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Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Atualização e novas perspectivas
Mudanças legislativas e o aumento dos procedimentos digitais, principalmente 
junto aos órgãos de controle, cada vez mais fazem parte da rotina das empresas 
contábeis. Nesse contexto, buscamos manter os associados do SESCON Rio de 
Janeiro atualizados sobre esses temas, como a Reforma Trabalhista, vigente 
desde 2017, mas que ainda demanda cautela na sua aplicação, como apontaram 
os palestrantes do Fórum Trabalhista, realizado em maio. Em relação aos 
processos junto aos órgãos públicos, o Fórum Societário atualizou a todos 
sobre a digitalização em instituições como RCPJ-RJ, Inea e Jucerja.

Assim como as mudanças nesses órgãos públicos, abordamos a entrada das 
micro e pequenas empresas no eSocial desde julho. Por conta das adequações 
necessárias à nova realidade que a plataforma traz para a contabilidade, a 
Fenacon, em conjunto com o CFC e o Sebrae, entregaram um ofício à Receita 
Federal solicitando a ampliação do prazo, não concedida. Apesar disso, a 
iniciativa demonstra a preocupação do Sistema Sescap/Sescon na busca por 
tempo hábil para o início da implementação definitiva da ferramenta e auxílio 
do empresariado brasileiro no seu desenvolvimento. 

Esse pensamento também é um dos pontos abordados por Sérgio Approbato, 
novo presidente da Fenacon, em entrevista nessa edição, assim como as 
mudanças na área contábil nos últimos anos, além das perspectivas para o 
setor e entidades de classe laborais. 

Além disso, iniciamos os preparativos para o 8º Enecont, que será no dia 
23 de novembro, com uma palestrante internacional, resultado da primeira 
experiência fora do país promovida pelo Sescon-RJ: um intercâmbio em 
Orlando (EUA) sobre técnicas de gestão e liderança inovadora, entre outros 
assuntos, que contribuirão para o desenvolvimento das empresas contábeis. 

Obrigado e boa leitura.

  3



QUER MELHORAR A GESTÃO 
DE SUA EMPRESA CONTÁBIL?
O G-Click foi criado para mudar de forma rápida e definitiva
a vida de empresários e empresas de contabilidade.

SEU SOFTWARE GESTOR DE TAREFAS CONTÁBEIS – 100% WEB
FÁCIL | RÁPIDO | COMPLETO

Temos todos os motivos para você ser nosso fã!

21-3030-0123 • http://gclick.com.br • contato@gclick.com.br
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Redesim é abordada em reunião da RFB com as entidades congraçadas
No dia 5 de junho, o presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e os diretores Francisco Ribeiro 
e Wagner Pessamilio participaram da reunião da Receita Federal com as entidades congraçadas. Entre os assuntos 
tratados na ocasião, a Redesim e o Protocolo Web da Jucerja. 

Panorama do mercado
O SESCON Rio de Janeiro sediou nos dias 15 e 16 de maio uma nova edição 
do Dia D ContaAzul, evento em que a empresa apresenta aos empresários 
contábeis as novidades do mercado com cases de outros profissionais da área. 
Clientes mais organizados e contabilidade mais produtiva, clientes satisfeitos 
e valorização do contador e transformação do mercado contábil são alguns 
dos temas abordados no evento. Em junho, nos dias 20 e 21, o evento também 
ocorreu em Nova Iguaçu. O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos 
Santos Jr, e o diretor Anderson de Oliveira participaram dos dois eventos. 

Edições do Dia D ContaAzul na sede do 
SESCON Rio de Janeiro e Nova Iguacu

ABS 2018
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, participou, no 
dia 17 de maio, da abertura do Accounting Brazil Summit (ABS) 2018, evento 
no qual são abordadas as transformações tecnológicas na área contábil, na 
economia, assim como as principais tendências e ferramentas que impactam 
as empresas contábeis. 

Arnaldo dos Santos Jr (à direita) com Rogério 
Fameli, fundador e CEO da Abertura Simples, 
uma das empresas participantes do evento

Brasil Simplificado
No dia 14 de maio, o SESCON Rio de Janeiro sediou uma reunião sobre o 
Brasil Simplificado, programa da Secretaria Executiva do Programa Bem 
Mais Simples, do Governo Federal, voltada para a melhoria do ambiente de 
negócios no Brasil. Entre os participantes, representantes da Jucerja, CRCRJ, 
Fenacon e Antônio Rehem e Renes de Cunha, ambos da Secretaria. Reunião do Programa Bem Mais Simples 

no SESCON Rio de Janeiro



QUER MELHORAR A GESTÃO 
DE SUA EMPRESA CONTÁBIL?
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Assembleia Geral Ordinária
O SESCON Rio de Janeiro realizou no dia 16 de maio uma Assembleia 
Geral Ordinária. Na pauta, foram abordadas as contas do exercício de 
2017, que foram aprovadas e divulgadas antes da realização da AGO. Os 
documentos estão disponíveis no portal da transparência da entidade. Assembleia Geral Ordinária do Sescon-RJ

Participantes do seminário Simplificar para crescer: como a desburocratização impulsiona novos negócios

Crescimento via desburocratização
No dia 6 de junho, o presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e o vice-presidente, Renato 
Mansur, participaram do seminário “Simplificar para crescer: como a desburocratização impulsiona novos 
negócios”, promovido pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico na Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj). O processo de desburocratização estadual para abertura e legalização de empresas e a 
adesão dos municípios fluminenses ao Regin foram alguns dos temas abordados. 

Renato Mansur (à esquerda) com o vice-presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme

Encontro Estadual dos Secretários de Desenvolvimento
O vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur, esteve no Encontro 
Estadual dos Secretários de Desenvolvimento, ocorrido no dia 20 de junho, no 
Palácio Guanabara. O evento teve como objetivo sensibilizar os secretários para 
a adesão ao processo de desburocratização de negócios no Estado. 



Inovação e preparo
Café com Palestra aborda mudanças no RH e impacto do eSocial nas empresas

As mudanças culturais, organizacionais e operacionais 
do “novo RH” foram o tema do Café com Palestra de 
8 de maio, ministrado por Sérvulo Mendonça, CEO 
do Grupo Epicus. Ele falou sobre a importância da 
transgressão na atividade empresarial para o avanço 
das mesmas, em especial no setor de Recursos 
Humanos, que segundo ele, terá importância 
crescente à medida que a informatização do trabalho 
aumenta, visto que o avanço nas relações humanas é 
decrescente nesse contexto.

“Transgressão é um meio termo entre o avanço e o 
retrocesso e a cultura de cada empresa influencia nessa 
análise. É algo que vemos todos os dias nas empresas 
com insatisfações, tentando medidas para melhorar. 
Temos que transgredir o tempo todo”, analisou.

Nesse contexto, o palestrante observou que o RH 
tem entre as suas atribuições “buscar a verdade 
da organização” e abordou perfis de empresas 
conforme a cultura organizacional de cada uma: 
Clã, cujo foco é no bem estar e valorização dos 
funcionários; Hierarquia, mais estáveis e com foco 
interno, porém, menos flexíveis; Mercado, que 
buscam mais produção e rentabilidade sem foco 
nos processos; e Ahocracia, cujos sistemas são 
variáveis e adaptativos, com foco externo. 

Os perfis, segundo o especialista, podem mudar com o 
passar do tempo e mudança de foco da empresa, assim 
como defini-los ajuda na contratação mais assertiva de 
pessoal, já que os aspectos comportamentais devem 
ser levados em consideração nesse momento. 

Contagem regressiva
Quatro milhões. Esse é o número de empresas que, 
a partir de julho deste ano, passarão a utilizar o 
eSocial para enviar as informações trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias para os órgãos 
governamentais. O impacto da plataforma nos 
procedimentos dessas companhias foi abordado 
pela advogada Cândida Machado na edição de 
junho do Café com Palestra, realizada no dia 14, 
com organização da diretora do SESCON Rio de 
Janeiro, Ilan Renz. 

“Se o cliente não entender que o procedimento 
precisará ser adaptado, teremos problemas”, 
alertou. Ela ainda lembrou que, além de instituições 
como Receita Federal, Caixa Econômica Federal 
e Ministério do Trabalho, o Poder Judiciário 
terá acesso aos dados enviados ao eSocial. 
A palestrante pontuou os tipos de empresas 
obrigadas, os documentos que serão extintos com 
a implementação do sistema, como Dirf, GFIP e 
Rais, e ressaltou a importância dos profissionais 
contábeis manterem uma rotina de estudos sobre 
o assunto para se manterem atualizados.

Na relação com os clientes, a revisão das informações 
cadastrais dos empregados foi um dos pontos 
lembrados, assim como o ajuste dos contratos de 
serviços das empresas contábeis com os clientes, 
com inclusão de termos de responsabilidade, já 
que o eSocial demandará o cumprimento dos 
procedimentos no prazo exato em que ocorrerem. 
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Edições do Café com Palestra de maio e junho



Desafio recorrente em pequenas e médias empresas, 
a busca por indicadores de eficiência e a melhor forma 
de medir o desempenho foram os temas do Proages de 
maio, realizado no dia 14. Segundo Cristiane Andrade, 
coordenadora do Proages, esses pontos têm uma função 
determinante na estratégia de qualquer empresa, até para 
auxiliar seus gestores a delinear pontos para o futuro e 
identificar possibilidades de crescimento.

Uma companhia, por exemplo, pode ter otimizado seus 
processos internos e ser extremamente eficiente ao lidar 
com demandas do cliente, mas não conseguir captar novas 
contas. Ou ela pode ter um comercial bom e processos 
otimizados e bem-delineados, mas falta capacitação dos 
seus funcionários diante de novas exigências do mercado.

“Os indicadores definidos devem ser claros e objetivos e as 
metas devem ser factíveis. Tudo isso é fundamental para 
a tomada de decisão”, explica Cristiane Andrade. “A partir 
disso, o gestor pode definir a validade de investir em uma 
ferramenta de marketing ou reforçar o treinamento de 
funcionários-chave”.

As formas de levantar esses dados variam indicador 
para indicador. No entanto, é fundamental repetir essas 
checagens de forma recorrente para avaliar seu progresso 
e a efetividade das ações para reverter indicadores 
negativos. No entanto, é necessário bom senso ao fazer 
essas avaliações. “Um questionário de satisfação com 50 

perguntas dificilmente será respondido pelos clientes”, 
alerta a coordenadora do Proages.

No dia 20 de junho, o tema do debate foi Contabilidade 
Consultiva. A definição do que abrange a atividade, interesse 
dos clientes sobre o assunto e há quanto tempo existe foram 
alguns dos pontos abordados. O principal empecilho para a 
oferta desse serviço, segundo os participantes, é a atividade 
operacional, repleta de procedimentos para cumprimento 
de conformidades legais. 

Para iniciar a oferta desse tipo de serviço, deve-se ir 
aos poucos, observando clientes potenciais e a própria 
empresa contábil, que deve ter processos definidos e, por 
consequência, entregar os documentos aos clientes em dia, 
para evitar criar expectativas que não serão cumpridas. Fazer 
uma pequena demonstração do serviço gratuitamente 
antes de tentar vendê-lo pode ser uma alternativa para 
apresentar o seu valor. Além disso, a contabilidade 
consultiva pode ser uma forma de “transformar” clientes 
que tenham problemas administrativos, mas que têm 
potencial de mudança e crescimento. 

Entre os exemplos mencionados para fazer a oferta, 
está a implementação do eSocial, já que trará mudanças 
nos procedimentos para clientes e empresas contábeis. 
Além disso, a contabilidade consultiva pode ser oferecida 
a empresas que não são clientes da empresa contábil, 
aumentando as possibilidades de ganho da companhia.  

Mensurar para crescer
PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis
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Proages de maio e junho abordam indicadores e contabilidade consultiva

Edições do Proages de maio e junho
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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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Enecont Meeting

Sem título-2   1 15/06/2018   16:15:51

Para definir os primeiros detalhes da oitava edição do Encontro dos Empresários Contábeis do Rio de 
Janeiro (Enecont), o SESCON Rio de Janeiro realizou no dia 15 de junho o Enecont Meeting, reunião com 
os patrocinadores da entidade para apresentar os projetos relacionados ao evento, e debaterem sugestões 
sobre temas, palestrantes, distribuição dos estandes e outros procedimentos. 

O 8º Enecont ocorrerá no dia 23 de novembro, no Centro de Convenções Sulamérica, e terá como tema 
central Inovação + Crescimento. A palestra magna do evento será realizada pela norte-americana Alicia 
Matheson, consultora com 20 anos de experiência no Walt Disney Institute e presidente da Matheson Global 
Consulting. No evento, ela falará sobre adoção de boas práticas de gestão para empresas a parti da sua 
experiência nos parques de diversão. 

Enecont Meeting inicia organização da oitava edição 
do evento, cujo tema será Inovação + Crescimento

Primeiros 
passos

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

8ª edição do Enecont 
ocorrerá no dia 23 de 

novembro, no Centro de 
Convenções Sulamérica
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Em maio e junho, o SESCON Rio de Janeiro 
realizou três edições dos cursos de capacitação 
da entidade. A primeira atividade, sobre 
Departamento Pessoal com ênfase no eSocial, 
ocorreu no dia 4 de maio, ministrada por Jefferson 
Dantas, especialista em Gestão Empresarial e 
eSocial. Além das áreas de Departamento Pessoal 
e as especificidades do eSocial, o curso abordou 
os tipos de eventos trabalhistas cadastrados na 
plataforma e a transmissão dos mesmos. 

O Sped EFD-Reinf – Os novos rumos da legislação 
trabalhista e seus impactos sobre as relações de 
trabalho vigentes e futuros foi abordado pelo 
professor Adilson Torres na edição de 17 de maio. 
A atividade abordou as ações a serem tomadas na 
implementação do programa, os eventos da EFD-
Reinf, tributos envolvidos, especificidades para 
associações desportivas com equipes de futebol 
profissional, produtores rurais e desoneração da folha. 

No dia 19 de junho, o eSocial voltou a ser 
abordado, com enfoque nas ações relacionadas 
à área trabalhista. A base legislativa, tabelas, 
eventos e regras de preenchimento foram 
abordadas pelo diretor do SESCON Rio de Janeiro, 
Ricardo Nogueira. 

eSocial e EFD Reinf foram abordadas nos cursos de capacitação realizados pelo 
SESCON Rio de Janeiro

Mudanças e atualização
Capacitação

Convite
Bate-Papo com Contadores

Participe do Bate-Papo com Contadores, 

tome um café e conheça a nossa sede. Nos 

meses de e os encontros Julho Agosto 

acontecerão as e terças quintas-feiras 

das 14 às 16 horas .

Inscreva-se:
lminformatica.com.br/eventos

Telefone: Sede:
(21) 3301-9200 Av. Brás de Pina, 1110, Vila da Penha-RJ

Novas exigências Fiscais e Tributárias

Dúvidas frequentes

Cenários do mercado

Desafios às resistências de mudanças

Demonstração de ferramentas de gestão e 

armazenamento do XML

Cursos de capacitação sobre eSocial nas áreas trabalhistas e de 
departamento pessoal e EFD-Reinf realizados no SESCON Rio de Janeiro



Contábil PREMIUM.
Completo para o seu escritório ser exclusivo.

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

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

Você tem a visão.
Nós temos a resposta.
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Crescimento da Inteligência artificial na área contábil 
muda perfil dos profissionais da área

Uso de máquinas para executar operações 
anteriormente atribuídas a seres humanos. Essa 
é a definição de inteligência artificial, recurso 
cada vez mais presente no cotidiano das pessoas 
à medida que a tecnologia avança. Na área 
contábil, a aplicação dessas possibilidades para os 
procedimentos diários impactam nas atribuições 
dos profissionais do setor. 

“Cálculo de tributo e algumas qualificações fiscais 
são alguns dos processos que já acontecem com 
inteligência artificial. A máquina identifica um 
procedimento padrão e passa a agir sempre 
com ele, independentemente do dia. Com isso, 
há redução de custos operacionais, retrabalho e 
tempo. Hoje, isso ainda não acontece com efeito, 
mas nos próximos anos haverão revoluções”, 
projeta o vice-presidente Financeiro da Aescon-
SP, Nilton Faria, que avalia que outras áreas das 
empresas contábeis que devem ter mais uso da 
inteligência artificial em breve.

Apesar do crescimento dessa tecnologia no setor 
contábil, Faria avalia que isso não eliminará o 
trabalho dos profissionais da contabilidade, mas 

alterará as atribuições atuais, como aumento das 
ações de consultoria, embasadas pelos dados 
gerados pelas ferramentas que usam inteligência 
artificial em suas operações. 

“Nosso tempo é tomado por procedimentos que 
não de contador, apesar de serem conhecidos 
assim. A tarefa final é analisar o número, o que 
acontece, porém, somente após um trabalho fiscal, 
que deve ser extinto com a inteligência artificial. 
Com a simplificação, e esse recurso fazendo o 
trabalho de coleta, o consultor receberá respostas 
muito factíveis. 

A atual predominância dos trabalhos fiscais na área 
contábil faz com que muitos empresários não vejam 
que as informações contidas nos dados levantados 
podem auxiliar no desenvolvimento das empresas.

“Há muitos empresários que não se dedicam a 
informação dos seus negócios, parte que está 
contabilidade. Como eles não usam isso para 
prosperar, tendem a menosprezar o serviço 
contábil e a vê-lo com simploriedade. O trabalho 
de consultoria deve crescer porque haverão dados 
mais firmes para o trabalho”, avalia Nilton Faria. 

Reformulação do trabalho

Tecnologia
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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
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Futebol

Divertir e integrar os profissionais que atuam nas 
empresas de contabilidade. Esse foi o principal objetivo 
na criação da Liga FutPro e do 1º Campeonato de 
Futebol de Escritórios de Contabilidade do Rio de 
Janeiro. Iniciativa do profissional da contabilidade 
e advogado Rafael Machado, a competição tem 17 
equipes de futebol society formadas em empresas e 
instituições contábeis que têm em seus times sócios, 
funcionários e prestadores de serviço de cada empresa. 

Em curso desde abril, o Campeonato é disputado 
inicialmente em fase de grupos, seguido de partidas 
eliminatórias dos dois primeiros colocados de cada 
grupo. Os dois times melhores colocados receberão 
prêmios em dinheiro, troféus e medalhas. Além disso, 

o artilheiro da disputa, o goleiro menos vazado e o 
melhor jogador do Campeonato receberão troféus. 

“A repercussão do Campeonato entre os contadores 
vem sendo ótima, todos elogiam muito e muitas 
empresas que não participaram por algum motivo 
manifestaram interesse de participar das próximas 
edições do campeonato”, pontua Rafael Machado. 

Além das partidas, o Campeonato continua no site e canal 
no YouTube da Liga FutPro, onde são publicados vídeos 
com os melhores momentos dos jogos, entrevistas com 
os jogadores e músicas escolhidas pelos participantes 
que marcaram três gols em cada partida. Saiba mais 
sobre o Campeonato no site www.ligafutpro.com.br. 

Campeonato de Futebol de Escritórios de Contabilidade 
reúne empresas e entidades da área

Nas quatro linhas
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Tempo para adequação
Prazo para micro e pequenas empresas ingressarem no eSocial é adiado 
para novembro

Vendas

0800 779 4449
www.contmatic.com.br
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melhores soluções 
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No dia 11 de julho, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução nº 4 do Comitê Diretivo do eSocial, na qual 
é abordada, entre outros pontos, a ampliação do prazo para empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões 
ingressarem no eSocial para novembro. Até a data, essas empresas podem enviar os eventos das fases 1 e 2 de 
forma opcional, juntamente, com os dados da fase 3, em novembro. Para MEIs, o prazo é janeiro de 2019.

A Fenacon, juntamente com o Sebrae e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) entregaram um ofício 
conjunto à Receita Federal, propondo o adiamento. A entrega foi feita pelo diretor de Assuntos Legislativos, 
Institucionais, Sindicais e do Trabalho da Fenacon, Antonio Neves, o vice-presidente de Política Institucional do 
CFC, Joaquim Bezerra Filho, a gerente de Políticas Públicas do Sebrae, Ines Schwingel, o subsecretário substituto 
de Fiscalização da RFB, Francisco de Oliveira Júnior e o assessor especial para o eSocial, Altemir de Melo. 
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Fóruns Trabalhista e Societário abordam alterações legislativas causadas pela 
reforma trabalhista e digitalização de procedimentos

Cenários 
diversos
Após seis meses em vigor, a aplicação da Lei nº 
13.467/17, que trouxe mudanças na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) ainda traz dúvidas para os 
profissionais contábeis, advogados e trabalhadores 
em geral. Para discutir as mudanças causadas 
pela reforma, impactos iniciais e dificuldades na 
implementação do texto, o SESCON Rio de Janeiro 
realizou uma nova edição do Fórum Trabalhista no 
dia 11 de maio, no qual os advogados Bernardo 
Campinho, Cândida Machado e Sérgio Batalha 
abordaram as principais mudanças no texto, 
vigência das alterações e cuidados necessários com 
a nova legislação. 

O histórico da estrutura do direito no Brasil e a relação 
com as mudanças trazidas pela reforma foram o 
primeiro aspecto abordado. Segundo Campinho, a 
reforma trouxe mais parâmetros e detalhes para a 
área trabalhista. Para ele, um dos principais pontos 
do novo texto, a validade dos acordos acima do 
legislado, altera uma estrutura legislativa da década 
de 1930, cuja possibilidade de mudança teve início 
com a Constituição de 1988, entretanto, os direitos 
sociais previstos nesse texto não podem ser alterados 
pelas convenções, mas podem ser ampliados. 

O especialista enumerou os itens que agora são 
passíveis de negociação nas empresas, como data 
de parcelamento de férias, jornada, participação 
nos lucros, banco de horas, intervalo intrajornada, 
trabalho intermitente e teletrabalho, e o que não há 
negociação: seguro contra acidentes de trabalho, 
décimo terceiro salário e repouso semanal.

A Justiça Trabalhista foi o tema abordado por Sérgio 
Batalha, que lembrou a queda de ações na da área 
após a reforma. Fatores como antecipação do registro 
de processos para antes da aprovação da lei, recesso 
de fim de ano e outras datas comemorativas da 
época foram alguns dos fatores mencionados para o 
quadro. Segundo ele, é cedo para afirmar a reforma é 
o principal fator para a redução. 

Ele ainda mencionou as mudanças relacionadas a esse 
aspecto, como as alterações nas regras de acesso à 
gratuidade à Justiça do Trabalho, disponível para 
trabalhadores com renda de até R$ 2258,32. As novas 
regras, segundo Bernardo Campinho, são menos 
benéficas que nos casos abrangidos pelo Código Civil. 

Cautela é uma das recomendações ao lidar com a 
nova legislação. “No primeiro momento, há uma 
perplexidade na compreensão das regras de acesso à 
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Justiça. Os impactos serão mais sentidos daqui a cinco 
anos, por consequência das ações de hoje”, avaliou 
o advogado, que acrescentou que deve-se aguardar 
posicionamentos mais claros da Justiça sobre o tema. 

Sobre os contratos de trabalho, o palestrante lembrou 
que o artigo da CLT que aborda a subornalidade nos 
contratos não foi alterado, portanto, é preciso ter 
atenção às empresas que pensam em alterar contratos 
de funcionários e estarem sujeitas à processos 
trabalhistas posteriormente. 

A terceirização das atividades-fim também foi 
abordada. Batalha explicou que a definição de empresa 
terceirizada abrange que a direção do trabalho seja 
feita internamente. Se feita por um funcionário da 

empresa contratante, o formato pode não valer, o que 
dá margem para ações. 

A jornada intermitente, nova forma de contratação 
prevista na lei, tem uma lógica econômica, mais 
adequada para certos setores, segundo Sérgio Batalha, 
porém, é burocrática e com baixa remuneração. Para 
esses casos, é preciso ter cuidado para o contratado 
não se tornar um empregado e ter as implicações 
desse tipo de contrato. 

Na segunda parte do evento, foi abordada 
a parte societária e responsabilidades. As 
mudanças na descrição das empresas, como 
comprovação de interesse econômico, identidade 
dos sócios e comunhão de interesses são 

01. A equipe da Jucerja recebe o certificado de participação no Fórum Societário; 02. Os diretores Wagner Pessamilio (à esquerda) 
e Marcelo Gil com Jalber Buannafina no Fórum Societário; 03. Sérgio Mendes, subsecretário do Inea, no Fórum Societário com os 
diretores Marcelo Gil e Ilan Renz

01

02 03
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aspectos que, sozinhos, não caracterizam a 
formação empresarial. Entretanto, os sócios têm 
responsabilidade solidária e respondem ações até 
dois anos após a saída do empreendimento, ainda 
que não sejam prioritários na ordem preferencial 
na resposta de ações. 

No contexto de alterações da reforma trabalhista, 
a implementação do eSocial, que tem entre seus 
eventos mudanças causadas pela nova legislação, 
o trabalho dos profissionais contábeis é um 
diferencial, assim como é preciso compartilhar 
informações reais. “O que precisamos neste 
momento é orientar os clientes sobre a organização 
societária”, destacou Campinho. 

A contribuição sindical, que deixou de ser obrigatória 
com a reforma, foi debatida. Os palestrantes destacaram 
o cenário de insegurança jurídica causado pela 
mudança, já que, com a predominância dos acordos 
sobre o legislado, há acordos coletivos firmados pelas 
entidades válidos. Além disso, as empresas precisam 
ter registrado se os funcionários optaram por pagar ou 
não a contribuição, já que é um direito. Além disso, a 
mudança trará um novo cenário para essas entidades.

Eles ressaltaram que o ideal seria um período de 
transição antes do fim da obrigação para que as 
entidades tivessem um período de planejamento e 

para o tempo de vigência das convenções coletivas. 
“A prevalência dos acordos trará o empoderamento 
das negociações coletivas. É um ano de estudo, 
adaptação, verificar posturas e procedimentos”, 
pontuou Cândida. 

Campinho abordou a segurança jurídica da nova 
legislação em relação a aspectos como a MP 808, 
que alteraria o texto da reforma, mas que perdeu 
a vigência em abril. Ele lembrou que, além da CLT, 
a salubridade no ambiente de trabalho é prevista 
constitucionalmente. Entretanto, as alterações na 
área trabalhista criaram diversos cenários a serem 
aplicados: antes da reforma, após a reforma antes e 
depois da MP, e depois da queda da MP. O quadro a 
ser aplicado varia conforme a data de cada evento. 

Digitalização dos processos
No dia 15 de junho, o Fórum Societário abordou o 
tema e-Processos: Transição para o Mundo Digital. 
O Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de 
Janeiro (RCPJ-RJ), Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea) e Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro (Jucerja) apresentaram suas iniciativas 
recentes sobre o assunto. 

O oficial substituto do RCPJ-RJ, Jalber Buannafina, 
falou sobre os tipos de sociedades existentes e 
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04. Cândida Machado, Bernardo Campinho 
e Sérgio Batalha abordaram as mudanças 
trazidas pela reforma trabalhista no Fórum 
Trabalhista; 05. O Fórum Trabalhista teve 
abertura do presidente do SESCON Rio de 
Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr

Capa

o papel dos órgãos de registro no contexto da 
digitalização dos processos empresariais. Ele 
explicou que a localização dos Registros Civis pelo 
Brasil deve se tornar cada vez menos importante 
ao realizar o processo devido à Redesim e às 
centrais de registro pelo Brasil, que vincularão os 
dados entre si. 

Para o Rio de Janeiro, os livros já podem ser 
registrados em pdf. Ele explicou que no RCPJ-
RJ os processos em papel e presenciais não 
serão eliminados, porém, os documentos serão 
digitalizados na entrada, assim como poderão ser 
enviados remotamente, pela internet. Aspectos 
operacionais do órgão, como o módulo de caixa, 
foi substituído por uma versão inteiramente 
na internet, o que possibilitará a geração de 
pagamento imediatamente. O palestrante ainda 
falou sobre a importância do registro dos livros 
nos órgãos de registro e sanou dúvidas sobre 
numeração dos documentos. 

Em seguida, Sérgio Mendes, subsecretário do Inea, 
órgão recém integrado ao Regin, apresentou o 
aplicativo de Licenciamento Ambiental do órgão, 
no qual é possível checar se as empresas precisam 
ou não da licença, documentos necessários para 
obtê-la, assim como obter o pedido de viabilidade, 

que pode ser preciso para obter financiamentos, 
por exemplo. 

Na última palestra do dia, Bernardo Feijó, Tatiana Vilela, 
Marcelo Silva e Alan Tomé, da Jucerja, falaram sobre 
os procedimentos digitais do órgão e a autenticação 
de livros. Eles explicaram que o órgão dispõe de duas 
formas de registro: híbrida, no qual os documentos 
em papel são apresentados na Junta e digitalizados, 
e o formato inteiramente digital, no qual os usuários 
fazem o upload. Segundo eles, o primeiro formato é o 
mais utilizado ainda que o segundo tenha desconto. 

As etapas do procedimento e especificações técnicas 
foram detalhadas, assim como foi lembrada a 
importância dos empresários terem certificado 
digital para assinarem o documento digitalmente 
após a análise do processo. Eles lembraram que a 
Jucerja dispõe de um guia de referência e contrato 
padrão, que pode agilizar o processo. 

Sobre a autenticação de livros, eles falaram 
sobre protocolos para recomposição de volumes 
extraviados e volta da autenticação em papel após 
início do procedimento na versão digital. Também foi 
lembrado que, profissionais contábeis que também 
assinam os documentos como procuradores 
assumem responsabilidade dupla, inclusive com 
possíveis problemas judiciais. 

05
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Sérgio Approbato, como foi sua carreira na área 
contábil até aqui?

Antes da formação contábil, trabalhei como 
administrador de empresas no mercado corporativo 
quando surgiu a oportunidade de trabalhar em uma 
empresa de auditoria. Nela, tomei gosto pela área, 
e ingressei no curso de Ciências Contábeis na PUC-
SP. Comecei a trabalhar em nossa empresa em 1987, 
fundada pelo meu avô em 1945, convidado à época por 
outro sócio, Paulo Fischer, a ingressar na sociedade. Em 
1992, participei de um evento sobre sistemas contábeis 
no CRCSP, e fui convidado por um dos diretores do 
Sescon-SP a ir nas reuniões. Entrei na diretoria do 
Sescon-SP em 1993 e saí em 2015, após o fim de minha 
gestão como presidente. Fui convidado em seguida 
por Mario Elmir Berti, nosso último presidente, para 
ser diretor convidado na Fenacon, onde fiquei nos dois 
últimos anos. Sou muito grato pelo convite, pois pude 
ver a dinâmica de funcionamento da Federação. 

 Com o fim da obrigatoriedade da contribuição 
sindical, quais são os principais desafios para a 
Fenacon e o Sistema Sescap/Sescon?

Os Sescons/Sescaps sempre foram proativos em suas 
bases. Não só com nossos associados e filiados, mas 
com a sociedade empresária, isto porque não somos 
corporativistas e defendemos o empreendedorismo. 
Minha decepção é que, apesar do intenso serviço 
que prestamos, pelo que levantamos em São Paulo, 
nossa base de sindicalizados está em torno de 10%. 
Nacionalmente, acontece o mesmo com outras 
entidades, inclusive laborais, onde a média é de 26%. A 
reforma nos pegou de surpresa. 

Por sorte, além da contribuição sindical, também 
oferecemos serviços para o crescimento das empresas 
representadas, em especial a certificação digital e 
treinamentos voltados à gestão. Minha proposta é 

aumentar a oferta destes produtos e serviços para 
associados e filiados. A intenção, como Federação, é 
usar nossa criatividade para criar de novos produtos 
e disponibilizá-los para nossas bases sindicais, com 
orientação também para fidelização dos novos filiados 
pelo reconhecimento dessas empresas na qualidade dos 
serviços prestados, agregando valor aos seus negócios. 

Quando entrei no Sescon-SP em 1993, tínhamos 680 
empresas associadas e na minha saída, em 2015, 
eram quase 8 mil. Crescemos bastante, em função do 
reconhecimento dos empresários aos serviços que 
sempre prestamos e ofertamos, mas não podemos 
esquecer que são 90 mil empresas filiadas no estado 
de São Paulo. A ideia é continuar os bons trabalhos 
de gestões anteriores da Fenacon, e incrementá-
los com nossa experiência de mais de 20 anos em 
nossa base sindical de São Paulo, para, cada vez mais 
agregar empresas no quadro associativo de todos os 
nossos sindicatos. 

A Certificação Digital é hoje nosso carro chefe em 
nosso portfólio, mas há outros, em especial na 
área de treinamento à distância. Nosso objetivo 
é aprimorar o que temos e incrementar novos 
produtos, como o International Desk, que nasceu 
em minha gestão como presidente do Sescon-SP e 
que agora começa a ser implementado, inclusive o 
Sescon-RJ já está se integrando ao produto. Como 
percebemos o interesse das Associações contábeis 
em outros países em usar nosso sistema, além de 
ter o benefício de integrar empresas contábeis com 
eventuais clientes estrangeiros, o produto também 
terá um papel fundamental na integração dos países 
que assinarem o protocolo de cooperação mútua 
com o Brasil. Para que a operação tenha legitimidade 
e abrangência, este produto será disponibilizado 
para todos os sindicatos, também como atrativo de 
filiação em cada base de representação, já que para 

Contabilidade em mudança
Novo presidente da Fenacon, Sergio Approbato Machado Junior, fala sobre as 
perspectivas da área contábil e dos planos da Federação para os próximos anos
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participar é preciso ser associado. Já assinamos o 
protocolo com a Itália e a Argentina. 

Há também serviços de auditoria eletrônica, de 
segurança de sistemas, este em especial, uma 
preocupação que muitas empresas não têm. Na 
área educacional, estamos buscando acordos com 
empresas como Fundação Getúlio Vargas e Fundação 
Dom Cabral, para que o associado perceba a dimensão 
e profissionalismo que iremos implementar nesta 
área, valorizando ainda mais nossos serviços.

Evidentemente, não esquecemos da contribuição 
sindical, continuaremos brigando pelo retorno, mas, a 
meu ver, é bastante difícil. Em contato que tivemos com 
a equipe que fez o texto da reforma trabalhista depois 
da aprovação, eles entenderam nossos argumentos e 
sugestões, entre elas a importância de se fazer uma 
reforma sindical que traga transparência e controle ao 
setor, mas da forma que foi apresentado, infelizmente 
todos os sindicatos, sem exceção, ficaram taxados 
como não sérios perante a sociedade. Vamos ver ser 
retomamos essas questões no próximo ano, com um 
novo presidente da república.

Quais seriam as principais demandas da área contábil 
para o Poder Legislativo?

Sempre defendemos a posição do empreendedor. É 
uma característica do próprio contador, que olha para 
os clientes, suas dificuldades e tenta ajudá-los. Uma das 
vertentes será a reforma tributária, na minha opinião 
a mais importante, um assunto que nunca andou de 
fato no Congresso Nacional. A ideia é manter esse 
posicionamento firme, assim como na reforma política, 
senão não há evolução. A questão tributária traria 
mais seriedade e menos volatilidade para o mercado 
exterior. Também temos que ajudar os parlamentares 
em propostas pró-empreendedorismo, para criar 
condições de um melhor ambiente nos negócios, 

pois sabemos que os empresários são os verdadeiros 
geradores de emprego e renda. Precisamos ter essa 
consciência, assim como o Congresso Nacional. 

Qual é a importância das empresas contábeis para a 
sustentabilidade das outras companhias?

É preciso dividir o mercado empresarial em dois: as 
grandes empresas, que em geral, têm muito mais 
recurso e tecnologia, o que permite enxugar mais 
rápido seus processos tornando seus trabalhos mais 
dinâmicos e reduzindo custos, inclusive diminuindo, em 
muitos casos, o número de funcionários. Isso é comum 
no setor automotivo, por exemplo, que praticamente 
robotizou toda sua linha de produção. Neste nicho, por 
exemplo, há empresas contábeis que terceirizam seus 
trabalhos (BPO) para empresas mais enxutas que focam 
exclusivamente em seus negócios, portanto surgem 
oportunidades de execução de serviços terceirizados, 
bem como e mais importante, os serviços consultivos 
aos empresários deste setor.

Nas médias e pequenas empresas, quem comanda o 
ordenamento administrativo e fiscal, determinando 
a sustentabilidade dos empregos e dos próprios 
negócios, ao meu ver, são as empresas contábeis, 
especialmente em função dos controles eletrônicos 
governamentais, que trazem um grau de sofisticação 
aos controles internos para as pequenas e médias 
empresas. Portanto, com a orientação e apoio do 
nosso setor, elas terão condições e suporte para 
crescerem de forma sustentável. Acredito que o 
pequeno empresário de hoje tem essa percepção. Na 
minha visão, o Brasil ainda é o país das oportunidades, 
ainda mais nas pequenas e médias empresas, que 
estão se estabelecendo e começando a ter um 
controle maior dos negócios e ficando mais exigente, 
o que é importante também para conscientização e 
amadurecimento do empreendedorismo brasileiro. 

Sérgio Approbato, 
novo presidente 

da Fenacon
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Meditação traz diversos benefícios para a saúde física e mental

Corpo e mente
Redução e auxílio no combate ao estresse, 
ansiedade, pressão arterial, enxaquecas, depressão 
e insônia são alguns dos benefícios da meditação, 
prática amplamente pesquisada por especialistas 
em todo o mundo e que pode ser feita por qualquer 
pessoa a partir dos dez anos. 

Segundo a coordenadora do Instituto Nacional de 
Meditação (INM), Profª Juliana Brescovici, há várias 
modalidades de meditação que agem de formas 
distintas no corpo humano. A técnica mais pesquisada 
no mundo, segundo ela, é a transcendental:

“Ela atua diretamente no funcionamento da mente 
do praticante, resultando na redução momentânea 
da sua atividade mental, dando condições para que 
a mente e a fisiologia repousem e restaurem o seu 
funcionamento ideal. Pesquisas comprovam que, 

durante a sua prática, mente e corpo experimentam 
repouso mais profundo do que durante o sono, 
pois o metabolismo basal é reduzido a níveis mais 
baixos do que ao dormir”, explica. 

Como resultado da prática, um processo de restauração 
e reequilíbrio mental e físico, com restauração do 
estado natural de funcionamento do corpo humano. 
“Desse modo, a meditação transcendental cumpre o 
papel de melhorar a saúde e ordenar o funcionamento 
mental, trazendo maior clareza, calma, criatividade e 
capacidade de foco”, enumera Juliana.

O começo na meditação por meio de aplicativos 
que auxiliam na prática pode ser o pontapé 
inicial, mas a professora indica o auxílio de um 
profissional qualificado, assim como uma técnica 
que o praticante se identifique mais. 
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Saúde

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

Para quem gostaria de começar a meditar, Profª. Juliana 
indica uma técnica inicial:

“Sentando confortavelmente em uma cadeira e com os olhos 
fechados, comece a observar os sons externos do ambiente 
onde está, o fluxo dos seus pensamentos e qualidade dos 
mesmos. Observe, então, a sua respiração, o ar que entra 
e sai pelas narinas, como chega aos pulmões, as sensações 
que tomam conta do corpo. Simplesmente aceite tudo como 
está e como vier, sem julgar ou tentar mudar nada. Comece 
com um minuto por dia e depois aumente para um minuto a 
cada um ou dois dias. Tente meditar pelos menos de 15 a 20 
minutos diários e este simples ato de olhar mais para dentro 
de si lhe trará ótimos resultados todos os dias.”

Meditação para iniciantes
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Trabalho e  
encantamento

Atividade nos EUA aborda gestão 
e liderança inovadora com técnicas 
utilizadas pela Disney

O SESCON Rio de Janeiro realizou o 1º Intercâmbio 
Global entre os dias 26 e 31 de maio, evento 
em Orlando (EUA) com palestras, atividades e 
visitas técnicas guiadas a locais como os parques 
temáticos da cidade, dentro do programa Magia 
da Liderança Inovadora. Desenvolvimento 
de técnicas de gestão e liderança inovadora, 
cultura empresarial, experiência de serviço e 

comprometimento da equipe foram alguns dos 
temas abordados no evento. 

Participaram da atividade o presidente do SESCON 
Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, os diretores 
Manuel Domingues e Pinho, Marcelo Gil, Ricardo 
Nogueira, Wagner Pessamilio e Cristiane Andrade, 
entre outros profissionais da área. 

Participantes do SESCON Rio de Janeiro no 1º Intercâmbio Global
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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

Fórum de Tecnologia

24 

de agosto

Fórum Jurídico

26  

de outubro

8º Enecont

23  

de novembro

Fórum Fiscal

21  

de setembro
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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



                       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


