidades abordadas, nova fórmula para cálculo 
da retenção do diferencial de alíquotas, novas regras para 
ressarcimento, unificação dos prazos de pagamentos e 
obrigações acessórias, revisão de convênio e protocolos 

para redução do número de acordos por segmento. 
O curso integra as ações do Programa de Capacitação 
do SESCON Rio de Janeiro, que também promove 
treinamentos, palestras e workshops, com o objetivo 
de desenvolver os profissionais contábeis em temas 
técnicos, assim como outros assuntos da área, como 
gestão e consultoria contábil. 

Dra. Ana Cristina Martins ministra o Curso de Capacitação sobre 
Substituição Tributária

Curso de Capacitação



Agenda Política e Legislativa 

No dia 18 de maio, a Fenacon lançou em Brasília (DF) 
a edição 2017/2018 da Agenda Política e Legislativa 
da Federação. A publicação reúne 330 Projetos 
de Lei em tramitação no Congresso Nacional e a 
análise da instituição sobre o impacto das propostas 
para a classe contábil e a sociedade. Entre os textos 
abrangidos no documento, está a atualização da Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas, liberdade e 
autonomia sindical, e reforma da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

A divulgação da Agenda foi uma das iniciativas 
da I Assembleia do Conselho de Representantes 
(ACR) da Fenacon e do Instituto Fenacon, que 

teve a participação dos 37 Sindicatos do Sistema 
Fenacon, na qual foram abordados os objetivos da 
área contábil e a prestação de contas da Federação. 
Na Assembleia, o SESCON Rio de Janeiro foi 
representado pelo presidente Arnaldo dos Santos 
Jr e pelo vice-presidente, Renato Mansur. 

Notícias contábeis
Na ocasião, também foi realizado em Brasília o 3º 
Encontro Rede de Notícias Sistema Fenacon. O evento 
reuniu profissionais de comunicação das entidades 
que debateram temas como estratégias de marketing 
e divulgação e comunicação corporativa. 

Fenacon lança Agenda Política e Legislativa 2017/2018

Demandas legislativas

Renato Mansur e Arnaldo dos Santos Jr na I ACR Fenacon 
e profissionais de comunicação dos Sindicatos do sistema 
Fenacon no 3º Encontro Rede de Notícias Sistema Fenacon

Acesse a Agenda 
Política e Legislativa 
da Fenacon 2017/2018 
no site da Federação.
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Maior integração
Redesimples lança portal integrador do projeto em rede nacional

Em maio, o Redesimples, projeto para desburocratização 
dos procedimentos para abertura de empresas nos 
órgãos envolvidos no processo nas três esferas 
governamentais, obteve uma nova ferramenta: o Portal 
Rede Simples (www.redesimples.gov.br), que consolidará 
o acesso às ferramentas de apoio para abertura, baixa 
e alteração das pessoas jurídicas em todo o Brasil. A 
Fenacon é uma das entidades parceiras do projeto. 

A lista de cidades que já fazem parte do projeto está 
disponível no site. O Rio de Janeiro, por exemplo, 
está habilitado às três integrações: Viabilidade do 
Negócio (PPV), Inscrição Municipal (SEFIN) e Alvará 
de Funcionamento. Também está disponível um guia 
sobre a legalização das empresas, dividido em cinco 
etapas: Viabilidade, Coletor Nacional, Entrega de 
Documentos, Registros e Inscrições e Licenças.

O lançamento da página integra o Projeto de Integração 
Nacional da Redesimples, e reúne outros serviços, 
como estatísticas e transparência de dados do projeto, 
acesso aos portais dos integradores estaduais e demais 
órgãos envolvidos, como a Receita Federal. 

Redesimples

Página inicial do site 
da Redesimples

Confira as integrações disponíveis do 
seu município no site do Redesimples. 
Escaneie o QR Code abaixo ou acesse 
http://www.redesimples.gov.br/conheca-
a-redesim/estatisticas-e-transparencia/
municipios-integrados/

12



Artigo Técnico

Seguindo as boas práticas de organização e gestão 
aplicadas à contabilidade, muitas empresas do setor 
estão atentas a uma tendência que vem transformando 
as relações entre contadores e seus clientes. Considerada 
o futuro do setor, a Contabilidade Colaborativa alinha 
padrões de mercado e permite, entre outros benefícios, 
a oferta de transações com total liberdade de escolha 
para quem as contrata.

Nesta entrevista exclusiva à Revista Sescon-RJ, 
Roberto Regente Jr., CEO da Wolters Kluwer, Unidade 
de Negócio Fiscal e Contábil no Brasil, conta o que 
a empresa tem realizado para atender quem segue 
essa tendência. Confira:

Afinal, o que é Contabilidade Colaborativa?

Roberto Regente Jr.: Trata-se de um modelo que dá 
ao empresário contábil e ao escritório total controle 
para a tomada de decisão, gestão dos recursos e 
prestação de serviços diferenciados. Em meio às 
mudanças no mercado contábil brasileiro, que cada vez 
mais demanda ferramentas e softwares que ajudem a 
transformar pilhas de papeis em um fluxo de trabalho 
organizado e eficaz, ter a capacidade de gerenciar 
solicitações e seus produtos, respeitando prazos e 
qualidade, serão diferenciais importantes no mercado.

Considerando a dinâmica atual dos processos 
contábeis no Brasil, como a Contabilidade 
Colaborativa pode influenciar o setor?

RR Jr.: Os processos contábeis brasileiros envolvem, 
atualmente, três players principais: as empresas 
contábeis, seus clientes e o Governo, que trocam 
informações entre si o tempo todo. Não há um 
ambiente padrão para a troca de informações, e o que 
a Contabilidade Colaborativa propõe é justamente 
criar um mecanismo que atue na capacitação 

dos envolvidos, gerando uma integração rica e 
automatizada e, ao mesmo tempo, baixando os custos 
de operação, com total mobilidade e segurança.

O que mudará, na prática, para os  
empresários contábeis?

RRJr.: Além de ajudar o empresário a potencializar o 
valor de seu negócio, a colaboração ajuda a equilibrar 
a carga de trabalho ao longo do ano, reter e fidelizar 
clientes, ter mais flexibilidade e possibilitar o aumento 
da receita mensal recorrente. Soluções como as que a 
Wolters Kluwer desenvolve garantem a integridade das 
informações e aderência à legislação brasileira. Nossos 
produtos combinam tecnologia de ponta e serviços 
especializados ao menor custo possível, para que a 
empresa contábil consiga aumentar a produtividade 
e os lucros. Outra quebra de paradigma que trazemos 
ao mercado é a disponibilização de uma plataforma 
colaborativa, totalmente agnóstica de provedor e de 
pacotes tradicionais como folha, contabilidade e fiscal, 
reforçando nosso compromisso com a liberdade de 
escolha e satisfação de nossos clientes. 

Contabilidade Colaborativa: 
o futuro do setor contábil

Roberto Regente Jr., CEO da Wolters Kluwer Brasil

  13



Obrigatória para empresas a partir de três 
colaboradores, a Certificação Digital deve 
ser usada no cumprimento das obrigações 
acessórias de órgãos como a Receita Federal e 
para empreendimentos que emitem notas fiscais 
eletrônicas. Porém, a utilidade do documento 
vai além, pois traz facilidades para o dia a dia de 
profissionais de vários setores que vêm adotando 
a ferramenta.

“Para advogados, por exemplo, é possível 
encaminhar todos os processos à Justiça, 
via internet, juntando cópia digitalizada dos 
documentos e assinando as petições com o 
certificado digital. Os médicos também estão 
introduzindo a certificação em sua rotina 
profissional, com o uso do prontuário eletrônico 
dos pacientes, acessíveis de qualquer local, o que 
facilita o dia a dia de hospitais, clínicas, etc.”, 
exemplifica Elias Nicoletti, superintendente do 
Instituto Fenacon. 

Sistema Part-Time
Além de mostrar essas possibilidades de uso do 
certificado digital aos seus clientes, as empresas 
contábeis associadas ou filiadas ao SESCON Rio 
de Janeiro podem emitir o documento em seus 
escritórios, otimizando tempo e custos dos 
envolvidos, além de agregar mais serviços ao 
empreendimento. Intitulada Part-Time ou horista, 
a modalidade prevê o treinamento de um dos 
colaboradores da companhia como agente de 
validação. “Ele fica apto a validar os certificados 
digitais dos clientes do escritório e pode, inclusive, 
atendê-los nas empresas deles”, explica Nicoletti, 

Mais eficiência  
e comodidade

Fenacon possibilita emissão 
de certificados digitais nas 
empresas contábeis

que acrescenta que o funcionário em questão 
terá um vínculo trabalhista part-time de algumas 
horas mensais com uma Autoridade de Registro. 

Para oferecer o serviço, a empresa contábil recebe 
remuneração de até 20% sobre a produção da 
pessoa designada e o SESCON Rio de Janeiro, 
5% sobre o total produzido. “Além da vantagem 
financeira, já que será uma remuneração extra, 
há a comodidade, com possibilidade de validar 
os certificados digitais dos clientes no próprio 
escritório contábil”, acrescenta o superintendente. 

Certificação Digital

Elias Nicoletti, superintendente do Instituto Fenacon

Saiba mais informações sobre 
o Sistema Part-Time no site da 
Fenacon CD (www.fenaconcd.com.
br), pelo telefone 4007-2600 ou pelo 
e-mail comercial@fenaconcd.com.br
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Refinanciamento

No Diário Oficial da União de 1º de junho, foi 
publicada a Medida Provisória nº 783/2017, que 
aborda os requisitos para aderir ao Programa Especial 
de Regularização Tributária (PERT). O texto foi 
regulamentado posteriormente pela IN RFB nº 1711/17. 

O Programa abrange pessoas físicas e jurídicas com 
débitos com a União de natureza tributária e não 
tributária vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive 
parcelados "ainda que em discussão administrativa 
ou judicial".

O requerimento deve ser apresentado até 31 de 
agosto. O parcelamento máximo é em 180 meses e os 
abatimentos, contemplados nesse Programa, chegam 
a 90% dos juros e 50% das multas e o valor mínimo 
das prestações é de R$ 200 para pessoas físicas e R$ 
1 mil para pessoas jurídicas. Além dos descontos, a 
nova modalidade amplia o prazo do refinanciamento 

anterior, então voltado para dívidas vencidas até 30 
de novembro de 2016.

MEIs
Para microempreendedores individuais (MEIs), o 
Comitê Gestor do Simples Nacional publicou no Diário 
Oficial da União de 16 de junho a Resolução CGSN nº 
134, que estabelece as regras para parcelamento dos 
MEIs com débitos atrasados com a Receita Federal. 
São abrangidos atrasos anteriores a maio de 2016 e 
o montante poderá ser parcelado em até 120 meses, 
com prestação mínima de R$ 50, sem necessidade de 
entrada. O benefício é válido até o fim de 2018. 

No caso do parcelamento convencional, o prazo 
máximo é de 60 meses, com a mesma parcela 
mínima, podendo ser parcelados todos os débitos 
até o último período declarado. 

Reparcelamento 
de dívidas
Governo Federal disponibiliza novos programas de parcelamento
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Desde 26 de junho, o ambiente de testes do eSocial 
está disponível para as empresas de tecnologia. A 
medida, autorizada pela Resolução nº 9 do Comitê 
Gestor da ferramenta, é voltada para a adaptação das 
empresas ao sistema, além de verificar falhas e possíveis 
aperfeiçoamentos a serem feitos pelo governo  federal. 
As demais empresas poderão acessar o ambiente de 
Produção Restrita partir de 1º de agosto, de acordo com 
informação do site do eSocial. 

Conforme o cronograma de implementação da 
ferramenta, essa é a primeira etapa na adoção do eSocial 
para as empresas: a partir de 1º de janeiro de 2018, o 

uso da plataforma será obrigatório para empresas com 
faturamento acima de R$ 78 milhões anuais e, em 1º de 
julho de 2018, a medida será ampliada para as demais. 

16

eSocial

eSocial inicia fase de testes para empresas de tecnologia

Preparo a tempo

Para auxiliar os desenvolvedores na fase 
de testes, o site do eSocial tem um canal de 
orientação para os usuários. Consulte a área no 
link portal.esocial.gov.br/servicos/producao-
restrita/producao-restrita. Em junho, também 
foi divulgado o Manual de Orientação do 
Desenvolvedor. O documento pode ser 
acessado nesta página: http://bit.ly/2ttjCDf
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Desburocratização

A Prefeitura do Rio de Janeiro estabeleceu iniciativas 
para a desburocratização da legalização das empresas 
no município. Em 30 de maio, o prefeito Marcelo 
Crivella assinou o Decreto Rio nº 43.259/17, com 
medidas de autodeclaração para agilizar o processo e 
reduzir o tempo de abertura de empresas. O SESCON 
Rio de Janeiro participou da cerimônia de assinatura 
no Palácio da Cidade, na qual foi representado pelo 
presidente Arnaldo dos Santos Jr, o vice-presidente 
Renato Mansur e o diretor Marcelo Gil. 

O texto é o primeiro resultado das ações do Grupo 
de Trabalho da prefeitura carioca que aborda as 
ações a serem implementadas para alavancar o 
ambiente de negócios local. A equipe é formada por 
instituições como SESCON Rio de Janeiro, Jucerja, 
CRCRJ, Sindicont-Rio, Corpo de Bombeiros, RFB, 
RCPJ-RJ, ACRio, Firjan e Sebrae/RJ, sob coordenação 
da secretária municipal de Desenvolvimento, 
Emprego e Inovação, Clarissa Garotinho, com 
base para as ações nos critérios do relatório Doing 
Business (veja mais no box). 

O primeiro encontro do Grupo de Trabalho foi em 
22 de maio. Após isso, o SESCON Rio de Janeiro 
solicitou aos associados que enviassem os principais 
problemas encontrados com CNAEs sem CAEs 
adequados, encaminhados à Prefeitura.

Para auxiliar os associados nos procedimentos na 
Jucerja, o SESCON Rio de Janeiro dispõe de um 
plantão de atendimento com o vogal do órgão, 
Renato Mansur. Os atendimentos ocorrem às quintas-
feiras, no Sindicato. Mais informações e agendamento, 
pelos telefones (21) 2216-5353 e 2216-5399. 

Melhoria  
dos negócios
SESCON Rio de Janeiro participa  
da assinatura de decreto sobre  
desburocratização da abertura de empresas

Mudanças no IPTU
Em junho, a Prefeitura levou à Câmara de Vereadores um 
projeto de lei que prevê a revisão do IPTU. Além de reajustar 
os valores venais e incluir imóveis que não pagam o tributo, o 
texto altera os critérios de isenção, como endereços definidos 
como Unidades Autônomas Populares (UAPs) e outros com 
até 100 metros quadrados e até R$ 64 mil de valor venal. O 
projeto também prevê descontos para locais cujo imposto 
chegar até R$ 1,6 mil e abatimentos conforme a idade do 
imóvel, limitado a 49% para locais com 50 anos ou mais.

O que é o relatório Doing Business?
Elaborado pelo Banco Mundial, o relatório Doing 
Business ranqueia os países de acordo com a facilidade 
para abertura de empresas. Na edição 2017, o Brasil 
ocupa a 123ª posição entre os 190 países pesquisados 
no quesito Facilidade de Fazer Negócios.

Acima, o diretor do Sescon Rio de Janeiro, Marcelo Gil, o presidente da 
Jucerja, Luiz Paranhos Velloso; Arnaldo dos Santos Jr, a secretária Municipal 
de Desenvolvimento, Clarissa Garotinho; Marta Arakaki, vice-presidente de 
Associados da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRio); Renato Man-
sur; o prefeito Marcelo Crivella e Aspásia Camargo, subsecretária municipal 
de Planejamento e Gestão Governamental. Abaixo, o presidente Arnaldo dos 
Santos Jr na reunião do grupo de trabalho entre o vice-presidente Operacio-
nal do CRCRJ, Samir Nehme; e a presidente da Unipec, Damaris Amaral
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Fóruns Trabalhista e Societário reúnem empresários contábeis interessados 
na atualização profissional

Conhecimento em dia
Os assuntos mais em voga no meio contábil foram 
abordados em dois eventos realizados pelo SESCON 
Rio de Janeiro. O Fórum Trabalhista, que aconteceu 
no dia 26 de maio, no Espaço Uniodonto, teve a 
participação de 56 pessoas. Já o Fórum Societário 
teve como tema principal a legalização digital e 
atraiu 168 profissionais contábeis para o auditório 
do Sindicont-Rio. 

A importância da rotina de admissão, o ambiente 
de testes do eSocial e a legislação de trabalho 
temporário e terceirização foram discutidos no 
Fórum Trabalhista. O Prof. Valério Toledo abriu a 
tarde de palestras falando sobre os mistérios da 
rotina de admissão e elencou alguns dos pontos que 
costumam gerar mais problemas, como a ausência 
do exame médico admissional e da documentação 
completa e a falta de assinatura da CTPS no ato da 
admissão. Ele alertou que seguir todos os passos 

corretamente evita um ambiente de desconfiança 
entre os empregados e que iniciar o trabalho sem 
estar com toda a documentação em mãos é um risco 
que poderá ter consequências para o empresário, 
caso algo ocorra com o funcionário dentro do 
ambiente de trabalho. 

Valério também ressaltou a importância da redação 
detalhada do contrato de trabalho, principalmente 
nos campos “remuneração” e “atividades”. 

“O conhecimento técnico é nosso, temos que assumir 
as responsabilidades. Não dá para brincar de ser 
profissional da contabilidade. O contrato de trabalho 
não pode dar margens a interpretações. Precisamos ler 
a Convenção Coletiva inteira, até a última folha, pois o 
que ela assegura ao empregado é lei”, acentuou.

Outra apresentação foi sobre terceirização e 
trabalho temporário, baseada na Lei nº 13.429/2017, 

01 02
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Conhecimento em dia
aprovada no dia 31 de março deste ano. A professora 
Gisele Leitte discorreu sobre diversos aspectos do 
texto, como a possibilidade de trabalho temporário 
para trabalhadores rurais e extensão do trabalho 
temporário para o período de 180 dias, prorrogáveis 
por mais 90 dias. A partir daí, presume-se o vínculo 
empregatício. Sobre a terceirização, a professora 
alertou que o contrato não pode ser verbal e que 
deve constar na empresa tomadora de serviço, e 
não na parte contratada.

eSocial

O aspecto jurídico do eSocial foi tratado pela 
advogada Jéssica Arieira, enquanto o diretor do 
SESCON Rio de Janeiro Helio Donin Jr. fez uma 
apresentação mais prática e tirou dúvidas sobre o 
ambiente de testes, liberado para as empresas no 
dia 26 de junho. Jéssica iniciou sua apresentação 
chamando atenção para o fato de o eSocial não 
alterar nenhuma legislação. A plataforma vai, 

entretanto, obrigar que as rotinas já instituídas 
sejam devidamente seguidas, o que pode ocasionar 
o crescimento das penalidades.

“Em geral, o eSocial é uma ferramenta eficiente 
para unificar as informações e gerar menos 
retrabalho, mas os escritórios contábeis podem 
encontrar necessidade de rever suas rotinas, uma 
vez que elas serão mais fiscalizadas. Um exemplo 
é o Laudo Técnico da NR 28, um documento 
obrigatório. O eSocial não vai pedir o laudo 
em si, mas pedirá informações que só seriam 
encontradas nele. É preciso ficar atento a esses 
detalhes”, disse a advogada. 

O pró-labore dos sócios também precisará constar 
na plataforma para fins arrecadatórios. Segundo ela, 
é preciso atentar para a responsabilidade jurídica dos 
profissionais contábeis: “Comecem a se resguardar, 
pois vocês podem responder juridicamente por 
informações erradas”.  

01. Prof. Valério e a diretora do SESCON Rio de Janeiro, Selma Gama, 
durante o Fórum Trabalhista; 02.(Da esq. para dir.) Gisele Leitte, Jéssica 
Arieira, Florisvaldo Renz e Ilan Renz, Selma Gama, Arnaldo dos Santos Jr e 
Hélio Donin Jr no Fórum Trabalhista; 03. (Da esq. para dir.) Silvia Chaves, 
Anderson Silva, Ridualdo Portilho e Janaína Ferreira; 04. Fórum Societário 
contou com a presença de Arnaldo dos Santos Jr, Luiz Paranhos Velloso, 
Carolina Freitas, Major Ananias, Renato Mansur e Wagner Pessamilio

03 04
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Hélio Donin Jr, que também é diretor da Fenacon, 
é membro do GT Confederativo do eSocial. Ele 
afirmou que os desafios das empresas com o eSocial 
serão muitos e que a Fenacon está trabalhando 
juntamente com o governo para que a plataforma 
atenda da melhor maneira possível às necessidades 
dos profissionais contábeis.

“O eSocial exige uma grande mudança de cultura 
dentro das empresas, e vocês são os veículos para 
passar essas informações para seus clientes”, advertiu. 

Segundo ele, o ambiente de pré-produção – uma 
novidade nunca vista em nenhuma obrigação 
acessória – propicia um período de testes importante 
para sanar as dúvidas e conhecer a estrutura da 
plataforma. As informações não serão salvas e 
podem, inclusive, ser fictícias. 

Mercado digital

Com palestras ligadas à legalização digital, o Fórum 
Societário encheu o auditório do Sindicont-Rio. O 
evento contou com a participação da Jucerja, da 

Receita Federal, da Prefeitura do Rio de Janeiro e 
do Corpo de Bombeiros. O presidente da Junta, 
Luiz Paranhos Velloso, teve o apoio de Alan Thomé 
e Tatiana Vilela para apresentar a nova plataforma 
digital do órgão, que será integrada com a Rede 
Simples e vai desburocratizar o processo de abertura 
de empresas nas juntas comerciais.

De acordo com o presidente, de janeiro a maio deste 
ano houve um aumento de 16% de aberturas de 
empresas, se comparado ao mesmo período do ano 
passado. Atualmente, mais de 80% dos processos 
saem em até 48 horas. O objetivo é chegar ao prazo 
de 24 horas para abertura de empresas e até 72 horas 
para a emissão de alvarás online, atingindo 90% dos 
processos que passam pela Jucerja.

“A classe contábil vai poder acessar o portal da 
Junta com o certificado digital. Com a unificação de 
cadastro com a Receita Federal, estamos caminhando 
para a eliminação do DBE para o ano que vem”, disse. 

Alan Thomé afirmou que a intenção do portal é 
melhorar a estrutura da informação e a usabilidade, 

05. Sergio Ribeiro, os representantes da Jucerja Alan Thomé, Luiz Paranhos Velloso, e Tatiana 
Vilela, e o diretor do SESCON Rio de Janeiro, Marcelo Gil; 06. O presidente do SESCON Rio de 
Janeiro, Arnaldo Santos Jr, na abertura do Fórum Trabalhista; 07. Gisele Leitte fala no Fórum 
Trabalhista sobre terceirização e trabalho temporário; 08. Apresentação da Jucerja-RJ durante o 
Fórum Societário, no auditório do Sindicont-Rio
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sempre pensando no usuário final. Segundo ele, o site 
contará com um passo a passo simplificado de tudo 
o que o usuário precisa fazer para os processos de 
abertura, alteração e encerramento de uma empresa. 
Já Tatiana Vilela falou sobre a Fase 3 da Rede Simples, 
que fará a integração entre o pedido de viabilidade 
e o DBE. 

A chefe da equipe de cadastro da Receita Federal, 
Carolina Freitas, reforçou as mudanças da Fase 3. 
Ela falou sobre o aplicativo Coletor Nacional, que 
realiza consulta de status de viabilidade na Receita 
Federal e que, com a integração das informações, vai 
simplificar procedimentos, reduzir erros e permitir 
compatibilidade dos dados cadastrais. 

“O endereço válido será o que consta no pedido 
de viabilidade. Isso vai acabar com o problema de 
divergência com a base de dados”, informou Carolina.

Os representantes da Prefeitura do Rio, Silvia 
Chaves e Ridualdo Portilho abordaram a emissão 
de alvarás online por meio do portal Carioca Digital. 
Eles fizeram uma rápida apresentação para focar no 

atendimento das dúvidas da plateia, que perguntou 
preponderantemente a respeito da consulta prévia. 
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo 
dos Santos Jr, aproveitou para informar que já existe 
uma equipe na Prefeitura que está trabalhando para 
atualizar essa questão. 

O evento foi encerrado com a participação do Major 
Ananias, do Corpo de Bombeiros, que abordou o 
Certificado de Aprovação Simplificado, disponível 
desde outubro de 2016. Ele permite a regularização 
das edificações para abertura de empresas por 
meio do sistema de autodeclaração online. Além de 
mostrar um passo a passo do procedimento, Ananias 
falou sobre os critérios de enquadramento e abordou 
os pontos que mais geram dúvidas, como o que são 
locais para reunião de público. 

“As empresas localizadas em centros comerciais 
precisam pesquisar se o edifício está regularizado 
no Corpo de Bombeiros. Caso não esteja, 
dificilmente o empresário conseguirá legalizar seu 
empreendimento”, alertou o major. 

08
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7º Enecont

Evento tradicional do SESCON Rio de Janeiro, 
a sétima edição do Encontro dos Empresários 
Contábeis do Rio de Janeiro (Enecont) ocorrerá este 
ano em 24 de novembro com novidades. Sempre 
realizado no Centro do Rio de Janeiro, o Encontro 
será em Copacabana, no Rio Othon Palace Hotel. 

“Procuramos trazer mais novidades para o Enecont e 
realizá-lo em um cartão postal do Rio de Janeiro, perto 
da praia, é uma demonstração disso. Também traremos 
palestrantes sobre temas voltados para os empresários 
contábeis, como Christian Barbosa, consultor 
empresarial especializado em alta performance que 
encerrará o evento”, ressalta o presidente do SESCON 
Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr. 

Além de Christian Barbosa (veja a entrevista do 
palestrante na página ao lado), o 7º Enecont 
contará com a participação de outros palestrantes, 

cujas apresentações serão em torno do tema As 
Oportunidades da Contabilidade Digital. As inscrições 
terão condições diferenciadas para os associados do 
SESCON Rio de Janeiro e os primeiros inscritos. Os 
valores incluem almoço no local do evento. 

Enecont Meeting
Para apresentar os preparativos do 7º Enecont para as 
empresas parceiras, o SESCON Rio de Janeiro realizou 
em 23 de junho, no IBMEC, o Enecont Meeting, reunião 
em que foram apresentadas as propostas do Sindicato 
para o evento. As companhias também contribuíram 
com ideias sobre temas, palestrantes, distribuição 
dos estandes, divulgação e outras atividades a serem 
realizadas até o Encontro. Eles também ressaltaram a 
importância de realizar um evento no Rio de Janeiro 
sobre esse tema em um momento decisivo para o 
estado e a classe contábil. 

Início dos trabalhos
7º Enecont define local de realização e primeiro palestrante

Representantes das empresas patrocinadoras do SESCON Rio de Janeiro com o presidente Arnaldo dos Santos Jr, a diretora 
Cristiane Andrade e os diretores Marcelo Gil e Wagner Pessamilio



estão doentes, mas para 
buscar energia, aumentar a 
performance. O médico fará 
exames que indicarão o que 
falta no organismo.

Que comportamentos dos 
empresários implicam a 
indisponibilidade deles?

Centralização. Muitas vezes, o 
empreendedor só consegue 
fazer a empresa crescer 
até onde a agenda dele vai. Ele está tão envolvido no 
negócio, que não tem tempo para pensar em estratégias, 
parcerias, criar produtos, verificar a concorrência, ao 
mesmo tempo que lida com as demandas. Outra coisa 
é a capacidade de definir uma empresa que funcione 
independentemente de pessoas, com processos 
estabelecidos, de modo que qualquer um consiga 
continuar as atividades.

Como os empresários podem aplicar as ferramentas 
de produtividade aos seus funcionários?

Primeiramente, devem mapear o que somente 
ele ou uma pessoa fazem, e ver como isso pode 
ser replicado. Usar o tempo para desenvolver 
isso é muito importante, porque ele começa a ter 
uma gestão muito mais profissional, não fica no 
achismo. Também é preciso implementar uma 
ferramenta de gestão de equipe, um software, e 
desenvolver métricas, por exemplo, um quadro 
com o andamento de cada funcionário dentro dos 
objetivos da empresa. 

Sobre o 7º Enecont, o que as pessoas podem 
esperar da sua palestra?

Quero mostrar como o empresário pode deixar de 
ficar acuado em seu tempo, e se tornar efetivamente 
um empresário de negócios, com tempo para fazer 
o empreendimento crescer e a vida dele continuar. 
Quero falar muito sobre como manter equilíbrio e 
resultados no dia a dia. 
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Entrevista

O que as pessoas podem fazer para incluir novas 
atividades deixadas de lado por falta de tempo? 

Costumo dizer que a questão não é a falta de tempo, 
mas como as pessoas o usam. Se faz tantas coisas que 
não geram resultados e não o que é importante de 
verdade. É preciso se conscientizar e querer mudar, 
aprender a fazer cortes e priorizar o que é fundamental. 
Também é preciso uma ferramenta, como um software 
de suporte ou uma agenda de papel, para ajudar a 
definir prioridades.

Quais são os principais fatores que prejudicam a 
produtividade no trabalho?

As interrupções pela tecnologia, como celular, Facebook 
e Whatsapp, em que a pessoa não consegue focar. 
E-mail também, deixá-lo aberto o tempo todo causa 
menos produtividade porque há interrupção. Além da 
própria capacidade de concentração, um treino que 
devemos fazer para o cérebro ter mais foco, senão as 
pessoas não conseguem desenvolver o que precisa 
ser feito para ter resultado. O nível de atenção do ser 
humano hoje caiu muito.

Quais são as consequências da pouca 
produtividade no dia a dia?

É tudo relacionado. Quando o rendimento em 
saúde, disposição e energia caem, obviamente cai a 
produtividade. Há uma relação direta entre as horas 
de sono e a produtividade. É preciso cuidar da energia 
pessoal, nossa capacidade de dormir e se alimentar 
melhor. As pessoas não deviam ir ao médico só quando 

De olho 
no relógio
Christian Barbosa, empresário e 
especialista em produtividade, 
fala sobre gestão do tempo e 
sua palestra no 7º Enecont Christian Barbosa, primeiro 

palestrante confirmado do  
7º Enecont



A reforma trabalhista, aprovada em julho no Senado, 
tem entre seus pontos o fim da obrigatoriedade da 
contribuição sindical, medida que impactaria nas ati-
vidades dos sindicatos laborais e patronais, que têm 
nesse montante uma das principais fontes de renda 
para as ações realizadas pelas entidades. Enquanto 
para os empregados o total arrecadado é o equiva-
lente a um dia de trabalho por ano, no caso das en-
tidades patronais, a contribuição é de 0,02% a 0,8% 
do capital social da empresa, de acordo com o caso. 
No Brasil, segundo a Fenacon, existem mais de 5 mil 
sindicatos desse tipo, além de 173 federações e 13 
confederações patronais. 

Segundo Valdir Pietrobon, diretor político-parlamen-
tar da Fenacon, a legislação trabalhista deve ser re-

vista, porém, os aspectos relativos às contribuições 
sindicais deveriam ser abordados à parte da reforma 
trabalhista: “A Fenacon pensa que deve haver uma 
mudança na legislação sindical brasileira, mas num 
projeto à parte, sem misturar o laboral e o patronal. 
Da forma como o tema vem sendo tratado, os sindi-
catos que realmente trabalham seriam os mais afeta-
dos, pois haveria corte de toda a verba de um minuto 
para o outro”, ressalta.

Para evitar que o montante arrecadado com as con-
tribuições sindicais seja indevidamente utilizado pe-
los sindicatos, o diretor sugere fiscalizar as contas de 
cada entidade e pontua que a Fenacon se dispõe a 
passar pelo procedimento. “Anualmente, o Tribunal 
de Contas da União deveria ver para onde o dinheiro 

Contribuição patronal propicia atualização profissional às empresas 
contábeis e representatividade da classe

Ações  
que fazem  
a diferença
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Contribuição Patronal

vai, se é investido em cursos, capacitação. É isso que 
a Fenacon defende e não temos problemas em mos-
trar o que fazemos com o dinheiro. Nos colocamos à 
disposição para isso”.

Novas possibilidades
Como alternativa à contribuição obrigatória, ele suge-
re duas medidas: o fim da obrigatoriedade de forma 
escalonada, com redução do valor da tabela em 20% 
todos os anos entre 2018 e 2022, e a criação de uma 
contribuição facultativa, a negocial, que financiaria o 
estabelecimento de convenções coletivas entre sindi-
catos patronais e laborais, com um valor pré-determi-
nado. “O Sindicato receberia um valor por prestar um 
serviço às empresas”, esclarece Pietrobon. 

Em âmbito nacional, as federações, entidades que 
reúnem sindicatos filiados, realizam outros trabalhos. 

No caso da Fenacon, 
Pietrobon destaca a 
atuação junto aos par-
lamentares e a publi-
cação da  Agenda Le-
gislativa da entidade, 
que reúne os projetos 
em tramitação no Con-
gresso Nacional e que 
são de interesse do 
setor produtivo do país. Ele também ressalta a atu-
alização propiciada aos profissionais, como cursos, à 
distância e presenciais, além de assistência jurídica e 
outros tipos de serviços, comumente usados pelas 
micro e pequenas empresas. Sobre os 37 sindicatos 
do Sistema Sescap/Sescon o acompanhamento da 
Fenacon é feito por meio de balancetes e agem de 
forma independente. 

“O Sistema Fenacon prima sempre: 
pela defesa de suas categorias 
econômicas representadas, pelo 
aperfeiçoamento da legislação 
trabalhista e aperfeiçoamento 
da legislação do ambiente de 
negócios das microempresas e 
empresas de pequeno porte, pela 
gestão empresarial; manutenção 
do patrimônio, segurança  
jurídica, redução da carga 
tributária, desburocratização  
e desenvolvimento”.

Mario Elmir Berti, presidente da Fenacon, 
em trecho do documento “Carta Aberta ao 
Setor Empresarial de Serviços”.

Valdir Pietrobon, diretor  
político-parlamentar da Fenacon
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ISS

A distribuição dos valores arrecadados com a cobrança 
de Imposto Sobre Serviços (ISS) foi alterada após o Con-
gresso Nacional derrubar, em maio, um veto da Presi-
dência da República à Lei Complementar nº 157/16, que 
aborda a redistribuição do tributo. Com a mudança, o 
total arrecadado passa a ser pago onde o serviço é pres-
tado, e não na cidade sede das empresas, como era até 
então. A medida abrange companhias como operadoras 
de cartão de crédito e débito, serviços de saúde e arren-
damento mercantil. 

Com a redistribuição abordada na Lei, cada cidade deve 
instituir uma legislação com as regras para recolhimento 
dos impostos, que podem ter alíquotas diferentes, desde 

que o percentual não seja inferior a 2%, alíquota mínima 
prevista na legislação. O texto foi promulgado em junho, 
quando a lei foi divulgada no Diário Oficial da União.

A mudança na legislação do ISS é semelhante à alteração 
ocasionada pela Emenda Constitucional nº 87/15 para o 
ICMS de produtos e serviços adquiridos em operações 
interestaduais à distância. No caso do imposto estadu-
al, o texto estabelece que, até 2019, a distribuição das 
alíquotas internas dos estados de origem será repartida 
com o estado de destino das operações, com alterações 
graduais nos percentuais destinados a cada estado. Ao 
fim desse prazo, o total arrecadado com o imposto ficará 
no local de destino da compra. 

Lei muda regras no pagamento do ISS

Redistribuição tributária



Pelo aumento da transparência e mitigação da corrupção, regras 
de Compliance devem ser adotadas por todas as empresas

Regras de governança corporativa que evitam ou 
diminuem atos de corrupção nas empresas. É nisso 
que consiste o Compliance, termo com origem no 
verbo em inglês “to comply”, que significa estar em 
conformidade, de acordo com leis e regras jurídicas. 
Assunto recente no Brasil, o Compliance existe desde 
a década de 1970 nos Estados Unidos, época da lei 
anticorrupção (FCPA) do país. 

“O Compliance tem como características fundamen-
tais prevenção, detecção e remediação de atos de 
corrupção. Além disso, um programa efetivo depen-
de do comprometimento da alta direção da corpora-
ção, para que se crie e desenvolva um ambiente de 
seriedade e aderência às normas anticorrupção”, de-
talha Dr. James Walker, presidente do Instituto Bra-
sileiro de Compliance (IBC). Em termos legislativos, a 
Lei Brasileira Anticorrupção (Lei nº 12.846/13, regula-
mentada pelo Decreto 8.420/15), prevê o Complian-
ce como mecanismo aplicável às empresas. 

Entre as ferramentas que devem estar no progra-
ma estão códigos de ética e conduta, treinamentos 
e um canal de denúncia, pontuado como um dos 
mais efetivos pelo especialista, por meio do qual 

qualquer pessoa, de dentro ou fora da empresa, 
pode comunicar as desconformidades. As punições 
são aplicadas tanto às companhias como aos seus 
funcionários individualmente.

“A empresa pode ser responsabilizada e os seus 
agentes também, de forma independente. Direção, 
gerentes, funcionários, todos podem responder por 
atos de desconformidade ou corrupção. Importante 
salientar que, para as empresas, a responsabilidade é 
objetiva, ou seja, independentemente da comprova-
ção de culpa, o que torna a lei e suas consequências 
muito mais graves. Para funcionários, a responsabili-
dade será subjetiva, provando-se sua culpa, perpas-
sando pela responsabilidade civil, criminal e adminis-
trativa”, pontua Dr. James Walker.

Primeiros passos
Além da legislação sobre o tema, o programa de 
Compliance deve abranger as regras internas a serem 
cumpridas por todos. Segundo Dr. Walker, isso pode 
ser realizado a partir de um funcionário designado 
para isso, com treinamentos e cursos na área, assim 
como a implementação de Programas de Complian-

Às claras
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Gestão de Pessoas

ce. Por conta disso, o assunto pode estar na rotina de 
pequenas e médias empresas: 

“Mais do que nunca as PMEs devem procurar se adequar 
ao Compliance. Há empresas que dispõem de sistema 
de consultoria e implementação dos programas com va-
lores e modelos compatíveis a qualquer tamanho”.

Na área contábil
A expansão das possibilidades de negociação entre 
países trouxe à tona a necessidade de programas de 
Compliance compatíveis com as regras aplicadas em 
cada local, especialmente dos EUA. Nesse contexto, 
as informações contábeis têm importância significa-
tiva nessas transações. 

“No cenário internacional, as questões contábeis são 
fundamentais para o avanço ou a vedação de negó-
cios importantes no cenário corporativo, com diver-
sos diplomas legais, sobretudo no mercado ameri-
cano, impondo que transações de natureza contábil 
sejam reportadas às autoridades americanas, com 
objetivo anticorrupção, sobretudo para mitigar a 
lavagem de dinheiro, e antiterrorismo. Leis como a 
FATCA, o Doddy-Frank Act, entre outras, se não ob-

servadas, podem impor severas multas corporativas, 
além da responsabilização pessoal, cível e criminal, 
dos agentes ligados às empresas que não observem 
essas leis”, explica Dr. Walker, acrescentando que a 
legislação brasileira prevê multas entre 1% e 20% do 
faturamento bruto da empresa no ano anterior ao 
ato de corrupção. 

Por conta do alcance das leis anticorrupção e das 
punições previstas, adotar um programa desse tipo 
pode fazer a diferença. Aspectos como ética, área 
criminal e normas antissuborno estão entre os temas 
relacionados ao Compliance que podem estar no co-
tidiano de uma empresa contábil. “O conhecimento 
do Compliance é tido como um diferencial ao conta-
bilista, tanto quanto uma imposição de mercado. A 
Receita Federal e o Banco Central editam normas, de 
forma recorrente, para verificação de controles anti-
corrupção, regras adotadas integralmente por insti-
tuições financeiras, que alcançam as relações entre 
profissionais contábeis e seus clientes. Desconhecer 
essa tendência e o regramento posto sobre o Com-
pliance significa se divorciar da realidade negocial 
contemporânea”, alerta o especialista. 

Dr. James Walker, presidente do IBC
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Em maio, computadores de todo o mundo foram 
infectados pelo WannaCry, vírus que criptografou 
e bloqueou o acesso aos arquivos salvos nas má-
quinas, liberados somente mediante pagamento 
de resgate. No mês seguinte, um novo ataque 
ocorreu, inclusive no Brasil, causado por outro 
ransomware, o Petya. Diante das duas situações, o 
back up dos equipamentos foi a alternativa para 
acessar os arquivos novamente e não pagar os 
valores solicitados. 

Disponível em vários formatos, o back up pode 
ser feito em dispositivos físicos, como discos 

externos e pen drive, ou em nuvem, no qual os 
arquivos são armazenados em servidores à dis-
tância. Porém, deve-se avaliar a infraestrutura ne-
cessária para o formato escolhido.

“Apesar de poder ser uma solução barata, o back 
up na nuvem depende da qualidade de conexão 
com a Internet. Se não for boa, a melhor opção 
talvez seja manter os dados em um disco externo. 
Além disso, o tempo de recuperação de backups 
na nuvem pode ser grande. A confidencialidade 
dos dados também deve ser levada em conta ao 
se optar por soluções em nuvem”, destaca Miriam 

Prevenir é melhor  
que remediar
Para evitar perda de dados por ataques externos, uso de mais de um formato 
de back up protege informações de computadores
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Tecnologia

O Cert.br tem uma Cartilha de Segurança para Internet, na qual detalha informações sobre 
ransomware e back up. Acesse em cartilha.cert.br/ransomware

Defesas iniciais

Antes do back up, outras medidas podem 
ser tomadas para proteger os dados de 
computadores e outros dispositivos. Con-
fira algumas delas:

• Manter os equipamentos seguros, com a 
versão mais recente dos programas ins-
talados e com todas as atualizações. “O 
Wannacry pegou desprevenidas principal-
mente empresas com computadores de-
satualizados, seja porque não haviam atu-
alizados seus computadores ou porque as 
versões de sistema operacional não pos-
suíam atualizações disponíveis até aquele 
momento”, explica Miriam von Zuben;

• Usar mecanismos de segurança, como an-
tivírus, antispam e firewall pessoal, além 
de mantê-los atualizados;

• Ter cuidado ao clicar em links, indepen-
dentemente da forma como chegaram ou 
de quem enviou;

• Não abrir ou executar arquivos sem antes 
verificá-los com o antivírus;

• Não considerar mensagens vindas de co-
nhecidos sempre como confiáveis. O cam-
po do remetente pode ter sido falsificado 
ou enviadas de e-mails falsos ou inativos.

von Zuben, analista de segurança do Centro de 
Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de 
Segurança no Brasil (Cert.br). Para casos de falta 
de acesso à internet, a especialista pontua que 
um pen drive, por exemplo, pode ser uma ferra-
menta para essa finalidade. 

Em relação à frequência, deve-se levar em consi-
deração quantos dados o usuário estaria disposto 
a perder. “Quanto maior a frequência dos back 
ups, menor será a perda de dados. Porém, mais 
recursos serão gastos e mais complexa poderá ser 
a recuperação. Uma boa política seria um back 
up completo semanal e, diariamente, um back up 
incremental, onde apenas os dados criados ou al-
terados desde o último back up completo seriam 
copiados”, sugere a especialista. 

Em rede
Para computadores em rede, com sistemas de 
back up ligados a ela, deve-se ter maior atenção 
porque, caso uma unidade esteja contaminada, 
todas as máquinas e o recurso podem ser atingi-
dos. Esse risco pode ser evitado com armazena-
mentos online e offline.

“Alguns tipos de ransomware criptografam os 
discos locais e também procuram por conexões 
remotas, encontrando áreas compartilhadas na 
rede, que podem ser nuvens ou servidores de ar-
quivos. Ao encontrá-las, o ransomware tenta re-
movê-las ou criptografá-las também. Costumam 
dizer que ‘quem tem apenas um back up não tem 
nenhum‘, o que pode ser aplicado facilmente para 
esses casos”, detalha Miriam von Zuben. 
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Uma boa noite de sono pode ser mais importante para a sua saúde 
do que você imagina

Interferência direta
O sono noturno de boa qualidade é fundamental 
para a saúde do ser humano. Segundo dados recen-
tes do Ministério da Saúde, 50% dos brasileiros têm 

queixas relacionadas ao sono e 30% são portado-
res de apneia do sono, distúrbio no qual o indi-

víduo sofre breves e repetidas interrupções 
da respiração enquanto dorme.

O sono é importante porque, en-
quanto dormimos, a secreção 

dos hormônios responsáveis 
pelo bom funcionamento 
do organismo é ajustada, 
ocorre a memorização de 
novas informações e co-
nhecimentos e o estresse 

físico e mental é corrigi-
do, permitindo realizar 
de forma adequada as 
atividades durante o pró-
ximo dia. Uma boa noite 
de sono ajuda a não sen-
tir cansaço durante o dia, 
manter o bom humor, 
trabalhar e/ou estudar 
com melhor rendimento, 
previne doenças, entre ou-
tros benefícios. 

“Já a privação do sono  
determina vários sintomas de-

sagradáveis, como sonolência diurna, irritabilidade, 
diminuição acentuada de atenção e memória, palpita-
ção, mal-estar indefinido. A privação crônica do sono 
– quando a pessoa passa um longo período dormindo 
mal – pode acarretar diversas doenças, sendo as mais 
comuns: ansiedade generalizada, depressão crônica, 
hipertensão arterial, arritmias cardíacas e outras car-
diopatias, tais como isquemia coronariana, além de 
aumentar consideravelmente o risco de acidentes em 
geral”, alerta a coordenadora do Laboratório do Sono, 
do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HU-
CFF), Dra. Aline De Hollanda. 

Mas, afinal, qual o tempo ideal de sono por noite? 
Isso varia com a idade. Os bebês recém-nascidos 
dormem a maior parte do dia e da noite. Já nos ido-
sos, poucas horas de sono já podem ser suficientes. 
Na adolescência, o tempo necessário de sono ainda é 
prolongado, principalmente naqueles que se privam 
conscientemente do sono em festas, horas gastas em 
frente ao computador ou mesmo estudando de últi-
ma hora para as provas. Adultos saudáveis dormem 
em média de seis a oito horas por noite, havendo 
aqueles que precisam de menos ou mais horas para 
sentirem-se bem, sem que essas horas a mais ou a 
menos signifiquem um distúrbio do sono.

Segundo Dra. Aline, não existe um número exato de noi-
tes mal dormidas que determinem alterações na saúde: 

“Para muitos, uma única noite mal dormida já pode 
causar efeitos indesejáveis, enquanto para as pesso-
as enquadradas nos chamados “dormidores curtos”, 
poucas horas de sono são suficientes para manter as 
atividades física e intelectual necessárias para suas ati-
vidades habituais”. 

32



Saúde

Teste seu sono
É possível saber se estamos quites com nossos 
travesseiros verificando sintomas imediatos da 
falta de sono. Cochilar com bastante facilida-
de quando se está lendo, assistindo à TV, em 
reuniões ou no trânsito indicam nosso grau de 
sonolência. O Instituto do Sono, referência em 
pesquisas do sono, possui um teste online que 
verifica se você precisa dormir mais. Acesse o 
link e descubra seu grau de sonolência diurno: 
www.sono.org.br/sono/testeseusono.php

Crie uma rotina de acordar sempre no 
mesmo horário, mesmo que as horas de 
sono sejam poucas; 

Evite cochilos durante o dia;

Faça exercícios físicos regulares somente até 
4 horas antes de deitar para dormir; 

Tente dormir em ambientes sem luz e  
barulho excessivos;

Fazer um lanche leve e tomar um banho 
morno ajudam a adormecer; 

Alimentos com cafeína e outros estimulantes 
devem ser evitados a partir das 15h;

Jogos agitados, computador, filmes violentos na 
TV, notícias ruins no jornal devem ser evitados; 

A cama deve ser utilizada principalmente 
para dormir – comer, trabalhar, ouvir música 
alta, mexer no celular e no computador não 
são recomendados; 

Tente relaxar fazendo exercícios com respiração, 
orações, meditação ou o que trouxer tranquilidade;

Caso o sono não chegue em torno de 20 
minutos, a dica é levantar da cama e se ocupar 
lendo em luz baixa ou algo semelhante. Só volte 
para a cama quando estiver com muito sono.

Fonte: Laboratório do Sono do HUCFF

Conheça os principais distúrbios 
do sono entre os brasileiros
Apneia do sono

A Síndrome da Apneia do Sono vem crescendo 
muito em todo o mundo. É mais comum em 
homens obesos e que roncam muito e é cau-
sada pela diminuição do fluxo de ar pelas vias 
aéreas durante o sono. Está relacionada a Hi-
pertensão Arterial e Doenças cardiovasculares.

Insônia 

 A insônia, definida como a dificuldade de ini-
ciar ou manter o sono, é comum em todos os 
estágios da vida, mas sua prevalência aumen-
ta entre os idosos. A ansiedade e a depressão 
são causas frequentes, além de maus hábitos 
do sono, como dormir por muitas horas du-
rante o dia.

Privação Crônica do Sono

Está muito relacionada a questões socioeco-
nômicas vividas pelas pessoas, especialmente 
morar longe do trabalho ou da escola, o que 
acarreta muitas horas no trânsito até chegar à 
casa e acordar cedo para “não perder a hora”.

Quer ter uma noite de sono 
bem dormida? Siga essas dicas!
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Agenda

Confira os próximos eventos do SESCON 
Rio de Janeiro em 2017:

Fórum de Tecnologia

18 

de agosto

Fórum Contábil

14 

de julho

7º ENECONT

24 

de novembro

27 

de outubro

Fórum Jurídico 






