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Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Visão e oportunidades
Histórias bem sucedidas são inspiradoras, principalmente quando se trata 
de empreendedorismo. Para contribuirmos com a visibilidade de casos de 
sucesso da área contábil, a sétima edição do Mulher Empresária trouxe cases 
desse tipo e outras iniciativas da área contábil para auxiliarmos as companhias 
do setor a crescerem. 

A busca de novas oportunidades de trabalho na área contábil diante do 
quadro de informatização da atividade é fundamental para a prosperidade das 
empresas. Por isso, o SESCON Rio de Janeiro tornou-se parceiro do Sescon-
SP no International Desk, projeto que possibilitará às empresas contábeis 
participantes prestarem serviços a companhias italianas que atuam no Brasil. A 
apresentação da iniciativa, que tem expectativa de expansão para outros países, 
é abordada nesta revista, assim como as medidas necessárias para começar a 
atuar neste setor. 

Outra possibilidade de atuação para este ano são as eleições. Abordamos o 
início dos procedimentos do pleito e os serviços que as empresas contábeis 
podem prestar aos candidatos, com possibilidades de conseguir outros 
trabalhos na área posteriormente. 

Dando continuidade à oferta de capacitação dos nossos associados e seus 
colaboradores, realizamos nesse período um curso de capacitação sobre 
eSocial e a segunda edição do workshop sobre venda de serviços contábeis. 
Este ano, ainda realizaremos novos cursos e palestras, além dos fóruns, que já 
fazem parte do calendário do SESCON Rio de Janeiro.  

Obrigado e boa leitura.
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SESCON Rio de Janeiro participa 
de solenidade de posse do CRCRJ
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos 
Santos Jr, representou a entidade na solenidade de 
posse festiva dos novos conselheiros do Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro 
(CRCRJ). A cerimônia ocorreu no dia 10 de março, 
no Hotel Laghetto Stilo Barra Rio. 

Ainda participaram do evento as diretoras Ilan Renz, 
Neide Peres e Selma Gama, homenageada na ocasião 
pelo Dia Internacional da Mulher. 

9ª	Caminhada	dos	Profissionais	
da Contabilidade
A diretora do SESCON Rio de Janeiro, Ilan Renz, 
participou da 9ª Caminhada dos Profissionais da 
Contabilidade, promovida pelo SINDICONT-Rio 
no dia 8 de abril. Profissionais da contabilidade e 
seus familiares fizeram um percurso de cerca de 3 
quilômetros no Aterro do Flamengo. 

SESCON Rio de Janeiro participa de 
evento com o deputado Rodrigo Maia
No dia 9 de abril, o presidente do SESCON Rio de 
Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e o vice-presidente 
Renato Mansur, participaram do Almoço do 
Empresário, evento promovido pela Associação 
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), no qual o 
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, abordou os Desafios da Inserção do Brasil 
no Século XXI. 

As mulheres no mercado de trabalho
A diretora do SESCON Rio de Janeiro, Ilan Renz, foi 
uma das participantes do 1º Encontro de Mulheres 
Profissionais da Contabilidade da Região dos 
Lagos, realizado no dia 23 de março pela União de 
Profissionais de Contabilidade do Interior do Estado 
do Rio de Janeiro – Região dos Lagos (Unicon). 
No evento, foram realizadas palestras sobre 
empreendedorismo feminino, presença no mercado 
de trabalho e direitos das mulheres. 

Parceria internacional
A participação da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria no projeto International Desk, iniciativa do Sescon-SP 
que conta com a participação do Sescon Rio de Janeiro (leia mais sobre o projeto nas páginas 22 e 23), foi tema de uma 
reunião no dia 19 de março entre a Câmara Internacional e a entidade. O presidente Arnaldo dos Santos Jr. e o Presidente da 
Câmara, Alessandro Barillà, e o diretor Executivo Giorgio Rossi participaram do encontro, que teve como objetivo abordar a 
divulgação do projeto e a formação de um acordo de cooperação técnica e institucional entre as duas partes. 

Arnaldo dos Santos Jr (ponta direita) na solenidade de posse do CRCRJ

O deputado federal Rodrigo Maia (centro) com Arnaldo dos Santos Jr (à 
esquerda) e Renato Mansur (à direita)

Ilan Renz (de preto) no 1º Encontro de Mulheres Profissionais da 
Contabilidade da Região dos Lagos

Ilan Renz (segunda, da esq. para a dir.) na 9ª Caminhada dos Profissionais 
da Contabilidade



Aconteceu
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RFB aborda IRPF 2018 
em reunião
O SESCON Rio de Janeiro, representado pela diretora 
Selma Gama, participou no dia 14 de março da reunião 
da Receita Federal com as entidades congraçadas, na 
qual o auditor fiscal do órgão, Leônidas Quaresma, 
abordou as mudanças e novidades na Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física 2018. 
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Sescon-ES completa 21 anos
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo 
dos Santos Jr, e o diretor Hélio Donin Jr participaram 
da solenidade aniversário do Sescon-ES, realizada 
no dia 23 de março. 

Dia	do	Profissional	 
da Contabilidade
O dia 25 de abril, Dia do Profissional da Contabilidade, foi 
comemorado com uma solenidade no CRCRJ, na qual o 
presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos 
Jr, participou da mesa solene e da entrega da carteira de 
registro aos novos profissionais inscritos no Conselho. 
Na ocasião, também foi entregue uma homenagem da 
entidade ao presidente do Conselho, Waldir Ladeira. 
Também estiveram no evento o vice-presidente do SESCON 
Rio de Janeiro, Renato Mansur, e a diretora Ilan Renz. 

Arnaldo dos Santos Jr e Hélio Donin Jr no aniversário do Sescon-ES

Selma Gama (segunda, da dir. para a esq.) na reunião da Receita Federal

Arnaldo dos Santos Jr (à direita) entrega 
homenagem a Waldir Ladeira



Cobrança adequada
Honorários contábeis é tema do Café com Palestra de março

Levantar os fatores internos das empresas contábeis, 
ter uma estimativa das tarefas realizadas por cliente 
e o valor da hora de trabalho de cada membro 
da equipe são alguns dos fatores utilizados para 
estipular os preços dos honorários contábeis, tema 
abordado no Café com Palestra de 14 de março* por 
Alexandre Andrade, sócio da OCF Treinamentos e 
Consultoria. O evento teve coordenação da diretora 
do SESCON Rio de Janeiro, Ilan Renz.

Segundo o palestrante, na maioria dos casos, os 
honorários não são estabelecidos tecnicamente e 
não levam em consideração fatores como os riscos 
do trabalho, como multas e eventuais problemas 
para os clientes, o que pode ser contornado com 
a contratação de um seguro de responsabilidade 
civil profissional. 

Além disso, é comum que as empresas contábeis 
não avaliem periodicamente os resultados de 
cada cliente para verificar se os custos estão 
compatíveis com o honorário acordado e definem 
os valores de acordo com o que colegas cobram 
ou conforme a necessidade financeira da empresa. 
A falta de embasamento técnico também dificulta 
a conversa com os clientes em uma renegociação 
de valores ou para tomar uma decisão estratégica 
para a empresa contábil, como especialização em 
um setor específico. 

Com estimativas estabelecidas, o palestrante 
explicou que, além de calcular o honorário conforme 
as atividades, é possível estabelecer um padrão 
inicial para novos clientes, que pode ser reavaliado 
nos primeiros meses. 
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Alexandre Andrade abordou honorários contábeis no Café com Palestra de março

*Excepcionalmente em abril, não houve Café com Palestra



Base do trabalho das empresas contábeis, a contabilidade 
propriamente dita e as formas de mantê-la em dia foi tema 
do Proages de 28 de março*. Os participantes debateram 
o porquê dos atrasos recorrentes, falhas no processo de 
gestão dos documentos necessários para elaboração da 
mesma e consequências de entregas imprecisas. 

Parte fundamental da elaboração da contabilidade, o 
recebimento dos dados clientes no prazo adequado é 
um dos principais percalços no processo já que, além 
do atraso, podem trazer outros desdobramentos para 
os profissionais contábeis.

“Muitos contadores assumem uma culpa que não é deles 
e, indiretamente, punem outro cliente que envia os dados 
em dia e faz hora extra para colocar todo o trabalho em 
dia. É preciso saber quando o retrabalho é culpa nossa ou 
não”, pontuou a mediadora Cristiane Andrade. 

A falta de percepção da importância do documento, que 
é uma ferramenta para acompanhar o desenvolvimento 
de uma empresa, foi um dos fatores apontados pelos 
presentes que causam esse problema. Para mudar 
isso, é preciso conscientizar os empresários sobre o 

procedimento e o cumprimento dos prazos em tempo 
hábil e iniciar o movimento dentro da empresa contábil. 

Internamente, para auxiliar no cumprimento da 
obrigação em dia, o empresário contábil deve conhecer 
a capacidade produtiva da sua equipe, estabelecer 
processos e utilizar ferramentas para gestão de 
processos, medidas que auxiliam na gestão do tempo 
e, por consequência, na precificação adequada dos 
serviços. No contato com o cliente, a recomendação 
compartilhada é de que a cobrança das informações 
deve ser feita também por telefone, após e-mails 
sem resposta. “Se o contato por e-mail não resolver, 
a situação deve ser passada para o supervisor. Além 
disso, entrar em contato por telefone ajuda porque 
entramos em contato direto com a pessoa, o que ajuda 
a resolver a situação”, sugeriu Cristiane. 

Ajuste de trabalho
PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis
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Contabilidade em dia foi abordada no Proages de março

*Excepcionalmente, não houve Proages em abril

Em março, o Proages abordou a manutenção da contabilidade em dia
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Com a redução de 80% 
no tempo de fechamento 
contábil, conseguimos 
atender a muito mais clientes 
mantendo a mesma estrutura.

Quer ter uma empresa contábil 
mais organizada e produtiva?

acesse contaazul.com

Nelson Boing
Gestão Contabilidade

Parceiro Nível Diamante
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Refis

CONTABILIDADE
ONLINE

A praticidade da empresa 
contábil disponível 
24 horas por dia!

Transmissão e recebimento de 
documentos de forma centralizada 

Envio online de guias, relatórios, 
encargos e recibos diretamente do 
sistema 

Aplicativo para facilitar a vida  do 
seu cliente 

0800 704 1418

No dia 3 de abril, o Congresso Nacional derrubou 
o Veto nº 5/2018 da Presidência, sobre o programa 
de regularização tributária para Micro e Pequenas 
Empresas do Simples Nacional. O texto prevê que 
as companhias poderão quitar dívidas com a União 
vencidas até novembro de 2017 com redução das 

multas e juros conforme o número de parcelas 
estabelecidas, cujo valor mínimo é R$ 300, além de 
uma entrada, dividida em cinco vezes (veja mais no 
quadro a seguir). Para quitar os débitos, será preciso 
aderir ao Refis até três meses após a promulgação 
do texto, ocorrida no dia 9 de abril. 

Veto do Refis para micro e pequenas empresas é derrubado
Nova chance

Formas de pagamento Entrada Redução

À vista 
5% do valor 

do débito, sem 
descontos, em 
até cinco vezes

90% dos juros, 70% das multas e 100% dos encargos legais

Até 145 parcelas 80% dos juros, 50% das multas e 100% dos encargos legais

Até 175 parcelas 50% dos juros, 25% das multas e 100% dos encargos legais
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Ter habilidade para identificar ações adequadas 
para si diante de diversas situações ao longo da 
vida para garantir e defender os próprios interesses. 
Essa aptidão abrange a inteligência emocional, 
que pode ser desenvolvida desde a infância. 

Segundo o conselheiro do Conselho Regional de 
Psicologia do Rio de Janeiro (CRP-RJ), Roberto 
Stern, a inteligência emocional passou a ser mais 
conhecida em meados dos anos 1990 com o livro 
“Inteligência Emocional” de Daniel Goleman. 

“O conceito supõe que o exercício da inteligência 
emocional participa necessariamente de arranjos 
sociais nos quais cada sujeito deve estar atento ao 
jogo de forças presentes a cada situação, e lidar 
com elas a seu favor de forma emocionalmente 
equilibrada, produzindo para si e para outrem um 
clima satisfatório, amistoso”, explica o especialista. 

Para desenvolver essa aptidão, é preciso ter atenção 
aos próprios sentimentos e os movimentos que os 
cercam. “Compatibilizar estes dois polos a seu favor 

é a manifestação de alta inteligência emocional. 
Cada um deve fazer um contínuo exame racional 
de suas emoções e sentimentos, procurando 
intervir neles quando identificar que as decisões 
tomadas poderão causar prejuízos. Algumas 
atitudes tendem a ser valorizadas, principalmente 
as que permitem a cada um conhecer melhor as 
situações em que está inserido. O autoexame 
contínuo é uma exigência para manter o estatuto 
de boa inteligência emocional”. 

No ambiente de trabalho, a inteligência emocional 
pode ser aplicada para diversas finalidades. “Esse 
conceito passou a representar a principal condição 
para o exercício de negociações bem sucedidas, 
desde decisões cotidianas de como desenvolver 
procedimentos internos, até a realização de 
ações desejáveis para a empresa ou entidade. 
A inteligência emocional é também associada à 
habilidade para reduzir conflitos interpessoais 
e manter a equipe sob clima organizacional 
positivo”, ressalta o psicólogo. 

Atenção às próprias ações e movimentos 
auxiliam no desenvolvimento da 
inteligência emocional

Pensar 
e agir

Gestão de Pessoas
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Eleições 2018 podem ser oportunidade de trabalho para os empresários contábeis
Nos dias 7 e 28 de outubro, ocorrem, respectivamente, 
o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano. O 
pleito elegerá novos governadores, deputados federais 
e estaduais, senadores e presidente da República, e terá 
regras fiscais que devem ser seguidas desde meses 
antes da votação. 

A participação dos profissionais contábeis no processo, 
além de obrigatória, pode representar uma nova fonte 
de renda para a profissão nesse período. Conforme o 
artigo 1º da Resolução TSE 23.470/2016, a contratação 
da atividade se constitui gasto eleitoral.

Oportunidade
Segundo Renato Coelho, diretor da Envisione Assessoria 
Contábil, a obrigatoriedade de participação da área no 
processo eleitoral representa outra possibilidade de 
atuação sazonal que pode se tornar contínua.

“Vejo como uma possibilidade em relação aos partidos 
políticos, especialmente os diretórios municipais. 
Temos a prestação de contas anuais que devem ser 
apresentadas no TRE local, a ECD e ECF. É uma questão 
de tempo, mas há uma demanda de trabalho que tende 
a crescer nos próximos anos”, avalia. 

Elaboração de relatórios financeiros e contratos, análise 
de documentos, identificação de origem de recursos, 
entrega de prestação de contas parcial e final e 
protocolamento da prestação de contas final do TRE são 
alguns dos serviços que podem ser oferecidos. “Fazer 
parceria com um advogado especialista é fundamental 
para o sucesso, assim como participar de palestras e 
treinamentos sobre o assunto”, pontua Renato Coelho. 

Procedimentos 
Para o pleito deste ano, a Resolução TSE 23.553/17 dispõe 
sobre a prestação de contas e prazos a serem cumpridos. 
Os procedimentos têm início no dia 15 de maio, 
quando os candidatos poderão iniciar a arrecadação 
prévia de recursos por ferramentas de financiamento 
coletivo na internet. Entretanto, a coleta desses valores 
está condicionada ao requerimento do registro da 
candidatura, inscrição no CNPJ e abertura de conta 
bancária específica para a movimentação financeira da 
campanha. Esse formato de doação, no entanto, requer 
atenção dos profissionais da contabilidade.

“A arrecadação é coletiva, mas os lançamentos deverão 
ser individualizados. É um ponto a ser observado pelos 

A Resolução TSE 23.553/17 
aborda a prestação de contas 
para as eleições 2018

Informações transparentes
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Eleições

Seu cliente ENVIA FOTO DE QUALQUER 
DOCUMENTO via celular para o seu Nibo Docs

E tudo é organizado e preparado para a 
CONCILIAÇÃO DE FORMA AUTOMÁTICA

Nibo Docs é a ferramenta que vai mudar a vida 
do contador na hora de receber, gerenciar e 
contabilizar os documentos dos clientes.

Entre no site e agende uma demonstração!
www.nibodocs.com.br

Chegou o futuro 
da contabilidade!

contadores ao elaborarem os honorários, assim como 
o contrato de prestação de serviços, que, além de ser 
uma obrigatoriedade legal, seja pelo nosso Conselho ou 
pelo TSE, é nele que o profissional poderá delimitar a sua 
atuação”, ressalta. 

Para o empresário contábil, o principal aspecto para a 
prestação de contas é a obtenção do CNPJ e abertura 

de conta corrente, mas há outros processos que auxiliam 
na organização da campanha. “Depois da convenção, 
já é possível realizar contratações para pagamentos 
futuros. Considerando que as gráficas e as empresas 
especializadas têm uma grande demanda, às vezes o 
atraso na entrega do material pode ser determinante no 
resultado da campanha”. 

Divulgada em dezembro, a Resolução TSE 23.553/2017 dispõe sobre a arrecadação e gastos de recursos dos 
partidos políticos e candidatos e prestação de contas nas eleições. O texto aborda os limites máximos de gastos 
nas campanhas de acordo com o cargo e população estadual, sujeito a multa caso os valores sejam excedidos. 

O texto detalha informações sobre comercialização de bens ou serviços e promoção de eventos, fontes 
vedadas, origem dos recursos, emissão de recibos eleitorais, obrigatória para todas as arrecadações de 
recursos, comprovação das doações financeiras, que devem ser identificadas com o CPF dos doadores. 
A Resolução ainda discorre sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), distribuído 
aos diretórios nacionais dos partidos políticos.

Legislação



Saúde
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Ela apresenta poucos ou nenhum sintoma, atinge 
entre 20 e 30% da população adulta do Brasil e, se não 
tratada adequadamente, traz diversas complicações 
para a saúde. É a hipertensão, doença silenciosa que 
pode trazer complicações como derrame cerebral, 
infarto, insuficiência renal e demência. 

A dor de cabeça é o sinal mais comum da pressão 
alta, mas não é específico e unânime em todos os 
casos. “O mais comum é sentir nada, principalmente 
na hipertensão crônica”, explica Dr. Mario Fritsch, 
professor titular de Clínica Médica da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e ex-presidente da 
Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH). 

Mais recorrente entre pessoas com histórico familiar 
da doença e obesas, a enfermidade também pode 
atingir quem é sedentário ou diabético, especialmente 
com o tipo 2 da doença. Hábitos inadequados, como 
uma dieta com muito sal e poucas verduras, frutas e 

legumes e alta ingestão de bebida alcoólica também 
agravam o quadro, assim como o fumo. 

A pressão arterial ideal é abaixo de 12 por 8 
(120/80 mmHg). “Acima de 14 por 9 (140/90 
mmHg) que se é considerado hipertenso. Entre 
esses valores, a pessoa é pré-hipertensa, com 
tendência a ficar hipertensa com o tempo se não 
mudar o estilo de vida, com alimentação adequada, 
exercícios físicos, perda de peso, pouca ingestão 
de sal e consumo moderado de álcool”, detalha 
o especialista. Além das mudanças de hábito, 
a doença deve ser tratada com medicamentos 
específicos na maioria dos casos. 

As complicações possíveis da pressão alta são 
diversas porque, além da própria doença, ela é um 
fator de risco para outras. “Há quatro órgãos alvo 
mais importantes da hipertensão: cérebro, coração, 
rins e vasos”, pontua Dr. Mario. 

Medidas  
adequadas
Silenciosa e comum no Brasil, hipertensão pode ser evitada com hábitos saudáveis

Presente em muitas mesas, o saleiro deve ser evitado nas refeições para prevenir a pressão alta. Além do 
sal adicionado, o excesso de sódio pode estar na comida de outras formas, como em embutidos e produtos 
congelados. “O sal preocupa mais porque tem sido cada vez mais utilizado, assim como há o sal intrínseco 
dos alimentos, principalmente os industrializados”, detalha Dr. Mario.

Sal: um dos principais fatores para a pressão alta



UM PAÍS
Melhor para todos

Junte-se aos que fazem 
acontecer, AGORA! 

EMPRESAS
Mais Prósperas 

CONTADORES
Felizes e Valorizados

WWW.OMIE.COM.BR I (11) 5171-8888

Simples,Intuitivo,
Eficiente e Extraordinário

MELHORE SUA                                                  
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7º Mulher Empresária reúne empresárias contábeis com histórias inspiradoras
Liderança e gestão adequada

Mulheres que Inspiram

Os diferenciais que as mulheres agregam ao trabalho 
contábil e empresarial, histórias de superação e 
cuidados com a saúde foram alguns dos temas 
abordados no 7º Mulher Empresária, evento do 
SESCON Rio de Janeiro realizado no dia 16 de março. 

Na abertura, o presidente Arnaldo dos Santos Jr falou 
sobre a inspiração propiciada pelas mulheres e futuras 
iniciativas do Sindicato, como o novo site, que abrangerá 
novas atividades, como cursos online. O vice-presidente 
da Fenacon na Região Sudeste, Jacintho Ferighetto, 
falou sobre o crescimento feminino nas universidades e 
das características delas aplicadas ao trabalho contábil. 
O presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, ressaltou que 
as mulheres representam 40% da classe contábil e que 

01. O 7º Mulher Empresária reuniu 
histórias de sucesso profissional e 
empreendedorismo feminino; 02. 
As diretoras Ilan Renz, Neide Peres, 
o presidente Arnaldo dos Santos Jr, 
a diretora de Cursos e Legislação 
do Sescon-MG, Guadalupe Dias, a 
diretora administrativa da Aescon-
SP, Terezinha Annéia, e Jacintho 
Ferighetto; 03. Diretoras do 
SESCON Rio de Janeiro entregam 
homenagem ao presidente do 
Sescon-RJ, Arnaldo dos Santos Jr.

01

o trabalho das empresárias contábeis propicia a criação 
de empregos na categoria. 

A empresária contábil Vânia Trindade, sócia-fundadora 
da VSM Gestão Contábil e Empresarial, fez a primeira 
palestra do dia, cujo tema foi O Poder da Ação. De 
origem humilde e do interior do Pará, ela contou 
sua trajetória pessoal, sempre incentivada pela mãe 
a estudar. Empregada doméstica na infância, ela 
começou a trabalhar em uma agência bancária aos 17 
anos após ir ao local com frequência para pagar contas. 
Foi nessa empresa que viu a contabilidade como uma 
possibilidade de trabalho em sua vida, assim como 
foi diagnosticada com um câncer, doença que a 
acompanhou por dez anos. 

02 03
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“Eu pensava em empreender, queria ajudar os 
empresários e abrir uma empresa contábil. No banco, 
eu era limitada”, explicou Vânia, que, após pedir 
demissão e abrir a empresa, obteve sete clientes vindos 
de sua experiência no banco. “A dificuldade era fazê-
los perceber o valor da contabilidade”, pontuou Vânia, 
que também compartilhou suas experiências com 
planejamento estratégico na sua empresa e percalços, 
como um acidente que atingiu funcionárias e familiares. 

Contabilidade Consultiva
Em seguida, empresária contábil Fernanda Rocha 
falou sobre Contabilidade Consultiva: o Caminho da 
Riqueza e da Prosperidade. Ela lembrou aos presentes 
sobre a importância das empresas contábeis, já que 
elas fazem a contabilidade das micro e pequenas 
empresas do país, a maioria dos empreendimentos 
brasileiros. Entretanto, também são essas as empresas 

que, segundo a palestrante, quebram com menos de 
cinco anos de existência por motivos como despesas, 
inadimplência e gestão inadequada.

“A contabilidade é a única ciência capaz de fazer as 
empresas gerarem riqueza, mas cuida-se muito da parte 
burocrática. Por isso, o cliente sempre vai te associar à 
parte que ele não faria se não fosse obrigatória. É uma 
relação muito desequilibrada”, analisou. 

Para mudar isso, Fernanda sugeriu passos como alinhar 
um propósito para a empresa contábil, selecionar os 
clientes certos para obter resultados mais rápidos de 
crescimento, como os mais organizados, estruturar 
processos e “vender” a contabilidade consultiva, 
alertando os empresários sobre perda de recursos e 
adequar as informações a uma linguagem que eles 
compreendam. Antes, entretanto, é preciso ter um case 
de sucesso para apresentar aos potenciais clientes.

04. Diretores do SESCON Rio de Janeiro no 7º Mulher Empresária; 05. As empresárias contábeis do Clube das Contadoras receberam os certificados 
de participação das diretoras Cláudia Lolita (à esquerda), Janaína Ferreira (centro), Selma Gama (quinta, da esquerda para a direita) e o presidente 
Arnaldo dos Santos Jr.; 06 e 07. Os participantes percorreram os estandes dos patrocinadores para concorrerem a sorteios no fim do evento

04

05

06

07
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Corpo e mente
A Melhor Versão de Você foi o tema da palestra 
do treinador físico Marcelo Teixeira, que fez um 
paralelo entre a contabilidade e a sua profissão. 
“Ambas conduzem as pessoas a bons resultados e 
as elucidam”. Ele explicou que a saúde vai além do 
bem-estar físico, abrangendo vários fatores, como 
aspectos intelectuais e financeiros, e ressaltou 
a importância de usar o tempo com aquilo que 
realmente desejamos e não dar atenção excessiva 
à bens materiais, já que a busca constante por 
isso pode levar a angústias e transtornos mentais. 

A importância do equilíbrio nas decisões, em satisfazer 
desejos e vontades efêmeras, e do comprometimento 
com os objetivos de cada um também foram 
abordados. “Hoje é preciso estar antenado com o 
mundo e ter compromisso com muitas coisas. Mas, se 
isso for aplicado a algo que estamos comprometidos, 
ficamos cansados, porém felizes”, explicou.

Mulheres Gestoras
O 7º Mulher Empresária foi encerrado com uma 
palestra do Clube das Contadoras, grupo formado 
pelas empresárias contábeis Elaine Melo, Lúcia 
Rodrigues e Simoni Luduvice. Em um canal na 
internet, elas falam sobre temas relacionados à 
gestão de empresas contábeis, projeto que, à 
princípio, era voltado para empresários em geral. 
Para elas, o tema ainda é pouco abordado nas 
companhias do setor. 

Na palestra, sobre o Perfil das Mulheres Gestoras, 
elas falaram sobre os contextos que levam ao 
empreendedorismo feminino, como demanda do 
mercado ou participação em um negócio familiar. 
Segundo as palestrantes, o total de mulheres 
empresárias cresceu 34% no Brasil em 14 anos, com 
elas à frente de 45% dos empreendimentos no país. 
Elas também pontuaram características de sucesso de 
empreendedores obtidas em uma pesquisa feita nos 
anos 1960, período pós-Segunda Guerra Mundial, 
quando o empreendedorismo foi necessário para a 
retomada das atividades e crescimento econômico.

Busca de oportunidades, iniciativa, persistência, 
exigência de qualidade, visão sistêmica e busca 
constante de informações foram alguns dos 
fatores mencionados. “Aprendemos muito 
compartilhando uns com os outros. É preciso 
buscar informações sobre os negócios dos nossos 
clientes, conhecer o mercado deles e oferecer 
soluções mais específicas, por isso segmentar é 
tão importante”, pontuaram. Estabelecer metas 
de lucratividade foi outra sugestão apresentada, 
assim como ter planejamento e formar uma rede 
de contatos e exercitar a sua capacidade de 
influência com essas pessoas. 

Para as empresárias, independência e 
autoconfiança é fundamental para as mulheres. 
“Há poucas mulheres no mercado em posição de 
liderança. Por isso, é preciso ter autoconfiança 
e ter poder de negociação em situações como 
quando o cliente pede um desconto, sabendo 
dos nossos custos. Que circulemos de forma 
respeitosa, sem sermos julgadas pela forma que 
estamos vestidas”, concluíram. 

08

09
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Ao longo do 7º Mulher Empresária, o 
presidente Arnaldo dos Santos Jr. foi 
homenageado pelo presidente do CRCRJ, 
Waldir Ladeira, e pelas diretoras do SESCON 
Rio de Janeiro. O presidente da Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, 
Luiz Velloso Jr, também o entregou uma 
homenagem pelo trabalho desenvolvido 
pela entidade junto ao órgão estadual. 
Na placa, a Junta agradece ao SESCON 
Rio de Janeiro “pelo inestimável apoio na 
modernização do sistema digital da Junta 
Comercial e na implantação da Redesimples, 
em nosso Estado”.

No dia 4 de abril, o vice-presidente do SESCON 
Rio de Janeiro e vogal da Jucerja, Renato 
Mansur, entregou uma homenagem à Luiz 
Velloso na sede do órgão.

Homenagens

08. O vice-presidente da Fenacon na Região Sudeste, Jacintho 
Ferighetto, na abertura do evento; 09. Arnaldo dos Santos 
Jr iniciou as atividades do evento; 10. A empresária contábil 
Vânia Trindade falou sobre O Poder da Ação; 11. Empresária 
contábil, Fernanda Rocha falou sobre Contabilidade Consultiva: 
o Caminho da Riqueza e da Prosperidade; 12. O treinador 
físico Marcelo Teixeira realizou palestra sobre o tema A Melhor 
Versão de Você

Luiz Velloso entrega homenagem ao SESCON Rio de 
Janeiro no 7º Mulher Empresária. Em abril, a entidade 
retribuiu o reconhecimento da Junta

Arnaldo dos Santos Jr recebe a homenagem entregue 
pelo presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira

10

11

12
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Cada vez mais recorrente no cotidiano e no 
noticiário, a expressão “fake news” (notícias falsas, em 
português) tem se tornado frequente no vocabulário 
das pessoas na internet e argumento de pessoas 
públicas para se defenderem de eventuais acusações. 
Porém, o que de fato é fake news e quais são os seus 
riscos à veiculação de informações inverídicas?

“Fake news ou hoax news dizem respeito à falsa 
informação publicada com o intuito de se passar 
por verdade e induzir o leitor a uma conclusão que 
não corresponde aos fatos. É algo meticulosamente 
produzido para parecer verdade e espalhado com 
muita facilidade pelas mídias sociais”, explica Dr. 
Marcelo Crespo, advogado especialista em Direito 
Digital e sócio do Patrícia Peck Pinheiro Advogados. 

Ele acrescenta que, apesar de serem comumente 
associadas à internet, as fake news são anteriores 
à rede mundial de computadores. “O surgimento 
nos remonta à República Romana, no episódio 
em que Otávio utilizou de uma campanha de 
desinformação para alavancar sua vitória contra 
Marco Antônio. No século XX, foi amplamente 
utilizada pelos regimes fascistas”. 

Diferentemente de boatos, as fake news são 
construídas para parecerem oriundas de canais oficiais 
e há casos em que se usa conteúdo desses locais, 

porém, fora de contexto, como publicações antigas 
divulgadas como atuais. “Por vezes as notícias são 
republicadas descontextualizadas propositalmente, 
visando causar danos à imagem de alguém”, explica 
o especialista. 

Consequências
A divulgação de notícias falsas pode ter 
consequências jurídicas, conforme o caso. “Elas 
podem significar a prática de crimes contra a honra 
de alguém. Podem ensejar reparação moral por dano 
à imagem. Depende de como e o que é publicado, 
assim como os efeitos obtidos. É preciso analisar 
cada caso”, avalia Dr. Marcelo Crespo. 

Por conta dos eventuais desdobramentos do uso de 
fake news durante as eleições no Brasil, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) abordou o tema ao aprovar 
as dez resoluções que regerão o pleito de 2018. 
“Na ocasião, os ministros Luis Fux e Gilmar Mendes 
falaram da necessidade de regulamentar as fake 
news. Ocorre que isso levará a uma enorme polêmica 
sobre os limites do direto à liberdade de expressão, 
e ainda estão em discussão. Afinal, quem dirá o que 
é fake? Seria preciso estabelecer critérios bastante 
objetivos para este tipo de análise, o que é muito 
difícil”, reflete o advogado. 

Falso ou verdadeiro?
Criadas para atrair a atenção nas redes sociais, fake news propagam 
informações inverídicas

Denúncia

Para ajudar da identificação das fake news, o Facebook criou uma ferramenta de denúncia de 
notícias falsas. Atualmente, o recurso está disponível somente para usuários em inglês e nos 
territórios dos Estados Unidos, França e Alemanha.
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• Cuidado com notícias cujas manchetes estejam inteiras em 
letra maíuscula;

• Sites com muita publicidade, banners ou pop-ups, o que 
indica que a página busca tráfego. Além disso, também 
levam os visitantes a clicarem em outros links que 
direcionam para sites semelhantes;

• Verifique se o endereço do site é original ou uma cópia de 
veículos considerados de credibilidade. “Algumas páginas 
frequentemente adotam nomes parecidos com de veículos 
de comunicação reconhecidos para confundir o leitor”, 
explica Dr. Marcelo Crespo;

• Matérias com fontes desconhecidas ou sem embasamento 
científico ou com poucas referências em sites de pesquisa 
também podem ser fake news;

• Em um site desconhecido, procure informações sobre 
o mesmo no link “sobre este site” e faça uma busca com 

o nome do mesmo e a palavra “falso”. No caso de fotos, 
que podem estar identificadas incorretamente ou serem 
antigas, utilize sites para busca reversa, como o Google 
Imagens, para encontrar a publicação original;

• Procure confirmar uma notícia improvável buscando 
o mesmo tema em um veículo reconhecido que tenha 
publicado a mesma informação;

• Cheque a data original da notícia. É comum que notícias 
antigas sejam “ressuscitadas” nas mídias sociais;

• Leia além das manchetes. Frequentemente, elas têm pouca 
relação com a matéria;

• Se uma matéria te deixar muito emocionado, com muita 
raiva, por exemplo, possivelmente foi feita para gerar essa 
reação. Por isso, use o seu instinto diante de algo desse tipo;

• Se você não tiver certeza sobre a veracidade da notícia, não 
a reproduza e, na dúvida, não compartilhe!

Identificando	fake	news
Várias características podem indicar se uma publicação é uma fake News ou não, por isso é preciso avaliar cada 
caso. Confira alguns dos possíveis indícios a seguir:



SESCON Rio de Janeiro apresenta International Desk para os associados

Sem fronteiras
Em fevereiro deste ano, o SESCON Rio de Janeiro 
esteve na Itália para participar das primeiras iniciativas 
do International Desk, projeto iniciado pelo Sescon-
SP no qual empresas contábeis brasileiras poderão 
se cadastrar para prestar serviços à empresários 
italianos que tenham interesse em atuar no Brasil. A 
apresentação da iniciativa no Rio de Janeiro, ocorreu 
no dia 28 de março, em uma reunião no Sindicato.

“Os estrangeiros têm demandas para as quais não 
estamos preparados. A ideia do International Desk é 
atendê-los com o intermédio de um colega italiano. O 
tamanho da empresa contábil não importa, mas sim 
o nível de inovação. A ideia é criarmos uma estrutura 
para sermos respeitados, já que muitos empresários 
estrangeiros procuram, à princípio, advogados”, 
pontuou o presidente do SESCON Rio de Janeiro, 
Arnaldo dos Santos Jr. 

O presidente do Sescon-SP, Marcio Shimomoto, 
pontuou que o projeto surgiu em 2015, na Fiesp, após 
empresários italianos abordarem a demora na abertura e 
legalização de empresas no Brasil, os aspectos legislativos 
e tributários do país. Na ida à Itália, foram realizadas 

reuniões com entidades contábeis de seis cidades locais, 
nas quais foram apresentadas informações tributárias e 
legislativas brasileiras, e procedimentos contábeis, como 
as obrigações acessórias. 

“Surgiu a ideia de facilitar o caminho, com pessoas 
capacitadas nos dois países para atender investidores 
de ambos os locais com contadores habilitados em 
uma rede para facilitar o networking, firmar uma rede 
em que seremos protagonistas do negócio”, explicou o 
presidente. Ele também apresentou uma sugestão de 
etapas de procedimentos na abertura de uma empresa 
no Brasil, como a contratação imediata de uma empresa 
contábil para regulamentação do empreendimento, 
além de obtenção de visto e contratação de 
administrador residente do país. Segundo ele, a Itália 
tem quatro vezes mais capacidade de exportação que o 
Brasil, além de infraestrutura interna propícia à prática, 
o que leva ao aumento de demanda por prestadores 
de serviços internacionais.

A integração entre as empresas italianas e companhias 
contábeis do Brasil ocorrerá no site do International 
Desk, onde será possível fazer um cadastro, que será 

Os palestrantes do evento sobre o International Desk realizado no SESCON Rio de Janeiro
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International Desk

analisado e aprovado, e incluir as 
oportunidades de negócios 
e empresas contábeis. Para 
lidar com o novo mercado, 
a entidade paulista oferecerá 
cursos e treinamentos à 
distância. Segundo Shimomoto, 
cem empresas contábeis já se 
cadastraram no International Desk e outros países, 
como França, Espanha, Portugal, Argentina e Chile se 
interessaram pelo projeto. À princípio, além do Sescon-
SP, os associados dos SESCON Rio de Janeiro e o Sescon-
MG poderão participar. 

A representante de Relações Públicas Internacionais 
do Sescon-SP, Caroline Trimboli, ressaltou o 
interesse crescente das empresas contábeis no 
projeto e as áreas de atuação mais comuns das 
empresas italianas, como agronegócio, produção de 
couro, maquinários e tecnologia. 

Para apresentar a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio 
e Indústria e as demandas nas operações entre os dois 
países, a responsável de Eventos e Comunicação da 
entidade, Melissa Moro, pontuou que em 2017, a Câmara 
recebeu 4 mil solicitações de empresas italianas e que a 
busca por profissionais capacitados e experientes nessa 
área é grande. Ela também explicou que a finalidade 
da entidade é atuar bilateralmente com empresas dos 

dois países com interesses na área 
de negócios. Além dela, a vice-
secretária da Câmara, Claudia 
Freitas, participou do evento.

Integrante da comitiva que esteve 
na Itália, a empresária contábil Inez Lopes 

compartilhou a sua experiência na viagem. “Tive a 
oportunidade de falar com 20 empresários e hoje 
tenho demandas vindas de lá. Há um mercado, basta 
estar disposto”, explicou, ressaltando que o contato 
internacional também gera oportunidade de trabalho 
para outros parceiros e que a maioria das empresas 
italianas são de pequeno ou médio porte. 

Presidente da Câmara Portuguesa do Rio de Janeiro 
e sócio de uma empresa contábil com 70% dos 
clientes estrangeiros, o conselheiro do SESCON 
Rio de Janeiro Manuel Domingues e Pinho falou 
sobre sua experiência no setor e ressaltou que, 
além de aspectos tributários e financeiros, é 
preciso conhecer a cultura dos países ao trabalhar 
com eles, além de saber falar inglês fluentemente. 
Sobre outros aspectos técnicos, ele destacou que é 
importante estar atualizado sobre IFRS e conhecer 
os acordos internacionais de cada país e ter cuidado 
com o papel de representante legal das empresas 
estrangeiras, em especial por conta da justiça 
trabalhista brasileira. 
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Conhecimento em dia
Cursos de Capacitação e Workshop no SESCON Rio de Janeiro abordam 
Reforma Trabalhista, eSocial e venda de serviços contábeis

Entre os dias 20 e 22 de março, o SESCON Rio de 
Janeiro promoveu a segunda edição do workshop 
sobre venda de serviços contábeis e dois cursos de 
capacitação sobre a versão 2.4.01 do eSocial e das 
mudanças ocasionadas pela Reforma Trabalhista. 

Em sua segunda edição, o workshop foi ministrado 
pelo especialista em Gestão Comercial e Vendas de 
Resultados, Gilberto Cunha, no dia 20 de março. 
Definição de ciclos de negociação, estrutura de 
um departamento comercial eficiente, definição 
de pacotes de serviços, tempo de negociação e 
assinatura de contrato, qualidade de reuniões x 
conversões, vendas em tempo recorde foram alguns 
dos temas abordados na atividade. 

Os Cursos de Capacitação foram ministrados 
pelo advogado e professor José Alfredo do Prado 
Junior nos dias 21 e 22. A primeira atividade 
teve como objetivo capacitar os participantes 

sobre o preenchimento correto das informações 
trabalhistas e previdenciárias do eSocial, assim 
como foram apresentados os principais eventos 
enviados por meio da plataforma, realizadas 
demonstrações da transmissão dos arquivos no 
ambiente de testes e também foi apresentado o 
cronograma de obrigatoriedade do eSocial para 
empresas e órgãos públicos. 

Sobre as mudanças legislativas ocasionadas pela 
Reforma Trabalhista, por meio da Lei 13.467/17 e 
MP 808/17, os principais impactos das alterações 
nos textos foram apresentados, além da aplicação 
da nova legislação e decisões do TRT e TST tomadas 
após a vigência do texto. Alterações como divisão do 
período de férias, terceirização, horário de almoço 
e jornada 12 x 36 e novidades, como contratação 
intermitente, teletrabalho, trabalho para gestantes 
e lactantes e nas rescisões contratuais foram alguns 
dos aspectos abordados. 

Workshop sobre vendas contábeis e curso sobre eSocial realizados no SESCON Rio de Janeiro
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Agenda

Confira	os	próximos	eventos	do	SESCON	
Rio de Janeiro em 2018:

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

15 de junho
Fórum Societário

20 de julho 
Fórum Contábil

24 de agosto
Fórum de Tecnologia

21 de setembro
Fórum Fiscal

26 de outubro
Fórum Jurídico

23 de novembro
8º Enecont



                       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

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
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