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Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Visão e trabalho
Conhecer as perspectivas da área contábil é fundamental para nós, empresários 
do setor, sabermos as principais mudanças e oportunidades existentes. Para 
isso, em novembro, reunimos centenas de profissionais no 7º Encontro dos 
Empresários Contábeis do Rio de Janeiro (7º Enecont), no qual abordamos essas 
tendências e os aspectos já incorporados no nosso dia a dia, assim como ideias 
que devemos considerar para tornarmos o trabalho contábil mais eficiente e 
completo para os clientes. 

Além de temas voltados para a gestão empresarial, novidades legislativas 
e tributárias são abordadas nessa edição, como a MP 808/17, que altera 
aspectos da reforma trabalhista, e a criação da DME, nova declaração para 
movimentações acima de R$ 30 mil em espécie e a implementação faseada do 
eSocial, com etapas em 2018 e 2019. 

Em um ano importante para a história do SESCON Rio de Janeiro, recordamos 
as principais iniciativas do período, como cursos, palestras e fóruns, assim como 
ações realizadas junto aos órgãos públicos, Fenacon e entidades congraçadas. 
Na reta final de 2017, ainda realizamos uma nova edição do curso de capacitação 
sobre as mudanças no Simples Nacional para 2018 e um workshop com o 
palestrante Roberto Dias Duarte. 

Com novidades e mudanças na área contábil à frente, ressaltamos a importância 
da união da classe e destacamos que os empresários do setor podem contar 
conosco em 2018 para desenvolverem seus empreendimentos e suas equipes. 
Os ganhos da capacitação constante alcançam todos os profissionais da área, 
com reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido. 

Obrigado e boa leitura.
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Simples Nacional 
e acesso virtual a 
documentos são 
abordados em 
reunião da RFB
No dia 6 de novembro, a Receita Federal realizou 
a reunião com as entidades congraçadas, na qual 
o SESCON Rio de Janeiro foi representado pelo 
presidente Arnaldo dos Santos Jr, e os diretores 
Francisco Eduardo, Selma Gama e Wagner 
Pessamilio. As mudanças no Simples Nacional, 
no Programa Especial de Regularização Tributária 
(PERT) e no acesso ao atendimento virtual do órgão 
foram abordadas. 

Foram abordadas as alterações previstas na Lei 
Complementar 155/2016 a partir de 2018, como 
as mudanças no recolhimento de ICMS e ISS para 
empresas do Simples com ganhos anuais acima 
de R$ 3,6 milhões a até R$ 4,8 milhões, novo teto 
para empresas do regime; tributação progressiva, e 
aumento dos rendimentos dos microempreendedores 
individuais de R$60 mil para R$81 mil. 

Ainda foram destacados os casos de fraudes no 
PGDAS-D. Para evitá-las, desde 21 de outubro, 
empresas do Simples em malha deverão 
retificar declarações anteriores e pagar um DAS 
complementar para se autorregularizarem e 
evitarem penalidades como a exclusão do Simples. 
Na reunião ainda foi abordada a prorrogação do 
PERT, alterado pela MP 807/2017, cujo prazo foi 
encerrado em 14 de novembro. 

A RFB também alertou para uma mudança no eCac: 
a liberação de acesso aos documentos de processos 
e dossiês sem necessidade de acessar o Domicílio 
Tributário Eletrônico (DTE). Os arquivos poderão ser 
visualizados com procuração eletrônica. 

Cont in Rio
As diretoras Ilan Renz, Selma Gama e Neide 
Peres participaram do Cont in Rio, evento do 
CRCRJ realizado nos dias 8 e 9 de novembro. 
Gestão emocional, segurança da informação e 
temas da área contábil, como eSocial, Simples 
Nacional e Sped foram alguns dos assuntos 
abordados no evento. 

Ilan Renz (à direita) e a presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva

Homenagem  
à Marinha
No dia 5 de dezembro, o SESCON Rio de Janeiro 
participou de um almoço em homenagem à Marinha, 
ocorrido na sede do CDL Rio. A entidade foi 
representada pelo vice-presidente Renato Mansur. 



TI Rio realiza jantar comemorativo
O vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro Renato Mansur e o ex-presidente Lindberger Augusto participaram no 
dia 4 de dezembro do jantar anual das empresas de informática, pelo TI Rio. O evento ocorreu no Clube Ginástico 
Português, no centro do Rio. 

Aconteceu
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Dia D em Itaipava
No dia 12 de dezembro, a cidade de Itaipava sediou a segunda edição 
do Dia D ContaAzul, evento feito em parceria com a ContaAzul. Os 
empresários e profissionais contábeis da região puderam conhecer 
experiências de colegas da área em aspectos como aquisição de novos 
clientes, satisfação dos mesmos e valorização do profissional contábil, 
temas abordados pelos empresários contábeis Robson Cavalcanti e 
Carlos Santos, e transformação no mercado contábil, apresentado pelo 
CEO da ContaAzul, Vinicius Roveda. O presidente do SESCON Rio de 
Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, que fez a abertura do evento, e o diretor 
Wagner Pessamilio, participaram do Dia D. Arnaldo dos Santos Jr e Wagner Pessamilio 

no Dia D da ContaAzul

Renato Mansur; Benito Paret, presidente do TI Rio, e os ex-presidentes do SESCON Rio de Janeiro Guilherme Tostes e Lindberger Augusto

Assembleia Geral Extraordinária
O SESCON Rio de Janeiro realizou no dia 14 de dezembro, em sua sede, uma Assembleia Geral Extraordinária para debater 
remanejamento e suplementação de verbas do orçamento referente a 2017 e definições de pontos para 2018, como 
proposta da previsão orçamentária, tabela da contribuição sindical e proposta de reajuste da contribuição associativa. 
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Presidentes dos Sescons e 
Sescaps da Região Sudeste 
se reúnem no Rio de Janeiro
Os presidentes dos Sescons e Sescaps da Região Sudeste 
se reuniram no dia 23 de novembro no Rio de Janeiro. 
Na ocasião, eles falaram sobre a próxima edição da 
Conescap, que será realizada em Vitória (ES). O presidente 
do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, o vice-
presidente, Renato Mansur, e os diretores Marcelo Gil e 
Wagner Pessamilio também participaram do encontro. 
Também representantes da Fenacon, o diretor Hélio Donin 
Jr e o ex-presidente do SESCON Rio de Janeiro Lindberger 
Augusto também estiveram no evento. Reunião dos presidentes dos Sescons e Sescaps da região Sudeste

Desburocratização  
em Niterói
O vice-presidente do SESCON, Renato 
Mansur, participou no dia 6 de dezembro do 
Seminário Desburocratização, em Niterói. O 
evento, realizado pela Prefeitura da cidade 
e pela Jucerja, abordou as mudanças no 
licenciamento de empresas no município. 

O vice-presidente Renato Mansur (segundo, da direita para a esquerda) 
no Seminário Desburocratização

Jucerja responde 
dúvidas em reunião 
de entidades
A diretora do SESCON Rio de Janeiro Ilan 
Renz representou o SESCON Rio de Janeiro na 
reunião trimestral das associações, sindicatos e 
CRCRJ do Estado do Rio de Janeiro, ocorrida na 
sede do Conselho no dia 7 de novembro. No 
encontro, Felipe Goloni, assessor da presidência 
da Jucerja, tirou dúvidas dos participantes sobre 
o novo sistema de registro do órgão. Participantes da reunião trimestral das associações, sindicatos e CRCRJ do Estado do Rio de Janeiro



Aconteceu
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Participe do Sescon Rio de Janeiro

Contribuição 
Associativa 2018
Benefícios oferecidos pelo Sescon Rio de Janeiro:

Cota Anual:  
R$ 760,00 (à vista)

Cota Mensal: R$ 93,00 em 10x 
(no boleto com vencimento sempre 
no dia 10 ou no cartão de crédito).

Acesse sescon-rj.org.br, baixe a ficha de associação 
e envie o documento preenchido e assinado para 

cobranca@sescon-rj.org.br.

Agora, o pagamento das cotas também pode ser feito 
com cartão de crédito, mais uma facilidade que o 

Sescon-RJ oferece aos seus associados!

Assessoria Jurídica

Convênios

Descontos na certificação digital

Duas inscrições gratuitas (somente para pagamento à vista)

Desconto nas inscrições em eventos

Acesso ao Proages

Desconto na utilização do auditório

Programa de 
Patrocínio
O SESCON Rio de Janeiro está com o 
seu programa de patrocínio para 2018 
disponível. Para se tornar uma empresa 
parceira da entidade, entre em contato pelo 
telefone (21) 2216-5353. 

Aproxime a sua empresa de potenciais 
clientes e ajude a entidade a proporcionar 
atividades de capacitação e que agreguem 
valor à área contábil. 

Fim de ano
No dia 18 de dezembro, a diretoria do SESCON Rio de 
Janeiro se reuniu para um coquetel de fim de ano na sede 
da entidade. Na confraternização, o grupo comemorou as 
realizações de 2017 e projetou as iniciativas para 2018. 

Diretoria do SESCON Rio de Janeiro na confraternização da entidade



Novas alterações
Reforma trabalhista e MP 808 são abordadas no Café com Palestra de novembro

Em vigor desde 11 de novembro, a Lei nº 13.467/17, que 
instituiu a Reforma Trabalhista, foi o tema do Café com 
Palestra de 22 de novembro*, ministrado por Edmilson 
Machado, que também abordou a Medida Provisória 
nº 808/17, publicada no Diário Oficial da União poucos 
dias após o início da vigência da primeira lei, alterando 
alguns pontos do primeiro texto.

O palestrante lembrou que os novos textos não são 
os primeiros que alteraram aspectos da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), cuja última mudança foi em 
2001. Dessa vez, a Lei e a Medida Provisória ajustaram 
aspectos já praticados no mercado de trabalho, como 
divisão das férias e jornadas de trabalho de 12 horas 
seguidas por 36 horas de descanso e aumento da 
multa por falta de registro de empregado. 

Além disso, foram acrescidas alternativas às empresas e 
trabalhadores, como a criação da jornada intermitente, 
e os acordos entre contratantes e contratados passam 
a ter mais força em relação à lei. 

Entre os pontos abordados pela MP, está o afastamento 
de gestante e lactantes de atividades insalubres, salvo 
em grau mínimo, desde que, voluntariamente, elas 
apresentem laudo que autorize a permanência nesse 
tipo de trabalho. Para trabalhadores contratados como 
intermitentes, não haverá multa por não comparecem 
ao trabalho mesmo após aceitarem a convocação e caso 
não consigam receber em um mês o equivalente a um 
salário mínimo, será necessário fazer uma contribuição 
adicional ao INSS para garantir os benefícios, com 
exceção do auxílio-doença por acidente. Além disso, os 
contratos intermitentes perderão a validade após um 
ano de inatividade. 

“Toda a legislação para esse modelo fala do contrato, 
mas não especifica as condições necessárias nesse 
caso. A orientação é fazê-lo com base no sindicato 
ou associação em questão. É preciso ter ciência da 
categoria”, orientou o palestrante.

Edmilson lembrou que, desde a vigência da 
Reforma Trabalhista, há juízes julgando processos 
trabalhistas iniciados anteriormente à vigência de 
acordo com a nova lei, o que ocasiona em custeio 
do processo também para os trabalhadores, o que 
não ocorria anteriormente. Por conta disso, ele 
alertou os profissionais contábeis a terem atenção às 
decisões tomadas. No contexto das ações, a nova MP 
estabeleceu que os valores das indenizações serão 
estipulados a partir do limite máximo dos benefícios 
da Previdência Social. No caso, serão de três a 
cinquenta vezes o valor, de acordo com a gravidade 
apontada na decisão. 

8

Café com Palestra de novembro, sobre a reforma trabalhista

*excepcionalmente, não houve Café com Palestra em dezembro.



Com a internet se tornando um elemento fundamental 
nos hábitos de consumo, estar presente na rede é cada 
vez mais necessário para estar diante de potenciais 
clientes que buscam serviços contábeis. Nesse contexto, 
o Proages de 29 de novembro* abordou uma das formas 
de utilizar a internet para prospecção de clientes: o 
marketing digital. 

Para iniciar nessa modalidade, é preciso que as empresas 
tenham primeiramente sites profissionais e responsivos, 
com informações sobre todos os serviços realizados, 
porém, com textos e dados voltados para eventuais 
clientes. No entanto, ao disponibilizar uma forma de 
contato na página, deve-se responder as mensagens 
o mais rápido possível, já que as pessoas demandam 
esclarecimentos imediatamente.  

A visibilidade da página pode ser impulsionada por 
recursos como anúncios em buscadores, no qual o 
site é vinculado a palavras-chave selecionadas pelo 
anunciante, redes sociais e produção de conteúdo. 
Nesse caso, o acesso ao material é uma “isca” para obter 
dados dos eventuais clientes, como e-mails, para manter 
contato posteriormente e enviar outras informações 
com o objetivo de fechar eventuais negócios. Além de 
prospecção de novos contatos, esse tipo de marketing 
também dá autoridade à empresa, já que se torna uma 
referência online para assuntos específicos. 

As ações de marketing podem ser realizadas por uma 
agência externa ou um profissional especializado dentro 
do escritório contábil, porém, o empresário deve ter 
noções do tema para argumentar com quem produz 
as ações e por conhecer o público-alvo e a persona, 
personagem com características e problemas usado 
como base para elaborar as peças. 

Alcance ampliado
PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis
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Porém, segundo a mediadora do Proages, Cristiane Andrade, 
estratégias de marketing digital requerem continuidade e 
planejamento do que é publicado e da trajetória que os 
potenciais clientes poderão fazer ao entrarem em contato. 
Os conteúdos também devem seguir um calendário e ter 
algum diferencial em relação à concorrência, já que os 
assuntos da área contábil são semelhantes. 

“O conteúdo te torna conhecido, traz fidelidade e faz 
com que o cliente te veja de outra forma. O marketing 
também serve para reconhecimento de marca, obter 
maior alcance e taxas de conversão mais elevadas”, 
pontuou Cristiane. 

Entretanto, a abrangência do assunto permite aumentar 
o alcance das empresas de nível regional para nacional. 
Por isso, ao utilizar a ferramenta, a empresa deve estar 
preparada para aumento de demanda, que pode ser 
contornada com documentos prontos para cada nicho. 

Diante da possibilidade de ter aumento de procura de 
potenciais clientes, também é preciso observar antes 
como está o funcionamento da empresa internamente. 
“Se entrarem novos trabalhos, você poderá não dar 
conta e perdê-los na mesma velocidade que entraram”, 
orientou a diretora. 

As possibilidades do marketing digital para as empresas contábeis são 
abordadas no Proages de novembro

*Excepcionalmente, não houve Proages em dezembro

Marketing digital foi o tema do Proages de novembro



Você tem a visão.
Nós temos a resposta.

Informações comerciais: 0800 645 4004 
www.dominiosistemas.com.br

Contábil PREMIUM.
Completo para o seu escritório ser exclusivo.
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17º Conescap

O SESCON Rio de Janeiro participou da 17ª edição 
da Convenção Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas (Conescap), 
realizada entre 15 e 17 de novembro em Manaus 
(AM), com o tema central Superação: Construindo 
Soluções de Sustentabilidade para o Brasil. 

O maior evento do setor no país reuniu representantes 
dos Sescons e Sescaps de cada estado, além de 
autoridades locais, como o prefeito da capital 
amazonense, Arthur Virgílio Neto, que participou da 
conferência de abertura da Convenção. 

Palestraram no evento o ministro do STF, Celso de 
Mello; o co-fundador da Netflix, Marc Randolph; a 
culinarista e apresentadora Bela Gil; o professor Marcio 
Atalla; o consultor Jim Cunningham; o filósofo Luis 
Felipe Pondé, entre outros participantes. Conforme 
o tema central, a Conescap utilizou ferramentas 
tecnológicas em suas atividades, material reciclado 
na sua estrutura e contou com a participação da 
população local na realização do evento. 

No encerramento, foi divulgada a cidade sede da 
próxima Convenção: Vitória, no Espírito Santo, receberá 
a décima nona edição do evento em 2019. 

17ª Conescap reúne empresários contábeis de todo o país em Manaus

No coração  
do Amazonas

Delegação do Rio de Janeiro na 17ª ConescapA presidente do Sescon-AM, Maria Cristina Gonzaga e Dolores Zamperlini, 
presidente do Sescon-ES, estado que sediará a próxima Conescap



Você tem a visão.
Nós temos a resposta.

Informações comerciais: 0800 645 4004 
www.dominiosistemas.com.br

Contábil PREMIUM.
Completo para o seu escritório ser exclusivo.



Em vigor desde 11 de novembro, a Lei nº 13.467/17, 
conhecida como Reforma Trabalhista, foi alterada 
três dias depois pela Medida Provisória 808/17. 
O texto muda aspectos relacionados a saúde e 
segurança do trabalho e detalha pontos relativos às 
novas modalidades de contratação e cumprimento 
de jornada de trabalho mencionadas na lei e integra 
ao salário recebimentos fixos, como gratificações e 
comissões. Outros benefícios, como ajuda de custo e 
auxílio-alimentação não compõem os vencimentos. 

No caso de gestantes, a MP pontua que elas serão 
afastadas de atividades insalubres, salvo em grau 
médio ou mínimo, desde que, voluntariamente, elas 
apresentem laudo que autorize a permanência nas 
atividades. Para lactantes, o afastamento do trabalho 
em qualquer grau de insalubridade ocorrerá quando 
ela apresentar atestado de médico de sua confiança.

Entre as outras alterações, é facultado às organizações 
da área de saúde estabelecer em convenções ou acordos 
coletivos de trabalho as jornadas de 12 por 36 horas. 
Para contratos com trabalhadores autônomos, é vedada 
a exclusividade, assim como a qualidade de empregado.  

Para atividades como motoristas, representantes 
comerciais, corretores de imóveis e outras categoriais 
reguladas por legislações específicas relacionadas a 
atividades compatíveis com contratações autônomas, 
a legislação também estabelece que não há qualidade 
de empregado nesses casos, desde que cumprindo os 
requisitos do artigo 442-B.

Trabalho intermitente 
Para as novas modalidades de contratação 
incorporadas na Reforma Trabalhista, também 

houveram mudanças. Os contratos de trabalho 
intermitente inativos por mais de um ano serão 
considerados rescindidos e os trabalhadores desse 
modelo não poderão sofrer multa, mesmo que, 
após aceitarem convocação, não compareçam para 
o trabalho. 

A MP ainda determina que nesses contratos deverão 
constar informações como nome e endereço das 
partes envolvidas, valor da hora ou dia de trabalho, 
local e prazo para pagamento. Além disso, após 
a convocação, o trabalhador terá 24 horas para 
responder à oferta. 

Para as contribuições de INSS dessas contratações, os 
trabalhadores que não conseguirem receber em um 
mês o equivalente a um salário mínimo, deverão fazer 
uma contribuição adicional ao INSS para garantir a 
seguridade, com exceção de auxílio-doença por acidente, 
que não haverá período de carência. Como em outras 
modalidades, o encerramento do contrato de trabalho 
intermitente permite ao trabalhador movimentar até 
80% do saldo do FGTS depositado pelo contratante. 

Assim como nos casos de terceirização das 
atividades-fim, no caso de empregados demitidos, a 
recontratação nesse modelo será impedida por um 
período de 18 meses. 

Danos morais
Em relação ao julgamento de casos de danos morais, 
a MP estabelece parâmetros para as reparações, de 
três a cinquenta vezes o valor do limite máximo dos 
benefícios da Previdência Social, de acordo com o grau 
da ofensa determinado, de leve a gravíssima, cujo valor 
pode dobrar em caso de reincidência.  
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Medida Provisória altera pontos da nova Lei que alterou a CLT

Mudanças na  
Reforma Trabalhista

Reforma Trabalhista



Artigo Técnico
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A LM Informática, empresa com mais de 26 anos de 
atuação no segmento de automação comercial, tem 
focado na propagação do conceito do “novo mercado”, 
um mercado totalmente dependente da tecnologia para 
prosperar. Com um comprometimento claro em sua 
visão, a empresa se mostra engajada nas tendências, 
buscando qualificar e formar seus parceiros: em atenção 
especial aos contadores e consultores empresariais.

Com o objetivo de estimular o conhecimento e a 
mudança de cultura em prol de um varejo próspero, 
a LM em 2018 abrirá eventos gratuitos com temas 
indiscutíveis e prioritários, elucidando sobre novas 
exigências fiscais, tributárias e sobre técnicas avançadas 
de gestão empresarial.

Em entrevista exclusiva à Revista do Sescon-
RJ, Alfredo Figueiredo, Diretor Comercial da LM 
Informática, traz as sensibilidades da empresa para 
atender os cenários presentes e aos que estão visíveis 
para o próximo ano. Confira:

Qual o histórico e as realidades da LM Informática?

Alfredo Figueiredo: No início nossa empresa tinha 
foco em equipamentos (Hardware) e suporte em 
implantação da Automação Comercial. Hoje, após 
26 anos de prática, nossa experiência nos mostrou a 
necessidade de ir além, priorizando soluções de gestão 
para atender as demandas e expectativas dos clientes, 
contadores e dos consultores empresariais. Estamos 
sintonizados com as principais tendências do mercado, 
onde a tecnologia chega para facilitar a vida dos 
empreendedores, na direção de um negócio eficiente, 
que roda no automático.

Qual a visão da LM Informática para os Novos 
Cenários do Mercado?

AF: Estamos seguros que o novo mercado exige 
processos eficazes de gestão, com acesso fácil e rápido 
à informações precisas de controle empresarial, com 
destaque aos registros financeiros, registros de compra 
e venda, registros de estoques, controle e conciliação das 
vendas em seus meios de pagamento (cartões de crédito 
e débito), auditoria dos arquivos fiscais, entre tantos 
outros. Para tanto buscamos permanentes adequações 
e complementos em nossos sistemas com ferramentas 
inteligentes para uma gestão habilidosa e eficiente.

Quais são as Mudanças, na prática, para as empresas?

AF: Algumas empresas precisarão rever seus processos 
de gestão ou a falta deles, com foco de investimento 
em profissionalização da operação, desde a qualidade 
de atendimento e da disponibilidade de prestação 
de serviços como valor agregado às suas relações 
no mercado, com fornecedores, clientes internos e 
externos. O grande investimento, independentemente 
de todos os recursos disponibilizados, sairá da união: 
pessoas e tecnologia. As empresas que se adequarem 
a esse foco, pensando sempre no diferencial (aquele 
tempero próprio) irão alcançar a liderança.

Qual a proposta de Parceria da LM Informática?

AF: Pelo privilégio da oportunidade de termos 
colaborado com o Fórum da Contabilidade – Baixada 
Fluminense, por convite recebido do Evandro Gonçalves 
de Almeida – ASCOM, identificamos a viabilidade de 
podermos oferecer desdobramentos daquele evento, 
quer para Escritórios de Contabilidade e/ou Contadores, 
quer para seus Clientes (com destaque aos de Pequeno 
Porte). O calendário dos eventos estará em nosso site 
(www.lminformática.com.br/eventos) e no Facebook 
(Clube do Contador LM). 

Uma Nova Esperança em 2018 - Soluções de Gestão com Tecnologia

Novos Tempos x Novos Rumos



14

Para capacitar empresários e profissionais contábeis e apresentar reivindicações, SESCON 
Rio de Janeiro realiza eventos e participa de iniciativas junto aos órgãos públicos

Ações em prol  
da contabilidade

03

04

01

0502
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Retrospectiva 2017

No ano que completou 30 anos, o SESCON Rio de Janeiro 
realizou diversos eventos em prol da área contábil e inaugurou 
um novo espaço para capacitação dos empresários contábeis 
e seus colaboradores. Além das edições mensais do Café com 
Palestra e Proages, coordenados pela diretora colaboradora 
Cristiane Andrade. 

Também ocorreram cinco Cursos de Capacitação e os 
Fóruns Jurídico, de Tecnologia, Societário, Fiscal, Trabalhista 
e Contábil. Os diretores Douglas Schneider, Wagner 
Pessamilio, Marcelo Gil, Ricardo Nogueira, Ilan Renz e 
Patrícia Sena coordenaram os eventos, respectivamente. 
Os fóruns abordaram temas como contabilidade como 
alicerce jurídico, soluções de TI para o eSocial, legalização 
digital, as ferramentas digitais da Sefaz-RJ, práticas 
trabalhistas, auditoria e compliance. 

07

08

09

06

10

01. Diretoria do SESCON Rio de Janeiro no 6º Mulher Empresária; 
02. Arnaldo dos Santos Jr no Fórum de Tecnologia, primeiro evento 
realizado no novo auditório da entidade; 03. Arnaldo dos Santos Jr, o 
vice-presidente Renato Mansur e o diretor Marcelo Gil na assinatura do 
decreto para desburocratização da abertura de empresas no Rio Janeiro; 
04. Edição do Café com Palestra; 05. Curso de capacitação sobre Simples 
Nacional; 06. Primeira edição do Dia D ContaAzul, realizada no SESCON 
Rio de Janeiro; 07. Palestra no dia Dia do Empresário Contábil; 08. 
Diretoria do SESCON Rio de Janeiro e palestrantes do Fórum Fiscal; 09. 1º 
Workshop Redesimples; 10. Renato Mansur (à direita) com palestrantes 
do Fórum Contábil
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Capacitação 
Também ocorreram workshops em parceira com 
patrocinadores, o 6º Mulher Empresária e o 7º Enecont 
(veja mais nas páginas 18 a 23), eventos tradicionais 
da entidade, além de uma palestra comemorativa 
ao Dia do Empresário Contábil e o 1º Workshop do 
Redesimples, com a participação de representantes 
dos órgãos públicos envolvidos nos processos para 
desburocratização, como Receita Federal, RCPJ-RJ, 
Jucerja, Sefaz-RJ e Corpo de Bombeiros. 

O Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) 
e a DIRF também foram outros assuntos abordados 
em eventos do SESCON Rio de Janeiro realizados em 
parceria com entidades governamentais. As mudanças 
no Simples Nacional, implementação do eSocial e 
Reforma Trabalhista também foram pontuados. 

Com a inauguração do Instituto SESCON Rio de Janeiro, 
em agosto, assim como a programação tradicional da 
entidade, também foram realizados eventos contábeis 
com as empresas parceiras na capital e em outras 
cidades do estado. Este ano, o Rio de Janeiro também 
sediou uma reunião da diretoria da Fenacon, realizada 
no dia 24 de maio, e a XII Reunião de Presidentes da 
Região Sudeste da Federação, no dia 23 de novembro. 

11

12

13

14

15

16

17
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11. O diretor Douglas Schneider na abertura do Fórum 
Jurídico; 12. Representantes dos órgãos públicos no Fórum 
Societário; 13. Arnaldo dos Santos Jr no Fórum Trabalhista; 
14. Inauguração do auditório do SESCON Rio de Janeiro; 
15. Palestra sobre PERT realizada no auditório do SESCON 
Rio de Janeiro, com Patrick Wajnberg e Alexandre 
Moreira, da Receita Federal, e Daniel Ávila, da PGFN; 16. O 
deputado Otávio Leite com Arnaldo dos Santos Jr na sede 
do SESCON Rio de Janeiro; 17. Diretoria do SESCON Rio de 
Janeiro na solenidade de posse e aniversário de 30 anos 
da entidade; 18. Edição do Proages; 19. Participação na 
reunião da Receita Federal com as entidades congraçadas; 
20. Road Contábil, da SCI, realizada no SESCON Rio de 
Janeiro; 21. Leônidas Quaresma, da Receita Federal, 
palestra em uma das edições do Sescon Itinerante; 22. 
Arnaldo dos Santos Jr (à direita) e Roberto Dias Duarte

Aproximação dos entes públicos
Ao longo de 2017, o SESCON Rio de Janeiro também participou de 
reuniões com órgãos das três esferas públicas para levar reivindicações 
da classe contábil, e com parlamentares, como o deputado federal 
Otávio Leite, que esteve na sede da entidade, e o deputado federal 
Celso Pansera. As mudanças do Simples Nacional e o Projeto de Lei nº 
7895/2017, com o objetivo de reduzir as multas abusivas relacionadas ao 
descumprimento de obrigações acessórias, foram os temas abordados. 

Além dos eventos, em agosto, o SESCON Rio de Janeiro negociou as 
convenções coletivas de trabalho (CCTs) com SEESCERJ, Sindeap-RJ e 
Sindicont-Rio. Além do reajuste nos salários dos profissionais contábeis, 
foi acordado um tratamento diferenciado para as cidades do interior do 
estado, aspecto contemplado pela primeira vez nas Convenções. 

18

19

20

21

22

Além de capacitar os empresários e profissionais 
contábeis, o SESCON Rio de Janeiro coletou doações 
de latas de leite em pó nos eventos ao longo do ano. 
As centenas de doações foram entregues ao Instituto 
Nacional do Câncer (INCA).

Números
12 edições do Café com Palestra, com mais de 550 pessoas

5 Cursos de Capacitação

2 Sescons Itinerantes

Mais de 300 empresários contábeis em 11 edições do Proages

Mais de 520 participantes nos 6 Fóruns de 2017
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As mudanças de comportamento e, por 
consequência, no mercado, influenciam as 
necessidades do público e as práticas empresariais. 
Na contabilidade, não é diferente. Para abordar 
esse contexto e as perspectivas do setor neste 
cenário, o SESCON Rio de Janeiro realizou a sétima 
edição do Encontro dos Empresários Contábeis do 
Rio de Janeiro (Enecont) no dia 24 de novembro, 
no Rio Othon Palace Hotel. Cerca de 600 pessoas 
participaram do dia de palestras.  

“Quisemos trazer um pouco do que vimos este ano 
com os outros Sescons e Sescaps, assuntos que serão 
levados para os nossos escritórios contábeis. Como 
empresários, devemos ser estratégicos, agregar valor 
e sabermos nos vender”, disse o presidente Arnaldo 
dos Santos Jr na abertura.

Em seguida, o vice-presidente Institucional da 
Fenacon, Irineu Thomé; e o diretor Assessor 
da entidade, Sergio Approbato, falaram sobre 
a participação do Rio de Janeiro na história da 
Fenacon: Orlando Lima, primeiro presidente do 
SESCON Rio de Janeiro, foi um dos participantes da 
reunião que deu origem à Federação e, em 1997, a 7ª 
Conescap, realizada na capital fluminense, mudou as 
perspectivas de convenções da área até então.

Primeiro palestrante do evento, o mentor da 
Endeavor Edson Rigonatti abordou o segredo 

Conhecimento para  

crescer
7º ENECONT reúne as oportunidades da contabilidade digital

O presidente Arnaldo dos Santos Jr na abertura do evento

das startups, empresas comumente fundadas 
por empresários que carregam características 
relacionadas ao desenvolvimento tecnológico. 
São empreendedores velozes, experientes e com 
alto conhecimento nesse setor. Rigonatti explicou 
que a criação de empresas nesse formato segue 
padrões e necessidades específicas à medida que 
o empreendimento cresce. 

Começando como “famílias” e chegando 
a “nações”, essas companhias precisam de 
consultoria em aspectos como ajuda regulatória, 
precificação correta, auditoria e planejamento 
tributário. Para atender às demandas, ter um 
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7º Enecont

grupo de parceiros pode ajudar as empresas 
contábeis a assessorarem esses clientes. Porém, 
Rigonatti pontuou que ao longo desse trajeto, a 
mortalidade dos empreendimentos é alta, o que 
deve ser lembrado pelos profissionais contábeis. 

O palestrante ainda falou sobre o ambiente 
de desenvolvimento dessa área no Brasil. 
Segundo ele, São Paulo é décimo-segundo 
ecossistema de empreendedorismo no mundo, 
em um contexto em que espera-se que cada 
vez mais essas empresas apareçam fora dos 
Estados Unidos. Ele também destacou os erros 
mais comuns das startups ao buscarem venture 
capital: configuração societária mal desenhada, 
formação da equipe e falta de dinheiro, que 
pode ser obtido com ajuda dos profissionais 
contábeis, que podem orientá-los a buscarem as 
melhores alternativas. 

No segundo painel, Renata Faria, gerente de 
Parceiros de Tecnologia da Amazon Web Services, 
falou sobre empresas que impulsionaram seus 
negócios com a cloud computing, serviço que 
cresce com as novas demandas do mercado 
relacionadas à inovação e estrutura adequada  
a essas mudanças. 

“Hoje o consumidor pode decidir se quer uma 
empresa ‘lean’, retirar da máquina o que não agrega 
valor ao cliente e utilizar recursos sob demanda”, 
contextualizou a palestrante, acrescentando que 
empresas de diversos setores podem compartilhar 
expertises fornecendo serviços para cada situação. Ela 
ainda falou sobre os investimentos da companhia, 
focados em data centers, o que permite acesso rápido 
aos dados armazenados, além de outros serviços 
relacionados, como de reconhecimento de voz e big 
data, e ferramentas de capacitação para os usuários. 

Cerca de 600 pessoas estiveram no 7º Enecont
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Encantamento
Em seguida, o conselheiro da Omiexperience, 
Roberto Dias Duarte, falou sobre padrão de 
excelência e gestão da Disney nos escritórios 
contábeis. Ele pontuou que, ainda que o marketing 
seja usado, o valor do serviço deve ser percebido 
pelos clientes, aumentando à medida que o 
preço cobrado diminui. Para isso, o palestrante 
sugeriu focar em nichos específicos, conforme o 
porte escolhido, além de outros pontos, como 
comportamento do público-alvo em relação à 
tecnologia e nível de maturidade da empresa. 

Uma vez selecionado, deve-se estudar o setor 
para conhecer os principais percalços, utilizar 
ferramentas, como marketing de conteúdo, para 
educar os clientes, e definir pacotes de serviços 
de acordo com o tamanho de cada empresa. O 

último passo é encantar o cliente, identificando 
pontos de combustão a serem evitados por 
meio de ações direcionadas, o que aumenta o 
encantamento das pessoas. 

Para exemplificar a estratégia, Roberto Dias Duarte 
mencionou ferramentas usadas pela Disney em seus 
parques temáticos, feitas sob quatro princípios: 
segurança, eficiência, cortesia e show. Atenção ao 
cenário, que engloba desde a apresentação da 
empresa ao contato dos colaboradores com os 
clientes, foi outro aspecto lembrado. “A mesma 
dedicação da operação deve ser dedicada ao 
encantamento”, pontuou o palestrante. 

“A cultura envolve processos e pessoas. Os 
empresários têm que dar o exemplo, criar o processo 
de venda e comentar o que foi feito com a equipe. 
Quem começa na frente, tem vantagem”, acrescentou. 

01

0203
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7º Enecont

Inovação
No quarto painel do dia, Arnaldo dos Santos 
Jr, acompanhado do presidente do Sescon-
SP, Marcio Shimomoto, e do vice-presidente 
administrativo da Aescon-SP, Wilson Gimenez 
Junior, falaram sobre suas experiências no 3º 
Seminário Internacional do Sescon-SP, ocorrido 
em setembro no MIT. Shimomoto contextualizou 
a iniciativa da entidade paulista, ressaltando 
a importância de conhecer as tendências 
internacionais. Ele ainda destacou que, nos EUA, 
as universidades e empresas são mais integradas. 
As companhias ajudam a subsidiar as instituições, 
que, por sua vez, suprem necessidades de trabalho 
entre seus alunos e corpo docente. 

Eles falaram sobre os tipos de inovação explicadas 
nas aulas, geradas por motivações diferentes, 

04

05 06

01. O vice-presidente Institucional da Fenacon, Irineu Thomé, 
falou sobre a participação do Rio de Janeiro na criação da 
Fenacon; 02. Sergio Approbato, diretor Assessor da Fenacon, 
na abertura do 7º Enecont; 03. Edson Rigonatti (à esquerda), 
que falou sobre start ups, e Marcelo Lombardo, mediador 
da palestra; 04. Arnaldo dos Santos Jr em entrevista à 
Contabilidade na TV; 05 e 06.Nos intervalos, os participantes 
visitarem estandes dos patrocinadores do evento

inclusive dentro das empresas, que se estendem 
até a pontos indiretos do trabalho, como canais 
de distribuição e processos. “Inovação não é só 
tecnologia, pode ser uma nova abordagem, outra 
forma de fazer um trabalho. E é preciso envolver o 
pessoal para promover a inovação. Oferecer prêmios 
para as ideias inovadoras, dar espaço”, sugeriu 
Wilson Gimenez Junior. 

Empreendedorismo disciplinado, no qual negócios 
específicos precisam de um tempo para serem 
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plenamente desenvolvidos, sem inovações; o 
crescimento da adoção do blockchain, protocolo 
de confiança adotado entre duas partes, sem 
necessidade de um órgão regulador; e a criação de 
cursos que supram as necessidades do mercado na 
mesma velocidade que as mudanças ocorrem foram 
outros pontos abordados na palestra. 

O marketing digital em empresas de consultoria 
financeira foi o tema abordado por Jonathan Souza, 
da Resultados Digitais. Ele explicou a diferença 
entre as ações de marketing, destacando o inbound 
marketing, modelo no qual as empresas se fazem 
presentes no momento de decisão de compra de um 
produto ou serviço pela internet, cada vez utilizada 
na busca para suprir necessidades. No caso, a oferta 
de informações necessárias em formatos adequados 
para potenciais clientes é o recurso utilizado. 

“Para cada tipo de cliente, é preciso entender 
quem ele é, criando personas, que são 
personagens com problemas e características a 
serem levadas em consideração ao oferecer um 
produto”, explicou o palestrante, acrescentando 
que a divulgação do conteúdo deve ser feita 
por anúncios em redes sociais e e-mails, 
obtidos ao oferecer as informações, e, a partir 
do comportamento nas mensagens, identificar 
oportunidades. A abordagem para venda pode 
ser feita comercialmente ou por e-mail, de acordo 
com o perfil em questão. 

Jonathan acrescentou que o marketing digital 
também é uma forma da empresa se mostrar relevante 
e que o processo de construção da modalidade não 
é imediato, sendo necessário de três a seis meses 
para entender como o processo funciona. 

A diretoria do SESCON Rio de Janeiro no 7º Enecont



Gestão do tempo
Na última palestra do dia, o especialista em 
produtividade Christian Barbosa falou sobre 
produtividade para empreender. Ele citou 
ferramentas que ajudam os empresários a 
ganharem tempo no dia a dia, como uso 
de comando de voz, e abordou o modelo 
centralizador de trabalho de muitos empresários, 
que tira a disponibilidade para outros 
aspectos, como vida pessoal e investimento no 
desenvolvimento do próprio negócio. 

“Nesse modelo, a confiança está na pessoa, não 
na empresa, com crescimento baseado na agenda 
do dono. Para mudar, é preciso ser estratégico e 
ouvir mais o cliente, com processos automáticos 
e crescimento baseado na equipe. É preciso criar 
procedimentos e treinar pessoas normais para fazer 
trabalhos brilhantes”, pontuou o palestrante.

Sobre as equipes, ele acrescentou que é preciso 
estabelecer metas e envolver o grupo no alcance das 
mesmas, assim como estabelecer papéis e objetivos 
claros e reconhecê-los quando necessário. “Eles têm 
que ter orgulho de trabalhar com você”, acrescentou.

No encerramento do 7º Enecont, as empresas 
parceiras sortearam brindes entre os participantes 
e aquelas que trouxeram mais pessoas ao evento 
foram homenageadas pelo SESCON Rio de Janeiro. 
O evento foi seguido por um happy hour realizado 
no mesmo hotel onde o Enecont ocorreu. 

7º Enecont

07. Renata Faria, da Amazon Web Services, falou sobre 
impulsionamento de empresas com a cloud computing; 08. 
Roberto Dias Duarte palestrou sobre padrão de atendimento 
Disney nos escritórios contábeis, com mediação de Vinícius 
Roveda; 09. Arnaldo dos Santos Jr, Marcio Shimomoto e 
Wilson Gimenez Jr no Painel Inovação; 10. Jonathan Souza, 
da Resultados Digitais, abordou marketing digital para 
empresas de consultoria financeira. A palestra foi mediada 
pelo empresário contábil Anderson Hernandes; 11. Christian 
Barbosa encerrou o 7º Enecont com uma palestra sobre gestão 
do tempo para empreendedores; 12. Arnaldo dos Santos Jr 
e o vice-presidente Renato Mansur com representantes dos 
Sescons e Sescaps que participaram do 7º Enecont

07 08
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10 11
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eSocial
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No dia 1º de dezembro, o Comitê Diretivo do eSocial publicou a Resolução nº 3, no qual informa os procedimentos 
para implantação da ferramenta, obrigatória a partir de janeiro de 2018. A primeira etapa abrange empresas 
com faturamento anual acima de R$ 78 milhões, que enviarão dados específicos ao logo de cinco fases. O grupo 
será seguido pelas demais empresas, que iniciarão os processos em julho. Nos dois casos, a última etapa será 
concluída em janeiro de 2019. Para órgãos públicos, o eSocial terá início em janeiro de 2019, com a última fase 
a ser concluída em julho do mesmo ano.

Confira na tabela a seguir os meses de cada fase e dados a serem enviados:

Em etapas Cronograma de implementação 
do eSocial é divulgado

Empresas com faturamento anual  
acima de R$ 78 milhões

Janeiro de 2018: Cadastros do empregador e tabelas

Março de 2018: Eventos não periódicos, como admissões, 
afastamentos e desligamentos

Maio de 2018: Folhas de pagamento

Julho de 2018: Substituição da GFIP e implementação da 
compensação cruzada

Janeiro de 2019: dados de Segurança e Saúde do Trabalhador

Demais empresas, inclusive Simples Nacional, 
MEIS e pessoas físicas  

(que possuam empregados)

Julho de 2018: Cadastros do empregador e tabelas

Setembro de 2018: Eventos não periódicos

Novembro de 2018: Folhas de pagamento

Janeiro de 2019: Substituição da GFIP e compensação cruzadas 
e dados de Segurança e Saúde do Trabalhador

Órgãos públicos

Janeiro de 2019: Cadastros do empregador e tabelas

Março de 2019: Eventos não periódicos

Maio de 2019: Folhas de pagamento

Julho de 2019: Substituição da GFIP e compensação 
cruzadas e dados de Segurança e Saúde do Trabalhador



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

4003-9310 | nasajon.com.brConheça 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, 
contcontrole orçamentário e processos específicos para renegociações.

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

As mudanças no Simples Nacional ocasionadas pela 
Lei Complementar nº 155/2016 foram abordadas 
em uma nova edição do Curso de Capacitação 
do SESCON Rio de Janeiro, realizado no dia 27 
de novembro. O diretor da entidade, Ricardo 
Nogueira, falou sobre possibilidades de exclusão 
do regime a partir de 2018, serviços disponíveis no 

site do Simples, abrangência dos tributos, base de 
cálculo e alíquotas. 

O Programa de Capacitação do SESCON Rio de Janeiro 
engloba palestras, workshops e outras atividades 
sobre temas técnicos, gestão e consultoria contábil 
voltadas para profissionais contábeis e colaboradores 
que realizam outras atividades nessas empresas. 

Simples Nacional é 
tema de nova edição do 
Curso de Capacitação do 
SESCON Rio de Janeiro

Atualização 
legislativa
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RFB estabelece nova 
declaração para operações 
com moeda em espécie

Dinheiro  
na mão
Em novembro, a Receita Federal instituiu a Declaração 
de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie 
(DME). A nova declaração será exigida para transações 
entre pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil 
que movimentarem valor igual ou superior a R$ 30 
mil ou equivalente em outra moeda. 

O novo documento foi divulgado na IN RFB 1.761/2017 
e deverá ser enviado pelo e-CAC, em apresentação 
designada para a declaração, a partir de 1º de janeiro 
de 2018. A obrigatoriedade abrange pagamentos 
decorrentes de serviços, aluguel, entre outras 
operações, e não abrange instituições financeiras 
reguladas pelo Banco Central.  

Na DME, deverão ser informados dados como 
identificação do pagador, data da operação, moeda 
utilizada, valor pago, código e descrição do bem 
cedido ou serviço prestado que gerou o recebimento 
do dinheiro. Para operações com pagante domiciliado 

no exterior, deverá ser informado o número de 
identificação fiscal (NIF) no país em questão.

Assim como outras declarações da RFB, a DME 
também poderá ser retificada. O prazo para 
apresentação do documento é o último dia útil do 
mês subsequente ao recebimento do montante 
em espécie. O novo documento também deverá 
ser assinado digitalmente pela pessoa física ou 
jurídica ou seu representante legal por meio de 
certificado digital.

As penalidades por descumprimento da declaração 
ou entrega fora do prazo variam de R$100 a 
R$1.500, de acordo com a infração e o infrator, ou 
de 1,5% (pessoas físicas) a 3,0% (pessoas jurídicas) 
do valor da operação no caso de informações 
omitidas, inexatas ou incompletas. No caso de 
empresas do Simples Nacional, a multa sobre o 
valor da operação é reduzida em 70%. 

DME

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio fenacon.pdf   1   11/04/2014   11:42:06

Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME)
• Começa em 1º de janeiro de 2018;

• Transações de pessoas físicas e jurídicas de R$ 30 mil ou mais; 

• Entregue no mês subsequente da operação, via e-CAC;

• Requer certificação digital;

• Penalidades de R$ 100 a R$ 1500 ou de 1,5% a 3,0% do valor da operação, de acordo com o caso;

• Legislação: IN RFB nº 1761/2017.
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Workshop
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O SESCON Rio de Janeiro realizou no dia 30 de novembro 
o workshop Contador 2.0 com Roberto Dias Duarte, 
palestrante e consultor da Omiexperience. A atividade 
reuniu 50 pessoas que aprenderam formas de fazer 
planejamento estratégico e inovações para gerar valor aos 
serviços oferecidos pelas empresas contábeis em meio 
às mudanças, disruptivas e tecnológicas, do setor, e seus 
benefícios para a longevidade dos negócios. 

A atividade ainda abordou suporte na criação de modelos de 
negócios que possibilitam oportunidades de trabalho contábil 
segmentadas por nichos de mercado, com estratégias e 
processos de controle das ações de vendas e marketing. Análise 
do mercado, identificação das oportunidades de trabalho, 
modelo de negócios, proposta de valor, engajamento dos 
colaboradores, estratégias de marketing e técnicas de venda 
foram alguns dos aspectos abordados no workshop. 

Roberto Dias 
Duarte realiza 
workshop no 
SESCON Rio 
de Janeiro

Mudança de 
pensamento

Roberto Dias Duarte no workshop Contador 2.0



A todo vapor
Atenção às metas e a cultura organizacional são aspectos para evitar queda de 
produtividade na equipe

Ter atenção às tarefas dos colaboradores é um dos 
fatores para acompanhar a produtividade da em-
presa como um todo. Porém, ao identificar quedas 
constantes nas métricas, é preciso avaliar as cau-
sas, antes que o quadro se estenda a mais pessoas, 
assim como ponderar se a companhia tem alguma 
influência nesta situação. 

“A falta de motivação pode influenciar negativa-
mente o restante da equipe e o clima da empre-
sa. Porém, é importante avaliar se o funcionário é 
improdutivo por deficiência dele ou se há fatores 
externos que afetam o seu desempenho. É preciso 
observar, por exemplo, se a empresa oferece con-
dições de trabalho saudáveis e se há uma boa rela-
ção com o gestor”, explica Jaqueline Arruda, dire-
tora da Associação Brasileira de Recursos Humanos 
do Rio de Janeiro (ABRH-RJ). 

A evolução da produtividade pode ser identificada 
individualmente ou pela empresa como um todo. 
Entretanto, devem ser estabelecidas metas alcan-
çáveis antes da mensuração para que o objetivo 
não se torne um fator desmotivador. Além das me-
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tas, os líderes das equipes podem evitar a queda 
de produtividade buscando desenvolver as pesso-
as, já que o ambiente de trabalho também influen-
cia nos resultados. 

“É fundamental manter sempre o diálogo com os 
funcionários e não se esquecer de dar feedbacks, 
tanto reconhecendo os acertos como orientando 
em relação ao que pode melhorar. Trace metas 
possíveis com a equipe. Assim, se mostra que to-
dos os objetivos partem de um consenso”, orienta 
a especialista. 

Se, uma vez estabelecidos parâmetros alcançáveis 
a falta de produtividade continuar, deve-se ponde-
rar as razões para o quadro e tentar solucioná-las. 
Designar um colega mais experiente para mento-
rá-lo e observar os resultados dessa mudança ou 
oferecer um treinamento podem ser algumas das 
alternativas. Mas é preciso avaliar o tempo dispen-
sado para isso. 

“A organização tem que observar até que ponto 
vale a pena aguardar uma mudança de comporta-
mento, já que uma pessoa improdutiva pode pre-



A todo vapor
Gestão de Pessoas
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judicar o desempenho coletivo. Nesse caso, o des-
ligamento será a única solução”, sugere a diretora.

Outros fatores
Além de aspectos operacionais da empresa e individu-
ais, a queda de produtividade das pessoas pode ser por 
motivos relacionados à saúde, como presenteísmo e 
transtornos mentais, quadros percebidos se a empresa 
investe na gestão da saúde dos seus funcionários. 

“É preciso entender a razão do presenteísmo e 
saber se os colaboradores apresentam alguma 
doença que esteja prejudicando o desempenho 
deles. É possível implementar ações e programas, 
independentemente do tamanho da empresa. Por 
exemplo, se é oferecido um plano de saúde, uma 
possibilidade é ter um contato mais próximo com 
a operadora, pois muitas oferecem programas de 
promoção à saúde”, alerta a diretora. 

Como evitar queda de produtividade?
Verifique o clima organizacional e se a empresa oferece boas condições de trabalho, ambos fatores para 
evitar queda de produtividade. “Também há alguns vícios no trabalho que tornam as atividades mais 
morosas do que deveriam, como falta de organização ou dificuldade de priorizar atividades. As informa-
ções se perdem e o mesmo trabalho é feito várias vezes”, explica Jaqueline Arruda. 

Outras distrações, como uso da internet e conversas em grupo também podem dispersar os funcioná-
rios. A especialista sugere envolver as pessoas. “Buscar a conscientização e o comprometimento com os 
resultados atingidos”.



30

Redes wi-fi públicas podem conter risco aos aparelhos  
e informações armazenadas

Todo cuidado 
é pouco
Para muitas pessoas, o acesso a uma rede wi-fi no dia a 
dia é tão necessário que se equipara à serviços essen-
ciais, como fornecimento de energia elétrica, que a co-
nexão as redes públicas se tornam primordiais. Porém, a 
disponibilidade de acesso à internet gratuito em locais 
desconhecidos pode representar riscos aos dispositivos 
de acesso e aos dados contidos neles, já que ameaças 
como ataques, varredura nos aparelhos para encontrar 
vulnerabilidades, roubo de informações, uso indevido 
dos recursos para disseminar spam ou fazer práticas ma-
liciosas são alguns dos riscos.

As redes wi-fi se comunicam por sinais de rádio, o que 
torna possível a interceptação das informações trans-
mitidas por qualquer usuário com equipamentos como 
tablets ou notebooks. “Por terem instalação simples, 
muitas pessoas as instalam sem qualquer cuidado com 

configurações mínimas de segurança, e podem vir a ser 
abusadas por atacantes por meio de uso não autoriza-
do”, explica o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento 
de Incidentes de Segurança no Brasil (Cert.br). 

Precaução
No caso de uso de wi-fis públicos, o risco pode 
estar na falta de criptografia das informações 
acessadas, que podem ser obtidas em ataques. 
Além disso, a própria rede pode ser uma isca. “Ela 
pode ser propositadamente disponibilizada para 
atrair usuários, a fim de interceptar o tráfego (e 
coletar dados pessoais) ou desviar a navegação 
para sites falsos”, pontua o Cert.br.

Esses riscos podem ser evitados com algumas me-
didas, como somente habilitar o acesso ao wi-fi no 

Redes públicas e 
desconhecidas podem 
representar riscos 
aos computadores e 
smarthphones



  31

Tecnologia

ARMAZENE, CONTROLE E GERENCIE!

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

Controle Financeiro Empresarial

Controle de Estoque

Sistema de Ponto de Venda (PDV)

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e e NFC-e

Controle, armazenamento e gerenciamento de XML

O sistema de gestão da LM Informática faz a sua vida ficar mais fácil

A LM tem sistemas cuidadosamente projetados para

 facilitar e agilizar a gestão do comércio varejista

Entre em contato e torne-se um parceiro

O Cert.br elenca algumas medidas de seguran-
ça no uso de redes em qualquer ferramenta. 
Assim como redes wi-fi, os cuidados se apli-
cam ao acesso à redes móveis, como 3G e 4G:

- Mantenha seu dispositivo atualizado com as versões 
mais recentes e todas as atualizações aplicadas;

- Use mecanismos de segurança, como programa 
antimalware e firewall pessoal, também atualizados;

- Seja cuidadoso ao usar ou elaborar suas senhas;

- Utilize conexão segura sem que uma comunicação 
envolver dados confidenciais

- Se for o caso do seu dispositivo, somente ative 
compartilhamento de recursos quando necessário 
e utilizando senhas difíceis de serem descobertas.

momento do uso, desligando-o quando não for neces-
sário. Além disso, se possível, deve-se utilizar redes pú-
blicas ou abertas com criptografia, principalmente no 
caso de conexões de origem desconhecida. No caso 
das páginas de internet, deve-se priorizar endereços 
iniciados por “https”, que utilizam conexão segura. 

Com a sua rede
Na instalação de redes domésticas, o aparelho deve ser 
posicionado longe de janelas e próximo ao centro do local. 
Isso controla a abrangência da rede e reduz a propagação 
do sinal. Dados da configuração original do dispositivo, 
como a senha devem ser alterados, se possível. Também 
deve-se desabilitar o gerenciamento do equipamento via 
internet (WAN), de modo que, para acessar as funções de 
administração, seja preciso conectar-se diretamente ao 
aparelho usando uma rede local, que anula as chances 
de um ataque externo fazer mudanças de configuração. 
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O que é inteligência artificial? É possível encon-
trar essa tecnologia no dia a dia?

Falando de uma forma bem simples, Inteligência 
Artificial (IA) é uma ampla área de estudos que cria 
algoritmos de computador que tomam decisões, as 
quais, se fossem tomadas por um ser humano, se-
riam consideradas inteligentes. Isso fica mais inte-
ressante quando esses algoritmos são expostos aos 
resultados das suas decisões e, com isso, se aperfei-
çoam automaticamente para tomar decisões cada 
vez melhores.

Isso se vê por exemplo em assistentes de voz como 
a Siri da Apple ou o Google Now. Cada vez que se 
fala com um deles, você está ao mesmo tempo “trei-
nando” o algoritmo de reconhecimento de voz deles.

Mas não para por aí. A IA está mais no nosso dia a 
dia do que imaginamos: na detecção de fraudes em 
compras online, na criação de textos e mais recen-
temente, até mesmo em diagnósticos de câncer. Em 
algumas cidades do mundo, os carros auto dirigíveis 
já são uma realidade.

Na contabilidade, onde essa tecnologia pode ser 
vista? Quais são as perspectivas futuras?

A IA é uma novidade na contabilidade, mundialmente 
falando. Estive recentemente na Accountex, nos EUA, 
e esse foi um dos temas centrais. A contabilidade, 
assim como qualquer outro ramo onde é necessária 
a análise e entendimento de transações em grandes 
volumes, é sem dúvida um terreno cheio de possibi-
lidades para uso dessa tecnologia, tanto para facilitar 
o dia a dia quanto para reduzir a chance de erros. 
Portanto isso tende a crescer muito. Estou certo que 

em breve a IA para o mundo de gestão como um 
todo, será uma daquelas coisas que olhamos para 
trás e pensamos: “nossa, como eu pude sobreviver 
até hoje sem isso!”.

Em que áreas da contabilidade a IA é mais pre-
sente hoje?

No momento, está presente apenas de forma indi-
reta. Alguns sistemas de gestão já estão sugerindo a 
classificação correta de lançamentos com base nessa 
tecnologia para garantir que os lançamentos contá-
beis derivados disso tenham menos erros. No Brasil, 
a Omie é a única solução desse tipo, mas em breve 
vamos expandir para outras coisas bem mais profun-
das, como determinar toda a tributação e alíquotas 
para qualquer tipo de transação comercial, de forma 
automática. Em outras palavras, equivale a dizer que 
estamos construindo um mundo onde emitiremos 
notas fiscais sem antes configurar o sistema! Ele clas-
sificará tudo sozinho, determinará o cenário fiscal e 
as alíquotas que deverão ser usadas. Vamos comba-
ter a complexidade da legislação com inteligência, só 
que artificial.

O uso de IA é um aspecto negativo ou positivo 
para a área? 

Eu entendo como algo muito positivo. Toda vez que 
a máquina assume uma tarefa que antes precisava 
do trabalho de uma pessoa, ao contrário do que al-
guns imaginam, geramos riqueza pois o custo dimi-
nui e a pessoa em questão pode se dedicar a fazer 
coisas de maior valor agregado, gerando mais renda.

Vamos enxergar a IA como ela é: apenas mais uma 
tecnologia criada para automatizar tarefas, nada 

Inteligência  
automatizada

Marcelo Lombardo, CEO da 
Omiexperience, fala sobre 
o crescimento do uso de 
Inteligência Artificial no 
cotidiano e na área contábil
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Prevenir problemas, reduzir erros e eliminar o risco de cair na malha fina é prioridade para as 
empresas contábeis, na elaboração do IRPF. E o novo Prosoft Analir One, veio para facilitar ainda 
mais esta tarefa. A solução, já utilizada pela maioria dos contadores, agora conta com uma nova 
interface gráfica, mais ágil, intuitiva e amigável; e com funcionalidades que permitem uma 
declaração de IRPF mais segura e organizada.
Conheça todas estas inovações em: wolterskluwer.com.br/prosoft-analir/

Prosoft Analir One:
a evolução da solução de IRPF 
que você já conhece e con�a!

Lançamento

Consulte nosso parceiro PSRio: (21) 2158 1500
wolterskluwer.com.br | 0800 941 6162

Rua Bela Cintra, 768 | 5º ao 7º andar
Consolação | CEP 01415-000 | São Paulo/SP

PARCEIRO CERTIFICADO GOLD
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mais, nada menos. Na nossa história recente, o mes-
mo questionamento já aconteceu quando as lavou-
ras e as fábricas foram automatizadas. Entretanto, 
nos últimos cem anos, a população da terra aumen-
tou quatro vezes e o salário médio corrigido aumen-
tou 11 vezes, o que prova que nos deslocamos para 
trabalhos de valor agregado muito maior.

Como os empresários contábeis podem usar os 
recursos da IA para aumentar a percepção de va-
lor dos seus serviços para os clientes?

A equação é simples: quando tarefas são automatizadas, 
o custo por transação cai vertiginosamente, liberando 
o nosso bem mais precioso: o tempo. Isso é justamente 
o que pode ser empregado pelo profissional  
contábil para entender melhor o negócio de seus 
clientes e ajudá-los a serem mais prósperos. Eficiência 
gera prosperidade. E prosperidade gera empregos e 
mais prosperidade. O CEO da Omiexperience, Marcelo Lombardo
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                       TABELA DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE SALAS PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES

Local Especificações
DE SEGUNDA À SEXTA SÁBADO DOMINGO Locação para 

patrocinadores e 
associados

Período 8:30 
às 17:30

Meio Período  
8:30 às 12:30 Locação para final de semana

Auditório “A” Até 50 Pessoas R$ 500,00 R$ 396,00 100% de 
acréscimo no 
valor cobrado  
de segunda à 

sexta-feira

150% de 
acréscimo no 
valor cobrado 
de segunda à 

sexta-feira

15% De Desconto
Auditório “B” Até 30 Pessoas R$ 420,00 R$ 336,00

Sala De Negócios Até 20 Pessoas R$ 315,00 R$ 250,00

Auditório “A” + “B” Até 100 Pessoas R$ 720,00 R$ 580,00

Locação das salas “A” e “B” incluem: Projetor, telão e mesa de som com um microfone
Sala de Negócios, arrumação em formato reunião, nesta locação não estão incluídos: projetor, caixa de som* e microfone

 Hora/fração excedente em cada locação: R$ 190

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

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 Bomboniere R$ 25

Mini salgados assados Unidade R$ 2

Salgados fritos 1 KG R$ 45

Bolo Unidade R$ 18

Pão de queijo Unidade R$ 1,50

Refrigerante  
(garrafa de 2 litros) Unidade R$ 12

Taxa de limpeza R$ 50

Água Fornecimento sem custo

Locação de equipamentos e serviços extras (valor unitário)

Notebook R$ 90

Apresentador Multimídia R$ 40

Caixa amplificadora (som) – para Sala de Negócios** R$ 120

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



Uma nova esperança para 2018

Novas Exigências Fiscais e Tributárias • Cenários do Mercado • Gestão de Pessoas

Desafios às Resistências de Mudanças • Administração Financeira, de Perdas e de Estoques

Encontro 01

Datas:  24/01/2018  

Horário:  Das 14:00 às 16:00

Nosso encontro será realizado na Sede da LM Informática

Avenida Braz de Pina, nº 1.110, Penha - Rio de Janeiro

VAGAS LIMITADAS POR ENCONTRO

Encontro 03

Datas:  21/02/2018  

Horário:  Das 14:00 às 16:00

Encontro 04

Datas:  07/03/2018  

Horário:  Das 14:00 às 16:00

Encontro 02

Datas:  07/02/2018  

Horário:  Das 14:00 às 16:00

A LM Informática em conjunto com o Clube dos Contadores LM está trazendo um encontro

para você, Contador, se adequar às novas regras para o Simples Nacional de 2018, entre outros

cenários. Invista tempo para informação e reflexões para busca de soluções e da excelência!

Inscrições pelo email: eventos@lminformatica.com.br

Uma realização: 

clubedos
contadoresLM

Patrocínio:

by

Apoio:

Garanta já a sua Participação. É grátis!



Para prestar um serviço 
de qualidade às empresas 
associadas e filiadas, a 
Contribuição Sindical é um 
dos principais fatores para 
o Sescon Rio de Janeiro 
continuar esse trabalho.

FAÇA  
SUA  
PARTE

Contribuição 
Sindical
Empresarial


