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Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Alta abrangência
A contabilidade é uma área fundamental para o desenvolvimento das empresas 
por proporcionar aos empresários informações que os ajudam a crescerem. 
Além disso, outros setores relativos a administração empresarial também 
podem usufruir dos dados contábeis, como a área jurídica, que precisa da 
contabilidade em campos como o Direito Tributário. Atentos a isso, realizamos 
no Instituto Sescon Rio de Janeiro a primeira edição do Fórum Jurídico, no qual 
foi abordado o tema Contabilidade: um Importante Alicerce Jurídico. 

Ainda, junto aos auditores fiscais da Sefaz-RJ, levamos informações como as 
novas ferramentas de autorregularização e comunicação do órgão com os 
contribuintes no Fórum Fiscal. Também abordamos os últimos preparativos e 
a programação final do 7º Enecont, maior evento do SESCON Rio de Janeiro 
deste ano com programação voltada para a inovação e as mudanças trazidas 
pela tecnologia, assunto cada vez mais presente na área contábil, que exige 
atenção de todos os profissionais. 

Por isso, devemos estar atentos às perspectivas locais, como os temas 
abordados no Rio Info deste ano, assim como os mercados internacionais, caso 
do Accountex 2017, evento contábil ocorrido nos EUA que teve a participação 
de associados do SESCON Rio de Janeiro, que contam as suas impressões sobre 
o que viram por lá. 

A inauguração do Instituto SESCON Rio de Janeiro nos propiciará a realização 
de mais atividades de capacitação para as empresas contábeis. Os primeiros 
resultados desse objetivo já tiveram início, com eventos de duas empresas 
parceiras do SESCON Rio de Janeiro, que abordaram temas relevantes e atuais 
para a área contábil. 

A poucos meses do início da implementação do eSocial, a Fenacon realizou 
uma pesquisa sobre o andamento da nova plataforma nas empresas, dados que 
analisamos nesta edição. Outra mudança para 2018, a apuração do ICMS e ISS 
para empresas do Simples Nacional com rendimentos entre R$ 3,6 e R$ 4,8 
milhões, também é abordada. 

Obrigado e boa leitura.
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Ato comemorativo
O vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato 
Mansur, participou da solenidade de descerramento da 
placa comemorativa aos 70 anos do CRCRJ, realizada no 
dia 30 de outubro. Além da presidente do Conselho, Vitória 
Maria da Silva, dos conselheiros e delegados regionais 
da entidade, participaram da cerimônia a presidente do 
Sindicont-Rio, Lygia Sampaio; a presidente da Unipec, 
Damaris Amaral; o vice-presidente da Jucerja, Antonio de 
Queiroz Junior; o diretor da Fecomércio-RJ, Natan Schiper, 
e o presidente nacional da ANE, Oswaldo de Mattos. 

Multas abusivas em debate
O vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur, participou no dia 18 de setembro de uma reunião com o deputado 
federal Celso Pansera na sede do CRCRJ. O objetivo do encontro foi debater o Projeto de Lei nº 7895/2017, apresentado pelo 
parlamentar na Câmara, que visa reduzir as multas abusivas relacionadas ao descumprimento de obrigações acessórias. 

Também participaram do encontro o diretor Institucional do CRCRJ, Felipe Ribeiro; a conselheira do CFC, Diva Gesualdi; a 
presidente da Unipec, Damaris Amaral; a gerente jurídica do Sistema Fecomércio-RJ, Cheryl Berno; além dos advogados 
Gerson Stocco e Marta Brito. 

APJERJ completa 
40 anos
A Associação dos Peritos Judiciais do Estado do 
Rio de Janeiro (APJERJ) comemorou os 40 anos de 
fundação com uma solenidade no dia 9 de setembro. 
O vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato 
Mansur, representou a entidade na ocasião. 

Renato Mansur (à esquerda) representou o SESCON Rio de Janeiro em reunião com o deputado Celso Pansera

O vice-presidente Renato Mansur, o conselheiro do CRCRJ Samir Nehme, a 
presidente do Conselho, Vitória Maria da Silva, Antonio de Queiroz Junior, 
Natan Schiper, e o assessor da presidência da Junta, Delmir Custódio

Renato Mansur (à direita), com a presidente da APJERJ, Nina Santos; a 
presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva e a diretora colaboradora 
do SESCON Rio de Janeiro, Claudia Lolita



Aconteceu
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RD Summit 2017
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e a colaboradora Paula Scalercio participaram 
entre 18 e 20 de outubro, em Florianópolis (SC), do RD Summit, evento sobre marketing digital da Resultados 
Digitais, uma das maiores empresas do setor no Brasil. Na ocasião, foram realizadas palestras sobre temas 
como Marketing, Conteúdo, Vendas, Agências e Segmentos. 

SESCON Rio de Janeiro apresenta solicitações da classe 
contábil à Prefeitura do Rio de Janeiro
No dia 25 de setembro, o presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, participou de uma reunião com a 
secretária de Fazenda do Rio de Janeiro, Maria Eduarda Gouvêa. Na pauta, as demandas da classe contábil, descritas em um 
ofício entregue à secretária. Também participaram do encontro o presidente da Jucerja, Luiz Velloso; a presidente do CRCRJ, 
Vitória Maria da Silva; o vice-presidente Operacional do Conselho, Samir Nehme e a presidente da Unipec, Damaris Amaral.

No documento, são solicitadas medidas emergenciais para otimizar o atendimento dos profissionais contábeis nos órgãos 
municipais, como manutenção do sistema Alvará Já, adoção do CNAE, disponibilização de representante do órgão para 
palestras, além de atendimento presencial e canal direto com para profissionais contábeis, entre outros assuntos. 

Da administração municipal, também participaram a controladora geral do município, Márcia Andréa Peres, a substituta de 
Licenciamento e Fiscalização da Secretaria de Fazenda, Cilia Naylor, a subgerente da Gerência de Controle da Informação 
Fiscal, Andréia Carrilho, e a gerente de Planejamento e Integração Fiscal da coordenadoria, Sandra Fagundes.

Arnaldo dos Santos Jr (fundo) em reunião na Prefeitura do Rio de Janeiro
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25º Convecon
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo 
dos Santos Jr, participou da 25ª Convecon, evento 
realizado entre 9 e 11 de outubro pelo CRC-SP e o 
Sescon-SP na capital paulista, cujo tema central foi 
Escrevendo a História e o Futuro da Contabilidade. 
Em palestras e workshops, foram abordados temas 
como Prevenção e Controle de Fraudes Corporativas, 
Estratégias Mercadológicas para Empresas Contábeis, 
Desafios e Oportunidades do Empreendedorismo 
Contábil no Brasil e Compliance. 

VII Seminário de Gestão 
Jurídica e Legal da Fenacon
O diretor do SESCON Rio de Janeiro, Douglas Schneider, 
representou a entidade no VII Seminário de Gestão Jurídica 
e Legal da Fenacon, ocorrido em Brasília (DF) nos dias 19 
e 20 de outubro. O evento trata das ações e estratégias 
jurídicas das entidades do Sistema Fenacon Sescap/Sescon 
e abordou temas como Reformas Tributária e Trabalhista, 
Advocacia do Futuro, Jurisdição Constitucional e Política 
de Prevenção: Integridade nas Empresas de Serviços. 

Sescap-PR e Sescon Campinas fazem aniversário
Em setembro, duas entidades contábeis fizeram aniversário. No dia 22 de setembro, o Sescap-PR completou 29 
anos de fundação e, no dia 29, o Sescon Campinas comemorou os 14 anos de existência. O SESCON Rio de Janeiro 
parabeniza as duas organizações e deseja sucesso a ambas. 

Arnaldo dos Santos Jr em vídeo na 25º Convecon

Arnaldo dos Santos Jr com o presidente do Sescap-PR, Mauro Kalinke. Abaixo, o presidente do Sescon Campinas, Edison Rodrigues e sua esposa, 
Maria Feres, com o Arnaldo dos Santos Jr e a diretora colaboradora Cristiane Andrade

O ministro do STF, Luiz Fux, abordou Jurisdição Constitucional no VII 
Seminário de Gestão Jurídica e Legal da Fenacon



Aconteceu
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Experiências internacionais
O SESCON Rio de Janeiro, representado pelo presidente Arnaldo dos Santos Jr, participou, no dia 2 de outubro 
do lançamento do projeto International Desk, no Sescon-SP, feito em parceria com os departamentos de Relações 
Internacionais e Comércio Exterior e da Micro, Pequena e Média Indústria da FIESP. Na iniciativa, entidades contábeis do 
Brasil e de outros países tem como objetivo intermediar operações de empresas estrangeiras e a área contábil nacional 
e garantir investimentos seguros no país, já que o setor conhece os trâmites necessários para as operações necessárias. 

Além da entidade paulista, o SESCON Rio de Janeiro e o Sescon-MG serão parceiros do projeto, do qual, futuramente, os 
associados das duas entidades poderão participar de uma seleção com potenciais investidores internacionais. 

Lançamento do Internacional Desk, em São Paulo (SP)

Contabilidade  
na Baixada
O SESCON Rio de Janeiro, representado pelo 
diretor Anderson Silva, participou no dia 22 
de setembro do Fórum de Contabilidade da 
Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Realizado 
pela Associação dos Contabilistas da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (ASCOM), 
o evento reuniu palestras sobre temas como 
reforma trabalhista, nova legislação do Simples 
Nacional e marco regulatório do terceiro setor. Anderson Silva com Evandro de Almeida, diretor presidente da ASCOM



Reforma trabalhista fatiada
Lei do Salão Parceiro, EFD Reinf e eSocial são temas do Café com Palestra em 
setembro e outubro

Antecipando as discussões em torno da reforma 
trabalhista, a chamada “Lei do Salão Parceiro” (Lei 
13.352/16) passou a regulamentar em 2016 uma 
prática comum do setor: a atuação dos profissionais 
autônomos nesses estabelecimentos.

Para debater os desdobramentos da lei e as dificuldades 
do empresário do setor na regularização, o SESCON 
Rio de Janeiro convidou a especialista em gestão de 
negócios para empresas de beleza, Ana Paula Mendel, 
para o Café com Palestra de 13 de setembro. 

Pela lei, os salões poderão ter contratos de parceria 
com cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, 
depiladores e maquiadores, que atuarão como 
autônomos, sem vínculo empregatício. Os demais 
empregados continuam como celetistas.

“Justamente por ser um mercado competitivo e que 
atrai muitos clientes — o setor de beleza é um dos 
que mais cresce no Brasil —, os empreendedores que 
comandam esses estabelecimentos se veem perdidos 
na administração do negócio”, apontou Ana Paula. 

Ela destacou também a importância da regularização, 
pois ainda existem estabelecimentos que não estão 
alinhados junto ao Fisco. É necessário também ter os 
registros nos órgãos obrigatórios para abrir uma empresa 
qualquer e outros específicos para salões que também 
vendem produtos, como cosméticos ou bijuterias.

A EFD Reinf foi o tema da edição extra do Café com 
Palestra de setembro. No dia 19, o diretor do SESCON 
Rio de Janeiro Ricardo Nogueira abordou a obrigação 
acessória, que abrangerá os dados tributários relativos 
às informações trabalhistas, que, por sua vez, serão 
enviados pelo eSocial. 

Ele pontou as empresas obrigadas, no caso, as que 
prestam ou contratam serviços com cessão de mão 
de obra, ou que são responsáveis pela retenção da 
contribuição de PIS/Pasep, Cofins, CSLL e CPRB e, 
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especialmente, as companhias de construção civil. No 
caso do Simples, um ato do Comitê Gestor estabelecerá 
as condições do regime, com exceção das empresas 
contribuintes de CPRB. 

Com dados semelhantes a GFIP e a Dirf, a EFD Reinf 
será mensal. O início da obrigatoriedade, janeiro de 
2018 para empresas com faturamento acima de R$ 
78 milhões em 2016 e julho do mesmo ano, para os 
demais casos, também foram mencionados. 

A dois meses da implementação do eSocial, a edição 
de 31 de outubro abordou as boas práticas no 
saneamento de dados para a plataforma. Jefferson 
Dantas, especialista em Gestão Empresarial, relacionou 
os eventos a serem cadastrados com as mudanças 
na reforma trabalhista, cujas alterações já estarão 
comtempladas no eSocial.  

Por conta das adaptações que a plataforma e a 
legislação exigem, o palestrante mencionou que trata-
se de uma oportunidade para os profissionais contábeis, 
especialmente da área de departamento pessoal, 
revisarem processos com os clientes e se prepararem para 
oferecer serviços específicos, como contratos de trabalho 
de acordo com os novos formatos de contratos previstos 
em lei, agregando valor ao serviço das empresas. 

Jefferson também abordou os eventos e tabelas a 
serem cadastrados no eSocial, a qualificação cadastral 
dos trabalhadores e formas de conscientizá-los sobre 
a importância disso e a substituição da matrícula CEI 
pelo CAEPF ou CNO, que será adotada na ferramenta. 

Mudanças legislativas relacionadas à área trabalhista foram abordadas 
no Café com Palestra em setembro e outubro



Ter ou não ter um setor comercial na empresa contábil? 
A indicação é a melhor maneira de obter novos clientes? 
Como melhorar o resultado das suas vendas? Essas foram 
algumas das perguntas levantadas no Proages de 28 de 
setembro, sobre venda de serviços contábeis. 

Os participantes compartilharam estratégias para prospectar 
potenciais clientes e vender novos serviços para aqueles que 
já compõem a carteira. Observar as falhas da concorrência, 
entrar em contato por telefone e agendar reuniões na sede 
da empresa para mostrar a estrutura foram algumas das 
sugestões apresentadas. 

Designar uma pessoa com perfil comercial para a primeira 
abordagem, seguida por uma conversa técnica e específica 
entre profissional contábil e potencial cliente foi uma 
estratégia apontada pela mediadora Cristiane Andrade. 
Dessa forma, o novo cliente sente confiança na contratação, 
já que, em geral, a busca pelo serviço de uma empresa 
contábil é motivada por um problema a ser solucionado 
de forma técnica. Porém, cada empresário deve avaliar 
os custos e riscos de contratar e treinar um profissional 
somente para obtenção de clientes.

Para prospecções mais amplas, a internet é o meio 
mais adequado pela abrangência. Ter um site funcional, 
páginas em redes sociais constantemente atualizadas, 
anúncios e principalmente marketing digital são as 
ferramentas mais indicadas. 

O relacionamento com os clientes foi o tema do encontro 
de outubro, no dia 30. Os participantes compartilharam 
experiências sobre levar ou não os clientes para conhecerem 
a empresa contábil, visitas periódicas a eles, relacionamento 
na prospecção de novas contas, período de adaptação 
de novos trabalhos para a equipe e clientes, realização de 
pesquisas de satisfação, entre outros aspectos. 

Comuns no primeiro contato, as dúvidas técnicas devem ser 
avaliadas em encontros posteriores, já que devem ver vistas 

Estratégias adequadas
PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis

Temas dos próximos Proages
Gestão de Declarações

Integração de Softwares

TI

  9

Proages de setembro e outubro

adequadamente e pelos profissionais especialistas da área. 
Levar o cliente para a empresa ajuda a passar confiança e 
no relacionamento entre as partes que manterão contato 
no dia a dia, segundo os participantes. 

Ir até eles também é uma possibilidade, de acordo com 
perfil de cada um, especialmente clientes mais antigos, 
cujos hábitos ainda são ligados a processos em papel. 
Nos outros casos, visitas mais espaçadas podem ser uma 
estratégia para conhecê-los melhor, apresentar novas 
possibilidades de serviços, gerar relacionamento e antever 
eventuais problemas. 

Além desses pontos, também foi sugerido oferecer recursos 
que mostrem os benefícios daquela contratação ao cliente, 
como relatórios de acordo com o nível de conhecimento de 
cada um, prazos para os processos entre empresa contábil 
e novo cliente serem consolidados e o período para que 
novos funcionários iniciem o contato direto com eles. 

Venda de serviços contábeis e relacionamento com os clientes são abordados 
nos Proages de setembro e outubro
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Com mudanças na legislação do Simples a partir de 2018, CGSN esclarece 
apuração de tributos no caso de excesso de receita bruta anual

Novas 
regras
Em 2018, entra em vigor a Lei Complementar nº 
155/16, que estabelece, entre outros aspectos, 
formas diferenciadas de apuração do ISS e ICMS 
de empresas do Simples com faturamento acima 
de R$ 3,6 milhões e abaixo de R$ 4,8 milhões, novo 
teto de faturamento do regime.

Para esclarecer as mudanças para esta faixa, um 
associado do SESCON Rio de Janeiro consultou 
o Comitê Gestor do Simples Nacional sobre os 

efeitos decorrentes do excesso de receita bruta 
anual, segundo limite em vigor até 31 de dezembro 
de 2017, que esclareceu os procedimentos para as 
empresas que se enquadrarem no caso. Confira a 
seguir os esclarecimentos do CGSN:

O artigo 79E da Lei Complementar nº 123/06, com 
as alterações da LC nº 155/2016, trata do período 
de transição, em razão da mudança do limite, de R$ 
3,6 milhões, para R$ 4,8 milhões. Assim: 

• Se a receita acumulada em 2017 ultrapassar o limite de R$ 3,6 milhões em até 20% (receita até R$ 4,320 
milhões), a empresa permanecerá no Simples Nacional (com majoração de alíquota). 

• Se o total arrecadado em 2017 ultrapassar os R$ 3,6 milhões em mais de 20% (receita acima de R$ 4,320 
milhões), a empresa estará sujeita à exclusão do Simples, com efeitos a partir do mês seguinte ao da 
ultrapassagem, devendo comunicar a exclusão no portal do Simples. Assim, se a receita acumulada até 
setembro de 2017, por exemplo, ultrapassar R$ 4,320 milhões, a empresa deverá comunicar a exclusão do 
Simples e apurar seus tributos de acordo com as regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir de 
outubro de 2017 (Lucro Real ou Lucro Presumido). 

Ainda neste caso, se o acumulado em 2017 não ultrapassar o novo limite de R$ 4,8 milhões, se desejar, a 
empresa poderá solicitar nova opção pelo Simples Nacional em janeiro de 2018, com efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2018.* 
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Simples Nacional

* - nos exemplos, para facilitar, consideramos 
que a empresa iniciou suas atividades antes 
de 2017 (não é empresa nova, portanto, não 
está sujeita a limite proporcional); que não 
possui receita no mercado externo e que não 
incorreu em outras hipóteses de exclusão.

 • Há, ainda, um sublimite obrigatório 
de R$ 3,6 milhões (art. 19, 4º da LC 
nº 123/06), válido a partir de janeiro 
de 2018. Isso aplica-se apenas ao 
recolhimento de ISS/ICMS. Se a receita 
acumulada em 2017 ultrapassar esse 
teto, a partir de janeiro de 2018 
estará impedida de recolher o ICMS/
ISS no Simples (pode ser optante pelo 
Simples, mas recolhe esses tributos 
fora do regime). O PGDAS-D faz esse 
controle de forma automática e não 
apura esses tributos, se for o caso.
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SESCON Rio de Janeiro sedia primeira edição do Dia D ContaAzul

Mais conhecimento  
e perspectivas
As mudanças no mercado contábil e na relação 
das empresas do setor com seus clientes são 
incógnitas comuns do cotidiano dos empresários 
contábeis. Para auxiliá-los a desvendar esse 
quadro, o Instituto SESCON Rio de Janeiro sediou 
no dia 15 de setembro a primeira edição do 
Dia D ContaAzul. Ao longo da tarde, empresa 
e profissionais contábeis compartilharam 
experiências sobre as transformações do setor 
e as iniciativas de empresários da área para 
acompanharem o movimento. 

“Nossa área passa por uma transformação grande. 
Ao buscar o que há no mercado, vocês já são 
diferenciados”, ressaltou o presidente do SESCON 
Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, na abertura. 
Ele também apresentou o calendário de eventos 
da entidade e destacou que outras iniciativas para 
capacitação dos colaboradores das empresas 
contábeis estão em negociação.

Em seguida, Vinicius Roveda, CEO da ContaAzul, 
apresentou o histórico da empresa e abordou 
as mudanças no papel do profissional contábil, 
que deve evoluir de atribuições como gestão 
de transações para de parceiro estratégico, que 
identifica oportunidades para o negócio. Ele 
também propôs a reflexão sobre os serviços 
oferecidos hoje, o que será necessário no futuro 

e as competências a serem desenvolvidas para 
isso. Em nível internacional, ele pontou que 
em países como EUA e Austrália, é crescente o 
número de escritórios contábeis que se tornam 
empresas de tecnologia. 

A apresentação foi seguida de cases de sucesso 
de empresas contábeis. Pablo Rodrigues, da R2 
Assessoria Contábil, abordou a organização 
dos clientes para aumentar a produtividade 
interna. O trabalho para tornar a empresa digital 
começou internamente há três anos, reduzindo 
rotinas manuais, implementando ferramentas 
e processos para otimizar o trabalho. “Como 
vou pedir melhorias aos meus clientes se não 
conseguimos fazer o mesmo? Temos que dar o 
exemplo”, pontuou. 

Há um ano, as ferramentas da ContaAzul são 
utilizadas no escritório e divulgadas entre os 
clientes, com adesão de cerca de 50 deles. O 
software é oferecido em conjunto com assessoria 
financeira e para novas contas, o uso é obrigatório. 
Para os mais resistentes, a plataforma é oferecida 
como um novo serviço. 

Marketing, prospecção e detalhes
Jorge Miguel Andrade, da RTA Contabilidade, 
falou sobre satisfação dos clientes e valorização 
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Dia D

do profissional contábil. Ele apresentou casos 
de clientes com quadros como falta de controle 
interno, centralização, falta de envio de dados 
bancários no prazo e processos. Para cada caso, 
foram mapeados processos, feitos relatórios e 
implementadas ferramentas específicas. Além das 
soluções para essas situações, ele falou sobre a 
importância de antecipar problemas e ter atenção 
aos detalhes na relação com a clientela. 

Marketing contábil e aquisição de novos clientes 
foi o assunto do professor Anderson Hernandes, 
que enumerou os desafios da conversão de clientes 
no setor, como disciplina, processos, tecnologia, 
percepção do trabalho contábil e marketing específico 
para a área, motivando os clientes às necessidades 
que eles precisam ter e, os profissionais contábeis, 
apresentarem soluções e fazerem o convencimento. 

O especialista sugeriu oferecer serviços em 
três níveis, definidos claramente. Em relação às 
atividades internas da empresa, a segmentação 
dos serviços, engajamento da equipe e revalidação 
dos processos são alguns dos aspectos que devem 
fazer parte desse movimento. 

Na última apresentação do evento, Gabriel Manes, 
coordenador de marketing da ContaAzul, recapitulou 
alguns pontos de cada palestrante e falou sobre o 
Programa ContaAzul de Contadores Parceiros. 

Sobre o Dia D
O Dia D ContaAzul surgiu a partir da observação 
dos resultados positivos dos profissionais 
contábeis integrantes do Programa ContaAzul 
de Contadores Parceiros, abordando temas 
como produtividade e crescimento das 
empresas do setor. “Sempre quisemos fazer um 
evento diferente, com conteúdo de alto valor 
agregado e com contadores que passaram por 
essa transformação”, explica Vinicius Roveda. 
As palestras do evento são ministradas por 
profissionais cuja carteira de clientes usa as 
ferramentas da empresa. 

“O comprometimento do SESCON Rio de Janeiro 
com a capacitação do empresário contábil tem total 
sinergia com o que oferecemos ao mercado”, ressaltou 
Gabriel Manes, que destacou a aceitação da entidade 
em participar prontamente do projeto. 

01. O empresário contábil Jorge Miguel Andrade abordou 
satisfação dos clientes e valorização do profissional 
contábil em sua palestra; 02. Organização contábil dos 
clientes e aumento de produtividade foi o tema de Pablo 
Rodrigues; 03. Anderson Hernandes falou sobre marketing 
contábil e aquisição de novos clientes; 04. Arnaldo dos 
Santos Jr inicia o Dia D da ContaAzul; 05. O CEO da 
ContaAzul, Vinicius Roveda

01 02 03

04 05
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Accountex

Entre os dias 6 e 8 de setembro, foi realizado em Boston 
(EUA) o Accountex 2017, evento sobre tendências 
contábeis com palestras e feira de negócios em torno 
do tema. A diretora colaboradora do SESCON Rio 
de Janeiro, Cristiane Andrade, e o associado Edilson 
Junior estiveram no evento internacional, onde 
puderam conhecer as características do mercado 
norte-americano e suas diferenças em relação ao 
Brasil. Tecnologia, novos modelos de trabalho e 
oportunidades para a área, atualização, inteligência 
artificial foram alguns dos assuntos abordados.

“A Accountex é um dos maiores eventos mundiais sobre 
tendências tecnológicas e novidades em gestão para a 
contabilidade. Isso chegará ao Brasil posteriormente, o 
que faz a presença no evento ser de extrema importância 
para sairmos na frente” destaca Cristiane Andrade. 

Edilson Jr., que participou de palestras e workshops 
no evento, explica que o mercado norte-americano 
apresenta diferenças na divisão dos serviços contábeis 
em relação ao Brasil, mas que o movimento atual da 
área nos dois países são semelhantes. “Alguns serviços 
estão sendo substituídos por softwares, o que barateia 
o trabalho. Mas há o aspecto consultivo, que também 
está em crescimento por lá”, explica. Cristiane optou 
por atividades sobre temas que impactam diretamente 
o mercado brasileiro. “Participei de palestras sobre 
marketing digital, posicionamento de mercado, 

tecnologia web e sobre novas formas de precificação 
dos serviços contábeis”, enumerou. 

Entre as tendências observadas, está o crescimento 
da valorização da consultoria empresarial, elaboração 
de planos de negócio. planejamentos estratégicos e 
apoio às empresas. “Ficou claro que a postura do 
contador precisa mudar, na minha opinião, mais 
fortemente no Brasil, pois ele precisa ser conselheiro 
do cliente e agregar mais valor aos serviços 
prestados. Atualmente, grande parte deles estão 
assoberbados de trabalho operacional, cumprem 
com as obrigações fiscais, mas na maioria das vezes 
deixam de atender o contratante principal, que é o 
cliente”, analisou Cristiane.

Softwares para a elaboração desses documentos de 
natureza consultiva já estão disponíveis nos EUA. “O 
plano é construído com inclusão dos inputs. Assim, 
ele indica se a empresa é viável ou não, as melhorias 
necessárias. Ajudaria muito a diminuir a taxa de 
mortalidade das empresas no Brasil”, avalia Edilson.

Outra ferramenta apontada pelo associado é um 
scanner que lê dados de documentos de forma 
automatizada, semelhante a ferramentas existentes 
no Brasil, mas que ainda não são completamente 
abrangentes. “No Brasil há o XML e as notas fiscais 
eletrônicas, mas não são recursos universais”. 

SESCON Rio de Janeiro participa da Accountex 2017, realizado nos EUA

Tendências  
internacionais Edilson Junior no Accountex 2017
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Rio Info

O SESCON Rio de Janeiro participou da Rio Info 2017, 
evento de TI e negócios realizado pelo Sindicato 
das Empresas de Informática (TI Rio) entre os dias 
25 e 27 de setembro. A entidade foi representada 
pelo presidente Arnaldo dos Santos Jr na abertura 
do evento, que também contou a participação do 
prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ainda 
participaram do evento o ex-presidente do SESCON, 
Lindberger Augusto e o diretor Wagner Pessamilio, que 
participou de palestras sobre temas como Inovações e 
Tecnologias Disruptivas, Blockchain e Mundo 3.0. 

“A contabilidade tem sido diretamente impactada pela 
tecnologia nos últimos 30 anos. O que vimos nesta 
Rio Info é que essas mudanças ocorreram de forma 
devagar até agora e o que vem pela frente terá um 
impacto tão grande como nos últimos 30 anos, mas em 
menor tempo”, pontua Pessamilio, que mencionou as 
tecnologias disruptivas, como inteligência artificial em 
substituição a trabalhos repetitivos feito por pessoas, 
como fatores que impactam diretamente na área, o 
que exige que os profissionais tenham que mudar o 
seu perfil de trabalho para permanecer no mercado.

“As mudanças trazem riscos, como nunca visto 
antes na profissão. Para aqueles que não investirem 
em treinamento, capacitação e tecnologia, 
provavelmente não sobreviverão num horizonte de 
cinco anos. Por outro lado, aqueles que fizerem os 

investimentos certos terão grandes oportunidades 
pela frente. Para sobreviver, os empresários 
precisarão de alguém atuando ao lado deles. E o 
profissional com as melhores habilidades para isto 
é o contador”, analisa o diretor. 

A Rio Info também reuniu palestras sobre temas 
como economia digital, inovação nas empresas, 
futuro das profissões, influenciadores digitais e 
empreendedorismo e redes sociais. No âmbito da 
contabilidade, também foi realizado um seminário 
sobre eSocial. 

Evolução da contabilidade 
Rio Info 2017 aborda impacto da tecnologia em diversos setores

(Da esq. para a dir.) Lindberger Augusto, o presidente do TI Rio, 
Benito Paret; o presidente e fundador da Alterdata, Ladimir Carvalho 
e o presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr

Abertura da Rio Info 2017
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Mais duas palestras estão confirmadas no Encontro dos 
Empresários Contábeis do Rio de Janeiro (Enecont), em 24 
de novembro, no Rio Othon Palace Hotel, em Copacabana. 
Jonathan Souza, especialista em marketing digital para a 
área de consultoria e mercado financeiro da Resultados 
Digitais, empresa referência em marketing digital. Ele 
falará sobre as estratégias das companhias para atrair mais 
clientes, obter mais receita e crescimento. 

Presente em diversas formatos na internet, como e-mail, 
redes sociais e aparição nos buscadores, o marketing digital 
pode ser usado na prospecção de novos clientes e no 
contato com os que já compõem a carteira das empresas 
contábeis. Isso é um reflexo das mudanças nos hábitos dos 
consumidores, que recorrem cada vez mais à internet para 
decidirem qual produto ou serviço adquirir. 

“O marketing digital deve ser usado para que as empresas, 
de todos os segmentos, estejam presentes no momento 
que o potencial cliente está pesquisando e tirando dúvidas 
sobre o tema ou serviço. Cada vez mais, é preciso ser 
proativo para chegar nesse cliente, senão ele pode chegar 
à concorrência”, explica o especialista, acrescentando que 
prover conteúdos de interesse das pessoas no momento 
das tomadas de decisão é uma das ferramentas mais 
utilizadas na atualidade. 

Para cada caso, as estratégias devem ser distintas. Se 
para obter novos clientes se tornar visto é um recurso, 
no caso dos clientes habituais, oferecer novos serviços 
por meio do marketing digital é uma alternativa. “Se a 

empresa educar o cliente, ele entenderá a importância 
do seu trabalho e isso se refletirá no cross selling, que é a 
venda dentro da base de clientes, ou em vendas prontas, 
com contratos melhores firmados, e sem dúvida uma 
entrega de serviço mais satisfatória, já que o cliente já 
sabe o que pode esperar”, detalha. 

Outra empresa da área de tecnologia que estará no 7º 
Enecont é a Amazon. Mundialmente conhecida pelo 
e-commerce, a companhia também conta com serviços 
como armazenamento, migração e banco de dados na 
nuvem, temas recorrentes na área contábil. Essa faceta da 
empresa será abordada na palestra. Renata Faria, gerente 
de Parceiros de Tecnologia da Amazon Web Services, falará 
sobre empresas que impulsionaram os seus resultados com 
serviços em nuvem, tecnologia no qual arquivos e softwares 
ficam armazenados em servidores remotos e podem ser 
executados pelos usuários em diferentes dispositivos. 

Na programação do 7º Enecont ainda estão as palestras 
de Roberto Dias Duarte, professor, conselheiro da 
Omiexperience e autor de livros sobre Sped, que abordará 
Padrão de Excelência e Gestão da Disney no seu Escritório 
Contábil e Edson Rigonatti, mentor da Endeavor Brasil, 
cujo tema será O Segredo das Star Ups: O que são, como 
crescem e como atendê-las. A última palestra do evento 
será realizada por Christian Barbosa, especialista em 
produtividade e gestão do tempo.  O evento ainda terá um 
aplicativo exclusivo, para aparelhos celulares dos sistemas 
Android e iOS. 

7º Enecont fecha programação com palestras sobre tendências digitais e cenário 
internacional para empresas contábeis

Divulgação e novos mercados

Experiência Internacional
Além das cinco palestras do 7º Enecont, o evento contará com o Painel Inovação, com o presidente do SESCON Rio de 
Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, o presidente do Sescon-SP, Marcio Shimomoto, e o vice-presidente administrativo da 
Aescon-SP, Wilson Gimenez. Os três abordarão as tendências da área contábil abordadas no 3º Seminário Internacional do 
Sescon-SP, realizado em setembro no Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA. No evento, os participantes 
assistiram aulas sobre temas como inovação, empreendedorismo disciplinado, fintechs e disrupção digital. 



Jonathan Souza

Especialista em marketing digital para 
o segmento de consultoria e mercado 
financeiro da Resultados Digitais. Graduado 
em Administração de Empresas, com MBA em 
Gestão de Projetos pela FGV, com experiência 
em empresas como Nestlé e Sebrae. 

Renata Faria

Gerente de Parceiros de Tecnologia da Amazon 
Web Services. Graduada em Administração de 
Empresas pela FAAP, com especialização em 
Marketing pela ESPM e pós-graduada em 
Administração de Negócios pela FGV. 
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Enecont

AS OPORTUNIDADES DA CONTABILIDADE DIGITAL

Sobre os palestrantes

Acompanhe as atualizações sobre o  
7º Enecont no Facebook. Acesse http://
bit.ly/2wBxhpP e confirme sua presença.

8h–8h30: Credenciamento

8h30–9h: Abertura – Arnaldo dos Santos Jr

9h–10h: Soluções Inovadoras em 
recrutamento de talentos para sua 
empresa – Edson Rigonatti

9h–9h30: Coffee Break

10h30–11h30: Experiências na 
Amazon Web Services: Empresas que 
impulsionaram seus negócios com a Cloud 
– Renata Faria

11h30 – 12h30: Padrão de Excelência 
e Gestão da Disney no seu Escritório 
Contábil – Roberto Dias Duarte

12h30–14h: Almoço livre 

14h–5h: Painel Inovação – Tendências 
Apresentadas no Ciclo de Encontros no 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) – Arnaldo dos Santos Jr, Márcio 
Shimomoto e Wilson Gimenez Junior

15h–16h:  Tendências do Mercado Digital 
e Estratégias de Marketing que ajudam 
empresas de Assessoria e Consultoria 
Financeira a Atrair Novos Clientes – 
Jonathan Souza

16h–16h30: Coffee Break

16h30–17h30: Produtividade para 
Empreendedor – Christian Barbosa

17h30–18h: Encerramento e Sorteio

Programação



Sob influência da tecnologia, Fóruns Fiscal e Jurídico abordam novas ferramentas 
e a importância da contabilidade para os trâmites jurídicos

Novos hábitos  
e desafios
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As novas ferramentas da Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz-RJ) para regularização e contato 
com os contribuintes e os aspectos contábeis 
relacionados ao Direito foram abordados nos 
Fóruns Fiscal e Jurídico, realizados no Instituto 
SESCON Rio de Janeiro nos dias 21 de setembro e 
27 de outubro, respectivamente. 

No primeiro evento, os auditores fiscais da Sefaz-
RJ apresentaram os recursos da entidade e tiraram 
dúvidas dos presentes. Renato Santos falou sobre 
o Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DeC), 
dispositivo pelo qual são enviados comunicados da 
Sefaz-RJ, armazenados em uma Caixa Postal Virtual 
(CPV). “A expectativa é facilitar a comunicação para 
quem lida diretamente com a Secretaria”, explicou. O 
acesso à ferramenta deve ser feito com Certificação 
Digital (e-CNPJ) pelo próprio contribuinte ou seus 
procuradores, o que garante sigilo fiscal. 

As mensagens disponibilizadas no DeC podem ser 
baixadas, porém, não é possível entrar em contato com 
órgão pelo dispositivo, nem excluir os comunicados. 
Como cada CNPJ tem um DeC, para empresas com 
filiais, são criadas subcaixas. Ele ainda orientou os 
presentes a priorizarem as mensagens identificadas 
com envelopes vermelhos e para manterem os 
cadastros atualizados, visto que mudanças de 
procurador podem dificultar o acesso ao dispositivo.

O auditor também apresentou as legislações sobre o 
DeC, entre elas, a Portaria SSER 144/17, que informa 

que, no caso de contribuintes com o CNPJ impedido 
ou baixado, o acesso ao DeC estará disponível por 
meio do procurador. Para isso, o contribuinte deve 
outorgar e-Procuração em favor do outorgado com 
Certificado Digital. O processo deve ser concluído 
com a entrega da documentação citada na Portaria 
na Auditoria Fiscal de cadastro e fiscalização. O prazo 
para deferimento do pedido é de 15 dias. 

e-Procuração
Usado para cadastrar representantes dos 
contribuintes para acessarem o DeC, o sistema 
e-Procuração é a ferramenta indicada. Aceites, 
recusas, revogações e renovações são algumas 
das funções do sistema, cujo primeiro acesso 
deve ser feito pelo outorgante, que pode 
outorgar até cinco pessoas físicas por CNPJ na 
plataforma. A ideia, segundo Renato Santos, é 
que a e-Procuração se integre aos demais serviços 
online da Sefaz-RJ aos poucos. 

Fisco Fácil
Em seguida, Fábio Verbicário abordou o Fisco Fácil. 
A ferramenta tem entre os objetivos facilitar o 
cumprimento das obrigações acessórias junto ao fisco 
estadual, aumentar a transparência com os contribuintes 
e permitir a autorregularização dos mesmos. “O Fisco 
Fácil foi feito pensando no profissional contábil e no 
contribuinte, refletindo com os procedimentos ocorrem 
de fato”, explicou o auditor. 
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Entre os serviços já disponíveis, estão a 
autorregularização, emissão de certidão 
negativa e baixa de inscrição estadual. Para esses 
procedimentos, há casos que ainda requerem ida 
à inspetoria, situações que, segundo Verbicário, 
poderão ser feitas online em breve. Ele explicou 
também que débitos estaduais em dívida ativa não 
aparecem no Fisco Fácil. Outros recursos estão em 
estudo, como retificação remota da EFD, exibição de 
declarações fiscais dos contribuintes e ferramentas 
de comunicação de erros no cadastro. 

Malha
O auditor Roberson Loriato abordou os principais 
erros apurados pela Sefaz-RJ em documentos 
como GIA-ICMS, EFD e DUB. Ele pontou que, entre 
as entregas de EFD na fazenda estadual, 63% dos 
casos apresentam omissões, dos quais 44% são 
de empresas com movimento. Para esses casos, o 
auditor alertou que autos de infração serão lavrados 
e fiscalizações serão abertas. Para as empresas sem 
movimento, será providenciado o impedimento em 
evento próximo. Loriato ainda mencionou malhas a 
serem estabelecidas futuramente, como notas não 
escrituradas, declarações zeradas e transferência de 
créditos  entre filiais.

O diretor Ricardo Nogueira também pontuou que, 
por conta das mudanças na legislação do Simples 
Nacional a partir de 2018, a obrigatoriedade de 
apuração de EFD para empresas que hoje não 
são obrigadas e tiverem que apurar ICMS por 
ultrapassarem o atual teto do regime (3,6 milhões) 
em até 20% está sendo discutida. 

Pesquisa
No Fórum Fiscal, os representantes da Sefaz-
RJ foram antecedidos pelo diretor do SESCON 
Rio de Janeiro e organizador do evento, 
Ricardo Nogueira, que apresentou uma 
pesquisa sobre as primeiras impressões dos 
associados sobre o Domicílio Eletrônico do 
Contribuinte e do Fisco Fácil, lançados em maio 
e agosto, respectivamente. Entre os resultados, 
73,8% dos entrevistados já conheciam o DeC 
e a maior dificuldade apontada no uso do 
recurso (33,3%) é a natureza tecnológica da 
ferramenta. O Fisco Fácil já era conhecido por 
81% das pessoas e 59,5% delas já o haviam 
consultado para checar pendências.

01. Arnaldo dos Santos Jr na abertura 
do Fórum Fiscal; 02. O auditor Roberson 
Loriato falou sobre as malhas utilizadas 
pela Sefaz-RJ; 03. O auditor Renato 
Santos falou sobre o DeC; 04. O diretor 
Ricardo Nogueira, organizador do Fórum 
Fiscal; 05. Equipe da Sefaz-RJ e diretoria 
do SESCON Rio de Janeiro no Fórum 
Fiscal; 06. Fábio Verbicário explicou o 
funcionamento do Fisco Fácil; 

01 02
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Área Jurídica e Contabilidade
Com o tema Contabilidade: Um importante alicerce 
jurídico, o Fórum Fiscal reuniu palestrantes que 
abordaram Compliance tributário, Lei Anticorrupção 
e Teses Tributárias. Na abertura, o diretor Douglas 
Schneider destacou que as duas áreas têm 
importância na atuação de cada uma. A oferta de 
serviços jurídicos nas empresas contábeis foi um dos 
diferenciais apontados pelo diretor. 

A primeira palestrante, Thaís Françoso, sócia responsável 
pelas áreas de Contencioso Tributário e Compliance do 
escritório FF Advogados, falou sobre a importância do 
Compliance para o bom andamento do Direito. 

Ela destacou que a informatização do envio das 
obrigações acessórias ao Fisco e o crescimento 
das mesmas criou a necessidade de melhor 
desenvolvimento desse recurso, já que a entrega dos 
documentos está mais ágil, o que cria um ambiente 
com duas características: a Receita Federal mais 
rápida nas fiscalizações e nas emissões de autos de 
infração, e um sistema jurídico que não acompanha 
as mudanças na mesma velocidade, o que torna 
necessária a construção de respaldo pelas empresas 
diante da possibilidade de precisar lidar com 
eventuais processos e multas, já que a diferença no 
tempo de processamento de um documento pode 
ocasionar em autos de infração.

"É preciso estar preparado para o contencioso e avisar 
os clientes, pois o processamento das informações 
pelo Fisco está mais rápido e automático", alertou. 
Para lidar com isso, ela falou da importância de 
manter os dados fiscais iguais nas obrigações 
acessórias, ter uma política de acompanhamento 
permanente de dispositivos como o eCaC e domicílios 
tributários, com atenção igual a órgãos como a RFB e 
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Nesse cenário, Thais pontuou que as políticas de 
Compliance devem acompanhar passado, presente 
e futuro das empresas, para lidar com eventuais 
processos de todas as épocas. Ela ainda abordou os 
cuidados relativos ao PERT, cujo prazo de adesão foi 
encerrado em novembro. Trata-se, segundo Thaís, do 
primeiro programa de reparcelamento da RFB feito 
dentro de um ambiente completamente digital. Por 
isso, no caso de reparcelamento de Refis anteriores, 
é importante tomar cuidado com documentos e 
histórico da migração de saldo dessas ocorrências.

Lei Anticorrupção
Em seguida, o professor Marcio Ávila abordou a Lei 
nº 12.843/13, conhecida como Lei Anticorrupção. 
Ele abordou acordos internacionais sobre o tema 
anteriores ao texto, como a Convenção da OCDE, de 
2000, e o Foreign Corrupt Practice Act, de 1977; e 
os principais pontos da legislação, como acordo de 
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leniência, regras de compliance, o ato propriamente 
dito (responsabilização objetiva de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública 
ou estrangeira), tipos de ações lesivas e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e o de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). 

Apesar de estar em vigor há quatro anos, o 
palestrante pontou que a efetividade da Lei ainda é 
baixa. Exemplo disso é que, como apresentado no 
Fórum, o Brasil desceu sete posições no ranking da 
organização Transparency Internacional entre 2013, 
ano de promulgação da Lei, e 2016. 

Para a conclusão sobre a responsabilidade da empresa 
diante de uma suspeita de corrupção, o palestrante 
ainda abordou o Decreto nº 8.420/15, que define os 
parâmetros de avaliação desses casos e as punições 
cabíveis, como dissolução da pessoa jurídica, perda 
de bens, direitos e valores relacionados a vantagens 
ou proveitos obtidos na infração. 

Teses tributárias
Na última palestra do dia, o advogado tributarista 
Leandro Chaves falou sobre Teses Tributárias da 
Atualidade. Para a efetivação das mesmas, ele destacou 
a importância dos profissionais contábeis devido à 
necessidade de reunir os documentos referentes aos 
processos. A primeira, sobre a exclusão de contribuições 
como aviso prévio, adicional de um terço de férias, 

salário maternidade, auxílio doença e acidente da base 
de cálculo da folha de salários das empresas de Lucro 
Real e Presumido. Segundo ele, apesar da inclusão 
dessas contribuições no cálculo não ser mais permitida, 
a União continua incluindo os valores. Para empresas 
em que isso ocorre, a orientação do advogado é utilizá-
los posteriormente como crédito.

A segunda tese apresentada foi referente ao adicional 
de 10% de FGTS a ser pago pela empresa quando a 
demissão do empregado é ilegal. Instituída em 2001, 
a multa era temporária, mas continua a ser cobrada. 
O outro caso foi sobre a inclusão do ICMS da base de 
cálculo do Pis/Cofins, considerada inconstitucional 
em decisão do Superior Tribunal Federal (STF) este 
ano. Para o palestrante, a decisão do órgão deve ser 
priorizada e, posteriormente, o valor recolhido nos 
últimos cinco anos poderá ser recuperado. 

 A última tese foi referente à incidência de ICMS sobre 
as contas de luz, cuja alíquota no Rio de Janeiro, entre 
29 e 32%, é considerada inconstitucional desde 2008. 
Em média, o percentual do ICMS no estado é de 18%, 
o que torna os valores para esse serviço, considerado 
essencial, altos. Por conta da crise no estado, a 
continuação da incidência ocasionou em uma série 
de ações e liminares pelas empresas, muitas que não 
são concedidas e nem mantidas. Porém, segundo 
o palestrante, a pacificação da decisão garante a 
restituição dos últimos cinco anos. 

07. Na abertura do Fórum Jurídico, o 
diretor Douglas Schneider falou sobre 
a importância da proximidade entre o 
Direito e a Contabilidade; 08. O presidente 
Arnaldo dos Santos Jr fala sobre os 
eventos realizados no SESCON Rio de 
Janeiro em 2017; 09. Primeira palestrante 
do Fórum Jurídico, Thaís Françoso 
abordou a importância do Compliance 
para o bom andamento do Direito; 
10. A Lei Anticorrupção foi explicada 
por Marcio Ávila; 11. O ex-presidente 
do SESCON, Lindberger Augusto 
entrega o certificado de participação a 
Leandro Chaves, palestrante sobre Teses 
Tributárias da Atualidade
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TORNE SEU ESCRITÓRIO MAIS ESTRATÉGICO COM 
UM SISTEMA DO TAMANHO DO SEU NEGÓCIO

4003-9310 | nasajon.com.br

Conheça outros benefícios da solução:
Os sistemas Nasajon utilizam o PostgreSQL, uma base de dados 
que suporta grandes volumes de informação, sem custo adicional.

 O Integratto Contábil + Finanças da Nasajon é a solução ideal para:

Gestão completa do seu escritório
Além das soluções para Contabilidade, Folha de Pagamento e Escrita Fiscal, você 
conta com o módulo Finanças para realizar a gestão financeira do seu escritório.

Gestão de Honorários
Lançamento de reajustes automáticos, cobranças registradas, 
controle orçamentário e processos específicos para renegociações.

Gestão de InadimplênciaGestão de Inadimplência
Emissão de relatórios com valores a receber e extrato de clientes 
e consultas por tipos de cobrança.

No dia 24 de outubro, o Instituto Sescon Rio de 
Janeiro sediou a edição carioca contábil do Road 
Show Contábeis, evento realizado pela SCI, com 
palestras sobre assuntos como reforma trabalhista 
e eSocial. O presidente do SESCON Rio de Janeiro, 
Arnaldo dos Santos Jr, iniciou os trabalhos, 
destacando a crescente importância da tecnologia 
no trabalho dos profissionais contábeis.

Em seguida, a consultora de Negócios da Omiexperience, 
Renata Aschar, falou sobre O Futuro da Contabilidade. 
Ela pontuou cases de empresas que agiram de formas 
distintas diante da disrupção tecnológica, com casos de 
sucesso ou falência. Segundo a palestrante, o mercado 
contábil está num momento decisivo neste sentido. 

Para obter resultados positivos, as empresas contábeis 
devem buscar recursos para sanear os dados 
diretamente pelos clientes e otimizar procedimentos. 
Dessa forma, os profissionais contábeis teriam como 
direcionar o tempo de trabalho para atividades que 
agreguem mais às atividades dos clientes, como 
consultorias, e para eles mesmos, que podem realizar 
mais tarefas desse tipo no tempo direcionado para 
trabalhos burocráticos e operacionais. 

Legislação trabalhista
A reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17) foi o tema 
abordado por Dr. Fernando Proença, que destacou 
pontos alterados pela lei, vigente desde 12 de novembro. 
O palestrante pontuou que as mudanças regulam 
práticas já existentes nas empresas, adaptam o texto 
para novos mercados e necessidades, as companhias 
podem gerir os recursos humanos com mais eficácia, 
aborda o trabalhador como agente capaz diante do 
que é disposto nos textos legislativos e coloca contratos 
feitos com trabalhadores celetistas, com ensino superior 

que ganham duas vezes o valor máximo dos benefícios 
do INSS como prevalentes em relação à lei. 

Ele ressaltou alterações como a definição do que é tempo 
à disposição do empregador e tempo efetivamente 
trabalhado, a não obrigatoriedade de autorização do 
Ministério do Trabalho para jornadas insalubres de 
12 horas com 36 horas de descanso, concessão de 30 
dias de férias para contratações por jornada parcial, 
e responsabilidade jurídica, para empregadores e 
empregados, em casos de dano extrapatrimonial, 
situação que antes era tratada no direito trabalhista. 

Para dar lastro às contratações, o palestrante ressaltou 
a importância de firmar os acordos estabelecidos 
em contratos por escrito adequados para cada caso, 
como uso das duas horas suplementares na jornada de 
trabalho diária, trabalho intermitente e contratação por 
teletrabalho, modalidade que deve ser usada com bom 
senso pelos contratantes, já que não prevê tempo de 
carga horária. “Também serão precisos treinamentos e 
orientações em relação à saúde e segurança do trabalho 
nesses casos”, pontou Dr. Fernando. 

eSocial
Em seguida, Jeni Schüller, analista de negócios da 
SCI, falou sobre o eSocial. Membro do Grupo de 
Trabalho Confederativo da plataforma, ela falou sobre 
a abrangência da ferramenta, outras obrigações que 
iniciam na mesma época, como a EFD Reinf e tabelas 
a serem cadastradas. Ela também recapitulou o projeto, 
iniciado em 2012, quando foram iniciados os trabalhos 
de desenvolvimento do layout e manual do eSocial, 
a outubro de 2017, com a liberação da versão 2.3 do 
ambiente de pré-produção. 

Para que a plataforma funcione corretamente e sem 
inconsistências nos dados, Jeni mencionou que as 

Desafios à frente
Mudanças legislativas, no mercado contábil e eSocial são abordados no Road Contábil
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Road Contábil

TORNE SEU ESCRITÓRIO MAIS ESTRATÉGICO COM 
UM SISTEMA DO TAMANHO DO SEU NEGÓCIO

4003-9310 | nasajon.com.br

Conheça outros benefícios da solução:
Os sistemas Nasajon utilizam o PostgreSQL, uma base de dados 
que suporta grandes volumes de informação, sem custo adicional.

 O Integratto Contábil + Finanças da Nasajon é a solução ideal para:

Gestão completa do seu escritório
Além das soluções para Contabilidade, Folha de Pagamento e Escrita Fiscal, você 
conta com o módulo Finanças para realizar a gestão financeira do seu escritório.

Gestão de Honorários
Lançamento de reajustes automáticos, cobranças registradas, 
controle orçamentário e processos específicos para renegociações.

Gestão de InadimplênciaGestão de Inadimplência
Emissão de relatórios com valores a receber e extrato de clientes 
e consultas por tipos de cobrança.

informações trabalhistas e previdenciárias devem estar 
iguais nos dados contábeis e no cadastro dos órgãos 
governamentais, o que vale também para dependentes, 
por exemplo. Sobre envio dos eventos, será necessário 
cadastrá-los conforme os prazos do eSocial, o que pode 
tornar necessário cumprí-los em menor tempo. 

O cumprimento desses processos, segundo a 
palestrante, deve levar as empresas contábeis a iniciarem 
procedimentos como qualificação cadastral, correção de 
inconsistências e mudança de cultura. “É preciso pensar 
no que o cliente precisa mudar”, destacou Jeni.

No encerramento do Road Show Contábeis, Elinton 
Marçal, diretor de tecnologia e marketing da SCI, 
abordou gestão de tecnologias web e mobile para 
empresas contábeis. Acompanhar procedimentos e 
solicitar alterações à distância em diversos dispositivos 
são algumas das possibilidades dessas ferramentas, 
para profissionais contábeis e clientes, que podem 
fazer essas ações por conta própria. Marçal comparou 
esse comportamento com o sistema bancário, que 
implementou as operações eletrônicas há anos, 
incorporadas à maioria dos procedimentos feitos 
pelos seus clientes. 

Elinto Marçal e Jeni Schüller falam aos participantes 
do Road Show Contábeis

eSocial será implementado  
em fases
Durante sua palestra, Jeni Schüller falou 
sobre a implementação faseada do eSocial, 
a partir de 8 janeiro de 2018. As tabelas 
e o evento S1000 deverão ser enviados 
pelas empresas até 28 de fevereiro. 
Em março e abril, serão cadastrados os 
eventos trabalhistas. A data de entrada 
das informações de Saúde e Segurança do 
Trabalho iniciarão em janeiro de 2019. As 
etapas ainda não foram oficializadas pelo 
Comitê Gestor da ferramenta.



Completo para o seu 
escritório ser exclusivo.

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



Capacitação

O diretor Ricardo 
Nogueira ministra o 

Curso de Capacitação 
sobre Simples Nacional

Cursos de capacitação do SESCON Rio de Janeiro abordam Simples Nacional 
e Reforma Trabalhista

Mudanças 
próximas

Duas mudanças legislativas que impactarão no 
trabalho dos profissionais contábeis, as alterações 
no Simples Nacional, a partir de 2018, e a vigência 
da reforma trabalhista foram temas dos Cursos de 
Capacitação realizados pelo SESCON Rio de Janeiro 
em 11 de setembro e 23 de outubro, respectivamente. 

As mudanças nas relações de trabalho entre 
empregadores e empregados por conta da Lei nº 
13.467/2017 foram abordadas por José Alfredo 
do Prado Jr, especialista na área trabalhista 
e previdenciária, no Instituto SESCON Rio de 
Janeiro. Formas de contratação, inclusão de 
novos modelos de trabalho na CLT, divisão dos 
períodos de férias e novos procedimentos para 

desligamento dos empregados são alguns dos 
aspectos alterados na legislação. 

O diretor do SESCON Rio de Janeiro, Ricardo 
Nogueira, realizou o curso sobre a Lei Complementar 
155/2016, que muda aspectos do Simples Nacional. 
Entre os assuntos abordados, hipóteses de exclusão 
do Simples, abrangência dos tributos do regime, 
base de cálculo e alíquotas e serviços disponíveis no 
site do Simples Nacional. 

Além dos cursos, o Programa de Capacitação do 
SESCON Rio de Janeiro abrange workshops, palestras 
e outras atividades sobre temas técnicos, gestão e 
consultoria contábil, voltadas para os profissionais 
contábeis e demais colaboradores das empresas. 
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Pesquisa da Fenacon reúne 
opiniões e ações dos 
profissionais contábeis sobre 
a implementação do eSocial

Perspectivas  
futuras
Em julho, a Fenacon realizou uma pesquisa sobre a 
implementação do eSocial nas empresas contábeis de 
sua base. O objetivo do levantamento foi identificar 
o nível de desenvolvimento de implantação da 
plataforma, cuja obrigatoriedade começa em janeiro 
de 2018. No total, 1332 companhias, contábeis, de 
outros setores e profissionais liberais responderam 
perguntas sobre os preparativos, dificuldades e 
alternativas utilizadas para auxiliar na implementação 
da ferramenta. 

“Tínhamos uma visão do mercado, mas queríamos 
saber um pouco mais as demandas das empresas 
contábeis e das outras de modo geral para nortear 
as ações internas da Fenacon”, explica Hélio Donin 
Jr, diretor do SESCON Rio de Janeiro e diretor de 
Educação e Cultura da Fenacon, pela qual participa 

do Grupo de Trabalho Confederativo do eSocial, 
grupo que reúne representantes do governo e outras 
entidades para discutir as iniciativas de implementação 
da ferramenta. 

Os questionários foram respondidos principalmente 
por profissionais atuantes nas áreas de serviços 
(78,3%), comércio (10,5%) e indústria (6,2%). Em 
68,3% dos casos, o eSocial foi conhecido em 2014 ou 
antes. Apesar de já saberem sobre a nova ferramenta, 
são poucas as empresas que haviam começado a 
implementação do eSocial: 42,9% dos entrevistados 
não haviam iniciado e 29,1% estavam no início. Para 
Donin, o início recente desse processo se deve aos 
adiamentos do cronograma, interrompidos este ano. 
“Com a liberação do ambiente de testes, ficou claro 
que, à princípio, não haveriam mais prorrogações. 

Pesquisa 
sobre 
eSocial

 Estamos prontos

 Em fase intermediária

 No início da implantação

 Não iniciamos

 Não sei definir

 Mudança cultural

 Alterações operacionais

 Adequação de sistemas

 Outros

Como está a implantação 
do eSocial na sua empresa

Dificuldade na implantação

4.4

4.8

27.2

42.3

16.1

9.6

23.7

29.142.9
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eSocial

Por isso, as movimentações em relação à adequação 
começaram agora”, analisa.

Entre as principais dificuldades apontadas na 
implementação do eSocial, estão a mudança 
cultural promovida pela mesma (42,3%), já que os 
dados deverão ser encaminhados digitalmente e 
à medida que os eventos ocorrem, seguida pela 
adequação de sistemas (27,2%). Para se prepararem 
para a implantação da plataforma, os entrevistados 
mencionam recursos como treinamentos (58%) 
e divulgação na mídia (16,6%), requisição já feita 
pela Fenacon ao governo. “Porque não serão só as 
empresas, os funcionários terão esse impacto também”, 
pontua Donin Jr, acrescentando que a necessidade 
de treinamentos indicada no levantamento levará a 
Fenacon a concentrar os seus esforços nesse aspecto. 

Apesar das dificuldades indicadas na fase inicial do 
eSocial, os participantes consideram que a plataforma 
ajudará na organização das empresas (59,5%). Porém, 
30,9% deles acham que os novos procedimentos 
complicam a operação das companhias. Para o diretor, 
a visão do eSocial como algo benéfico possibilitará 
mudanças culturais, com redução de procedimentos 
manuais e práticas incorporadas ao longo das 
décadas, o que será trabalhoso inicialmente, mas que 
melhorará com a estabilização dos procedimentos, à 
médio e longo prazo. 

Para as empresas contábeis, além das ações internas, 
é preciso tratar do tema com a fonte das informações, 
os clientes. “É preciso informá-los, treinar as equipes 
deles e mostrar as mudanças de comportamento e 
novas necessidades”, destaca Donin Jr. 

Árvore do Conhecimento
Para auxiliar os profissionais contábeis na adoção do eSocial, 
a Fenacon, em parceria com a Receita Federal, Ministério 
da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Caixa 
Econômica Federal, órgãos envolvidos na implementação da 
ferramenta, criou a Árvore do Conhecimento, site que reúne 
vídeos sobre os eventos do eSocial com representantes das 
instituições. Também são abordados no site Sped e ECF. 
Veja em www.arvoredoconhecimento.org.br.

 Treinamento

 Consultoria

 Sistema

 Divulgação na mídia

 Ajuda na organização 
das empresas

 Complica a operação 
das empresas

 Não muda nada

Importante no auxílio da implantação Opinião sobre o eSocial

58

9.3

16.6

9.5

30.9

59.5

16.1



Ações  
internas
Colaboradores intraempreendedores 
contribuem para o desenvolvimento 
das empresas em todas as áreas

A busca por iniciativas que tornem o cotidiano de tra-
balho mais produtivo pode partir dos gestores das 
empresas, assim como dos colaboradores. Essa pos-
tura é conhecida como intraempreendedorismo, na 
qual um funcionário trabalha como se fosse o dono do 
negócio. Segundo Gifford Pinchot, estudioso america-
no sobre o tema, “intraempreendedores transformam 
novas ideias em novas realidades rentáveis”.

Mirella Condé, consultora do Sebrae/RJ, explica que 
essa postura visa promover a melhoria de uma parte 
do negócio por meio da observação e da ação, ini-
ciativa que pode ser ainda mais importante para o 
colaborador do que para a empresa, já que ele ganha 
relevância por ser proativo. Foco em resultados, es-
tabelecimento de objetivos e um plano de ação para 
a meta firmada são algumas das características ne-
cessárias para esse perfil.  “Ao observar e agir para 
promover a transformação que ele acredita para a 
melhoria, seja para área que trabalha ou para o clien-
te final, ele age como intraempreendedor”.  

A postura intraempreendedora, segundo a espe-
cialista, está ligada à personalidade do indivíduo, 
mas também pode ser desenvolvida, desde que 
ele queira. Entretanto, ela pontua que pessoas 
que não tenham esse perfil podem ser mais ade-
quadas para determinadas áreas, já que a nature-
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za do intraempreendedor é mais inquieta. “É inte-
ressante saber encaixar os perfis nas atribuições. 
Normalmente, o que ocorre muito nas micro e 
pequenas empresas é que o empresário não re-
flete sobre as atribuições e personalidades que 
cabem em cada uma, colocando as pessoas no 
lugar errado”, analisa.

O comportamento é bem-vindo em todos os setores 
da empresa. “As companhias mais avançadas nesse 
sentido estimulam a inovação em todos os ambien-
tes. Quem enxerga inovação em cada etapa do pro-
cesso é quem o opera. A criatividade e a inovação 
deve estar em todas as áreas, da produção à entre-
ga”, explica Mirella. 



Gestão de Pessoas
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Incentivo
Para que os funcionários sejam intraempreendedores, 
é preciso espaço e incentivo dentro de uma empresa 
com cultura empreendedora, com reconhecimento das 
iniciativas. “É preciso permitir que o colaborador propo-
nha e que, propondo e dando certo, ele tenha bonifi-
cações, não necessariamente financeiras. Pode ser uma 
folga, por exemplo”. Mirella sugere isso seja decidido 
em grupo. “Ele pode reunir a equipe e discutir os be-
nefícios que eles gostariam de ter se alcançarem um 
objetivo com a inovação. Assim, todos ficam imbuídos”.

A iniciativa, no entanto, deve ser bem estruturada por 
parte da empresa. “Se quem inovou recebeu um be-
nefício, se outra pessoa que seguir o mesmo caminho, 
também será beneficiada. Isso é para criar um estímulo, 
não uma desmotivação. É interessante quando a em-
presa faz isso coletivamente, não individualmente. Se 
ela faz somente para um, pode estimular a competição, 
e não a colaboração”, orienta a especialista. 

Características dos 
intraempreendedores
- Têm foco em resultados;

- Conseguem desenvolver objetivos por 
conta própria;

- Estabelecem de planos de ação para re-
alizar os objetivos.

Intraempreendedores são 
pessoas que observam e 
agem para promoverem 
melhorias no seu 
ambiente de trabalho
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Bitcoin atrai investidores e chama a atenção pela estrutura 
tecnológica envolvida

Dinheiro 
digital
Digital, universal e conversível em qualquer outra moe-
da. Essas são algumas características do bitcoin, moeda 
eletrônica gerada por meio de processamentos reali-
zados em uma rede global descentralizada. Apesar de 
poder ser utilizada em transações comerciais ou troca 
de serviços, segundo Leandro Bissoli, advogado especia-
lista em Direito Digital e sócio do Patricia Peck Pinheiro 
Advogados, a criptomoeda se diferencia das tradicionais.

“Por se originar em processamentos, ela não tem las-
tro e nem órgão regulador, como o Banco Central. 
Mas, tanto no Brasil quanto em outros países, é consi-
derada um ativo, tanto que a Receita Federal estabe-
lece que o bitcoin deve ser declarado e tributado em 
cima do ganho obtido”, explica o especialista. 

Assim como outros ativos, a moeda virtual está sujeita 
às variações de mercado de outras aplicações, com uma 
especificidade: a própria rede em que está inserida. “As 
notícias ligadas a infraestrutura que sustenta a opera-
ção, possíveis vulnerabilidades, vazamentos, acessos 
não autorizados, as discussões políticas e os nós dessas 
redes, que são as pessoas ou empresas que entregam 
processo para a cadeia”, detalha Leandro Bissoli. 

Para quem tem bitcoin, é preciso ter atenção à plata-
forma de acesso à carteira virtual, já que não há órgão 
regulatório para recorrer em caso de perda. “O im-

portante é ter o registro dessas informações que não 
seja no seu computador, ou tenha uma contingência 
em caso de furtos ou quebra. Sem as informações re-
gistradas em outro local, não é possível recuperar o 
acesso”, alerta o advogado. 

Em alta
Em outubro de 2017, a cotação do bitcoin se apro-
ximou dos US$ 5 mil. A moeda virtual é negociada 
desde 2010, quando o maior preço registrado foi US$ 
0,39. A valorização exponencial chama a atenção de 
investidores que, além de terem que informar os ga-
nhos ao fisco, devem ter outros cuidados ao adquiri-
rem a moeda.

“Deve-se procurar traders que convertem reais para 
bitcoins. Há algumas instituições consolidadas no Bra-
sil, que por conta de precauções de combate ao terro-
rismo e lavagem de dinheiro, implementam controles 
para ter certeza de quem faz o cadastro e registro da 
carteira”, orienta o especialista. 

Blockchain: a sustentação do bitcoin
A “emissão” de bitcoins ocorre em redes que utilizam 
a estrutura conhecida como blockchain, na qual as in-
formações cadastradas são replicadas em várias máqui-



nas ao redor do mundo e atualizadas à medida que novas 
operações são concluídas e cadastradas em sequência nessa 
rede. Os registros espelhados e a validação necessária de cada 
participante são alguns dos fatores que garantem a segurança 
das operações. 

Cada ação é armazenada em um bloco, no qual constam o 
endereço do mesmo e a referência de tempo, o que man-
tém a ordem dos dados. A cada nova operação, elas são 
guardadas em nuvem e executadas pelos mineradores, 
usuários que realizam os pedidos que chegam à cadeia. 

“Eles fazem uma prova de trabalho, que é gerar um hash 
menor que o anterior, o que demanda muita capacidade 
de processamento, podendo levar minutos. Aquele que 
conseguir primeiro registra na rede. Isso é disseminado 
para todos os pontos e, por ter gastado essa capacidade 
de processamento, o minerador é remunerado. O bitcoin 
é a contrapartida desse trabalho”, explica Leandro Bissoli. 

Por reunir registros em cadeia imutáveis, o blockchain tem 
sido estudado, mas não é operado em larga escala. Bissoli 
cita a Estônia, que utiliza a tecnologia desde 2009 para re-
gistro de nascimentos. 
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Tecnologia
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Prevenir problemas e reduzir possibilidades de erro nas declarações de Imposto de Renda é uma das maiores 
prioridades das empresas contábeis. Eliminar os riscos da malha fina tornou-se um diferencial que conquista 
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Prosoft Analir One:
a evolução da solução de IRPF 
que você já conhece e con�a!

Lançamento
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Outras criptomoedas
Além do bitcoin, há outras criptomoedas 
em circulação no mundo. Confira outras 
dez delas:

Ethereum

Ripple

Litecoin

Dash

NEM

NEO

Monero

IOTA

BitConnect

OmiseGO

Fonte: Coinmarketcap.com
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Assim como outras partes do corpo humano, o siste-
ma auditivo deve ser cuidado adequadamente. O ór-
gão é formado por três partes: ouvido externo, mé-
dio e interno, cada área sujeita à diversas alterações. 
Números publicados pela Organização Mundial da 
Saúde em 2017 indicam que 360 milhões de pessoas 
têm problemas de audição por diversas causas, das 
quais 32 milhões são crianças. 

Segundo Tatiana Simões, especialista em Otorrinola-
ringologia e professora do curso de Medicina da Uni-
versidade Estácio de Sá, o órgão tem mecanismos de 
defesa contra essas situações, mas em caso de lesão, 
não é possível recuperar as perdas.

“A exposição a ruídos com frequência acima de 85 
decibéis (dB) pode provocar um trauma importante 
nas estruturas do ouvido e esse tipo de perda auditi-
va pode gerar zumbidos internos e distorção sonora. 
Por isso, usar protetores auriculares é muito impor-
tante para quem trabalha exposto a ruídos e baru-
lhos intensos, como funcionários de setores indus-
triais, motoristas de veículos grandes e operadores 
de construção civil”, explica. 

Poluição sonora, envelhecimento, problemas ge-
néticos, doenças hereditárias e adquiridas durante 
a gravidez, como rubéola congênita e sífilis, infec-
ções na infância também estão entre as causas de 
perda auditiva. 

A especialista acrescenta outras doenças recorrentes 
ao sistema auditivo: otites (inflamações no ouvido, 
internas ou externas, que podem ter infecção) e labi-
rintopatias (doenças que acometem o labirinto, área 
da orelha interna ligada à noção de equilíbrio, per-
cepção e posição corporal, além da audição). 

Som adequado
A exposição a sons de alto volume é um dos fatores 
que pode desencadear o desenvolvimento de perda 
auditiva. De acordo com a OMS, mais de 1 bilhão 
de pessoas entre 12 e 35 anos correm o risco de ter 
perdas auditivas por escutar música alta em fones de 
ouvido. “O uso de fones por muitas horas pode pro-
vocar perda auditiva, associada ou não a zumbido. 
De modo geral, sons acima de 60 decibéis já se tor-
nam desconfortáveis”, pontua a especialista.

O formato dos dispositivos, intra-auriculares ou 
extra-auriculares, também pode influenciar na 
exposição. “Fones intra-auriculares concentram 
e intensificam os sinais sonoros, por isso têm 
maior potencial de causar perda auditiva. Como 
se encaixam diretamente no canal do ouvido, di-
minuem o volume de ar e a distância da fonte da 
música para o tímpano, dobrando o nível relativo 
da exposição em relação aos fones extra-auricu-
lares”, detalha Tatiana. 

Atenção e cuidados com o 
sistema auditivo auxiliam 
na preservação da audição

Para ouvir 
melhor
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Limpeza
Por ser uma área sensível, a limpeza inade-
quada dos ouvidos pode lesionar o local 
ou ter consequências mais graves, como 
perfuração do tímpano e surdez parcial. 
“O uso de hastes flexíveis na limpeza é a 
maior causa de inflamações e lesões no 
canal auditivo”, observa a especialista. “O 
correto é usar o produto apenas para a 
limpeza da orelha, que é a região mais ex-
terna”, esclarece a professora. 

Para limpar o local sem riscos, ela recomen-
da. “Após o banho, utilize a toalha para se-
car o ouvido, introduzindo apenas a ponta 
do dedo mindinho. Se o excesso de cera 
estiver atrapalhando a audição, o ideal é 
procurar um otorrinolaringologista para 
uma remoção correta e insegura”, orienta 
a especialista.

Perda auditiva é uma das principais 
doenças do sistema auditivo
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Contador
venha ser nosso parceiro!

  Nossos parceiros são constantemente 

reconhecidos. Fornecemos o certificado digital 

gratuitamente para os escritórios parceiros, além

disso, patrocinamos eventos, capacitações, entre 

outros reconhecimentos em datas especiais.

  Com 26 anos de experiência em Automação Comercial, a LM Informática oferece

softwares de gestão com emissão de NFC-e e NF-e para o varejo do RJ. Nosso principal 

diferencial é o suporte ilimitado, com apoio por telefone, WhatsApp, Chat Online 

e presencial, sem custo adicional. 

   Na LM você pode ficar tranquilo, seu cliente

estará em boas mãos! Nosso atendimento é 

humanizado. Contamos com um time de 

profissionais qualificados para prestar um suporte

de excelência aos nossos clientes.

     Software de armazenamento e gerenciamento

do X M L disponível gratuitamente para os 

contadores parceiros, onde é possível controlar 

e verificar XML’ s de vários clientes online, 

com facilidade, rapidez e segurança!

   Receba nossas dicas e atualizações constantes 

sobre automação comercial e fique por dentro 

das novidades do setor na nossa página do facebook

(/clubedoscontadoresLM), se capacitando para 

dar uma melhor consultoria aos seus clientes.

Rio de Janeiro
Av. Brás de Pina, 1110

Vila da Penha

(21) 3301-9200

Região dos Lagos - Cabo Frio
Av. Vereador Antônio Ferreira

dos Santos, 1280,  Braga

(22) 2645-0410

SAC: 0800 745 1001
lminformatica.com.br

      /lminformatica

Sistema de Gestão do XML

Dicas e Informações Reconhecimentos e Prêmios

Atendimento Especializado

Quais são as vantagens de ser um Parceiro LM?

Entre em contato e se torne um parceiro!

Dicas e Ideias

XML

1



TABELA DE PREÇOS 
LOCAÇÃO DE SALAS PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES

Local Especificações Período  
8:30 às 17:30

Meio Período  
8:30 às 12:30

Locação para patrocinadores e 
associados

Auditório “A” até 50 pessoas R$ 500 R$ 396

15% DE DESCONTO
Auditório “B” até 30 pessoas R$ 420 R$ 336

Sala de Negócios até 20 pessoas R$ 315 R$ 250

Auditório “A” + “B” até 100 pessoas R$ 720 R$ 580

Locação das salas "A" e "B" incluem: Projetor, telão e mesa de som com um microfone
Hora/fração excedente em cada locação: R$ 190

Locação de equipamentos e serviços extras (valor unitário)

Notebook R$ 90

Apresentador multimídia R$ 40

Microfone sem fio R$ 50

Internet (taxa de utilização) R$ 70

Flip chart com bloco (10 folhas) R$ 30

Mesa de apoio R$ 25

Toalha R$ 20

Impressão P&B R$ 0,30

Impressão colorida R$ 1,50

Coffee Break – 20 minutos

Garrafa de Café 1 Litro R$ 15

Garrafa de Café 3 Litros R$ 36

Bombona de Suco 5 Litros R$ 40

Petitfour 1 Bomboniére R$ 25

Mini salgados assados Unidade R$ 2

Bolo Unidade R$ 18

Pão de queijo Unidade R$ 1,50

Rrefrigerante Unidade R$ 9

Taxa de limpeza R$ 50

Água Fornecimento sem custo

Para Coffe Break contratado externamente, será cobrado uma taxa de R$ 10 por pessoa, a arrumação com utensílios (descartáveis e/ou louças) devem ser feitas pelo 
cliente, dentro do tempo de serviço de 20 minutos.

Obs. 0.1 : Esta opção deve ser contratada de acordo com o número de pessoas presentes no evento, respeitando a quantidade mínima de 15 pessoas.

Obs. 0.2 - É proibido o consumo de alimentos e bebidas em nossas dependências sem o pagamento da taxa de serviço, o não cumprimento da norma, implicará em 
multa de três vezes o valor da diária (locação da sala utilizada).

Todos os alimentos devem ser consumidos no foyer onde estará exposto o coffe break, ficando proibido levar para as salas de treinamento.

Faça do seu evento 
corporativo um sucesso
Empresas de todos os portes estão investindo 
em treinamentos corporativos. Cursos, palestras, 
treinamento, workshops, seminários e inúmeras 
opções estão disponíveis no mercado. E o Sescon 
Rio de Janeiro oferece o espaço corporativo ideal 
para tornar seu evento ainda mais especial.

Nossas instalações são modernas e permitem 
adaptações de layout para as diversas 
modalidades de eventos. Possuem sistemas 
individuais de sonorização e rede wireless de 
acesso à internet, data show e ar-condicionado.

Agende sua visita!
(21) 2216-5353
eventos@sescon-rj.org.br


