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Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Capacitação constante

A cada começo de ano, os profissionais contábeis devem se preparar para a 
entrega das primeiras obrigações acessórias do período e os documentos que 
passam a vigorar. Em 2018, as principais delas são o eSocial e a implementação 
da Lei Complementar 155/2016, que altera o Simples Nacional e traz mudanças 
em vários âmbitos para empresas de diversos setores. 

Para orientar a classe contábil sobre essas mudanças e outros assuntos, o 
SESCON Rio de Janeiro promoveu quatro edições do SESCON Itinerante pelo 
interior do estado, todas sobre as mudanças trazidas pelo eSocial, assim como 
promoveu cursos e palestras sobre a Reforma Trabalhista e na Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física 2018 e, para auxiliar as empresas contábeis 
a alavancarem seus resultados, promovemos um workshop sobre venda de 
serviços contábeis, que terá uma segunda edição. Essas são apenas as primeiras 
iniciativas de 2018, que contará com um calendário extenso de atividades de 
capacitação para empresários contábeis e suas equipes. 

Reconhecendo os desafios da nossa profissão e as principais tendências da 
área, em janeiro, o SESCON Rio de Janeiro realizou uma palestra comemorativa 
ao Dia do Empresário Contábil, na qual abordamos ações para obter sucesso 
profissional e tecnologia, pontos que devemos estar atentos e estender às 
equipes de nossas empresas. 

Em 2018, esperamos contar com a participação constantes dos nossos 
associados e filiados para que possamos continuar a atuar em prol do 
empresariado contábil, assim como crescermos em conjunto, o que certamente 
contribuirá para a valorização da nossa profissão. 

Obrigado e boa leitura.
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No dia 2 de janeiro, o presidente do SESCON Rio de Janeiro, 

Arnaldo dos Santos Jr, participou da solenidade de posse do novo 

conselho do CRCRJ, além do novo presidente da entidade, Waldir 

Ladeira. Entre os membros no grupo, estão as diretoras do SESCON 

Ilan Renz e Neide Peres, escolhida representante dos técnicos de 

contabilidade do Conselho. Arnaldo foi um dos homenageados do 

evento e destacou o trabalho conjunto realizado pelas entidades 

congraçadas na valorização da classe contábil. 

A Unipec também empossou a sua nova diretoria na mesma 

data. O grupo será presidido por Damaris Amaral, reeleita 

para os próximos dois anos. 

Ampliação do Regin
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e o vice, Renato 

Mansur, participaram da cerimônia de entrega dos certificados de adesão ao 
Regin para emissão de Alvará Eletrônico às cidades integrantes do projeto, 

realizada no dia 6 de fevereiro no Palácio Guanabara. O evento também 

comemorou os 10 anos da Redesimples e do programa Descomplique RJ. 

Encontro com  
Dom Orani Tempesta
No dia 2 de fevereiro, o vice-presidente do SESCON 

Rio de Janeiro, Renato Mansur, participou de uma 

audiência com o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom 

Orani Tempesta, com profissionais da contabilidade, 
realizada na sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

Também participaram o presidente do CRCRJ, Waldir 

Ladeira, a presidente do SINDICONT-Rio, Lygia 

Sampaio, e Diva Gesualdi, presidente da Academia de 

Ciências Contábeis do Rio de Janeiro (ACCCERJ). 

Sescon-SP  
completa 69 anos
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo 

dos Santos Jr, e o diretor Marcelo Gil participaram 

da solenidade de comemoração dos 69 anos de 

fundação do Sescon-SP, realizada na capital paulista 

no dia 19 de fevereiro. 

Arnaldo dos Santos Jr recebe homenagem na posse dos novos 
conselheiros do CRCRJ do presidente Waldir Ladeira e da diretora do 
SESCON Rio de Janeiro Neide Peres. Na Unipec, o presidente Arnaldo 
dos Santos Jr foi um dos participantes da solenidade

CRCRJ e Unipec empossam novas diretorias

Renato Mansur, o presidente da Jucerja, Luiz 
Velloso Jr, e Arnaldo dos Santos Jr na entrega 
dos certificados de adesão ao Regin

Renato Mansur (à direita) na audiência com Dom Oranir Tempesta
Marcelo Gil, o presidente do Sescon-SP, Marcio Shimomoto, e Arnaldo dos 
Santos Jr na comemoração



Aconteceu
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O CRCRJ realizou uma audiência 

pública sobre o Código de Ética 

Profissional do Contador no dia 8 de 
fevereiro, em sua sede. O presidente 

do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo 

dos Santos Junior, representou a 

entidade no evento. 

eSocial em pauta
O eSocial foi tema de uma palestra realizada pelo 

diretor do SESCON Rio de Janeiro, Hélio Donin 

Jr, no Sindicont-Rio no dia 21 de fevereiro. Ele 

abordou a legislação relacionada à plataforma, 

informações enviadas, profissionais envolvidos 

e desafios na implementação da plataforma  

nas empresas. 

Arnaldo dos Santos Jr e Waldir Ladeira na audiência pública do CRCRJ

Hélio Donin Jr em palestra sobre eSocial no SINDICONT-Rio

Audiência  
Pública



Atualizações necessárias
Mudanças no Simples Nacional e IRPF 2018 são abordadas no Café com Palestra 
de janeiro e fevereiro

Em janeiro de 2018, entraram em vigor as novas regras 

do Simples Nacional, alteradas pela Lei Complementar 

155/2016. As mudanças legislativas e tributárias foram 

explicadas pelo diretor do SESCON Rio de Janeiro, 

Ricardo Nogueira, no Café com Palestra de 18 de janeiro.

O aumento do teto da receita bruta anual no Simples, 

de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões anuais em 2017, 

causou um dos principais desdobramentos da nova 

legislação, já que as empresas com faturamento entre 

esses valores deverão apurar ICMS e ISS fora do Simples, 

o que implica na entrega de obrigações acessórias que 

não eram aplicáveis ao regime abaixo do antigo teto, 

além de aumento da tributação em comparação a outros 

regimes, avaliação que pode ser feita pelo profissional 
contábil, mas com decisão final do empresário. 
Nesse âmbito, o palestrante explicou o que empresas 

que excederem o teto em 20% dos R$ 3,6 milhões 

anuais se mantém no Simples naquele ano, mas 

passam a apurar ICMS e ISS fora do regime no ano 

seguinte. A mudança pode “baixar” os valores gerados 

no PGDAS, mas na verdade se trata da apuração à parte 

dos tributos estadual e municipal. 

Além das mudanças no faturamento, o especialista 

falou sobre outros assuntos abrangidos pela Lei 

Complementar, como pequenas cervejarias, agora 

permitidas no Simples, e a Lei do Salão Parceiro, na 

qual o estabelecimento deve fazer os recolhimentos 

fiscais e previdenciários sobre os valores devidos pelo 
profissional parceiro. 
No dia 26 de fevereiro, o auditor da Receita Federal, 

Leônidas Quaresma, palestrou sobre o IRPF 2018, Dmed 

e Dmob. Ele mencionou as mudanças no programa da 

Declaração para este ano, como inclusão de informações 

mais detalhadas na declaração de bens, como IPTU e 

número de registro em cartório no caso de imóveis e, ao 

informar posse de ações, o CNPJ da instituição financeira. 

Segundo o palestrante, esses dados não são obrigatórios 

para a Declaração deste ano, mas devem ser em 2019. A 

nova versão do software também mostra em sua página 

inicial as fichas mais usadas pelos contribuintes em 
declarações anteriores. 

Leônidas também alertou para a obrigatoriedade de 

crianças a partir de 8 anos, declaradas como dependentes, 

terem CPF, exigência que deve ser estendida para todos 

os casos a partir do ano que vem. No caso de pais 

separados, ele também pontuou sobre a inclusão do 

dependente em somente um dos documentos. 

O palestrante ainda tirou dúvidas dos presentes sobre 

declaração de despesas médicas, criptomoedas, pensão 

alimentícia e falou sobre a inclusão dos corretores 

e administradores de imóveis entre os profissionais 
liberais que devem informar os recebimentos e fonte 

pagadora no Carnê-Leão. 
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Edições do Café com Palestra de janeiro e fevereiro



Qual a diferença entre trabalho por preço e por valor? 

O esforço por trás da prestação do trabalho contábil 

faz diferença na percepção dos clientes? A concepção 

do que é valor muda de acordo com a pessoa? Essas e 

outras questões foram abordadas no Proages de 17 de 

janeiro, sobre Honorários Contábeis. 

A coordenadora Cristiane Andrade questionou os presentes 

sobre o que oferecem de valor em suas empresas e como 

mostram esse diferencial. Para fazer isso com sucesso,  

deve-se compreender as necessidades deles.

“Na primeira conversa com o cliente, é preciso entender 

o que ele precisa. As obrigações acessórias e outros 

documentos todo mundo entrega, é preciso ir além”, 

pontuou. Para isso, perceber as necessidades dos clientes 

pode ser uma forma de aproximação, de oferecer novos 

serviços alinhados com os objetivos e de mudar a ideia 

de que o profissional contábil entra em contato somente 
para enviar guias de pagamento ou abordar problemas. 

Por outro lado, os empresários contábeis devem avaliar 

quais clientes valorizam o trabalho feito, de modo que 

os honorários pagos supram o tempo dispensado. 

Negociar com aqueles que não se encaixam nesse perfil 
é a saída, assim como adequar o contrato ao que é mais 

demandado em cada caso. 

No dia 21 de fevereiro, o encontro foi sobre Controle 

de Qualidade nas empresas. Em debate, os empresários 

contábeis falaram sobre casos de perda de clientes devido 

à atendimento ruim e motivos para eles procurarem 

outras empresas, como atendentes despreparados, 

e-mails não respondidos e dificuldade de contato. 

Entretanto, o hábito do empresário contábil centralizar 

a comunicação com os clientes pode contribuir para a 

sensação de inacessibilidade. Para isso, é preciso delegar 

esse trabalho e, aos poucos, preparar colaborador e 

cliente para o procedimento.

Valor e qualidade

PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis
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Além disso, o estabelecimento de processos auxilia na 

melhora da qualidade dos serviços prestados, assim 

como a implementação de uma cultura empresarial e 

políticas de qualidade, preocupação que deve estar em 

todos os aspectos da empresa, como infraestrutura, 

atendimento e controle de fluxo de dados, como na 
implementação de um novo cliente. A coordenadora 

Cristiane Andrade lembrou que essas iniciativas 

demandas tempo para se tornarem hábito da equipe, 

assim como precisam da participação ativa do 

empresário para terem sucesso. 

Proages aborda honorários 
contábeis e controle de qualidade

Edições do Proages de janeiro e fevereiro

Temas dos próximos Proages

Atuação como consultor

Como vender serviços contábeis

Contabilidade em dia

Gestão do tempo

Indicadores de eficiência

Interação com os clientes

Motivação da equipe

Planejamento estratégico

Remuneração por resultado
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Além dos aspectos legislativos e tributários do 

Simples Nacional alterados pela Lei Complementar 

155/2016, como aumento do teto de arrecadação 

anual e redução das faixas de transição, outros 

pontos foram abrangidos pela nova legislação para 

micro e pequenas empresas e MEIs. 

No Rio de Janeiro, a Sefaz-RJ também publicou 

a Resolução 224/18, que aborda o cálculo 

do percentual de redução do ICMS a serem 

preenchidos no PGDAS-D após as mudanças na 

lei. Para auxiliar no cálculo do tributo, o SESCON 

Rio de Janeiro disponibilizou em seu site uma 

planilha eletrônica para, a partir da RBT12 do 

contribuinte, apresentar o percentual de ICMS 

que deve ser informado. 

“A legislação é aplicável, em 2018, para os 

contribuintes fluminenses optantes pelo Simples 
que, em 2017, faturaram até o sublimite de R$ 3,6 

milhões. Isso também ocorre com contribuintes 

constituídos em 2018 e que anualmente faturarem 

proporcionalmente até o sublimite de R$ 3,6 

milhões”, explica o diretor do SESCON Rio de Janeiro, 

Ricardo Nogueira, criador da planilha, juntamente 

com o associado Alexandre Andrade. 

Com as mudanças no cálculo dos tributos 

estabelecidas na Resolução da Sefaz-RJ e Lei 

Complementar 155/2016, o enquadramento no 

Simples Nacional deve ser reavaliado pelas empresas. 

“Apesar de na maioria dos casos a diferença do custo 

anual entre a tributação no Simples e, por exemplo, 

do Lucro Presumido não ter siso relevante a ponto de 

provocar a mudança de regime, identificamos casos 
em que as alterações promovidas pela LC 155/2016 

contribuíram para um significativo aumento no 
custo tributário anual”, pondera Nogueira. 

Além dos tributos

Assim como os impostos, as mudanças no 

Simples abrangem outras ações relacionados ao 

regime, como procedimentos previdenciários e 

enquadramento de algumas atividades econômicas 

no regime. Confira algumas dessas alterações:

Mudanças para micro e pequenas empresas em 2018 vão além  
de alterações tributárias

Simples reformulado



  9

Simples Nacional

Antes Depois

Recolhimentos de FGTS e contribuição previdenciária retida dos 
empregados são feitos em guias com datas específicas.

Unificação do pagamento do INSS e FGTS passa a ser uma possibilidade 
para empresas do Simples, juntamente com os outros impostos.

Empreendedores das áreas de industrialização, comercialização e 
prestação de serviços no âmbito rural não podiam ser MEIs. 

Os setores passaram a ser abrangidos pelo MEI, com direitos 
igualados aos empresários urbanos. A inclusão das ocupações 
permitidas na categoria é feita pelo CGSN. 

A baixa das empresas exigia apresentação de documentos em 
papel e comparecimento dos MEIs.  

Foi criado um processo eletrônico e simplificado, que será 
regulamentado pelo Comitê da REDESIM-CGSIM. 

Registro de MEI presume existência de renda e impede 
recebimento de seguro-desemprego.

Somente haverá impedimento se constar receita na DASN-SIMEI.

Devido à natureza jurídica dos microempreendedores individuais, 
há interpretações que vedam a participação dessas empresas em 
licitações de prestação de serviços profissionais.

Imposição de restrições ao exercício da profissão ou à participação em 
licitações é vedada, inclusive no caso de serviços de hidráulica, pintura, 
alvenaria, eletricidade, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos. 

Nos nomes empresariais, as MPEs usavam as expressões 
“microempresa” (ME) ou “empresa de pequeno porte (EPP).

Uso das expressões e suas abreviações deixa de ser obrigatório. 

Salões de beleza eram tributados pelas receitas obtidas em 
suas dependências por parceiros como cabeleireiros, manicures, 
barbeiros e esteticistas. 

Os valores repassados pelos profissionais parceiros não integram a receita 
bruta da empresa para fins de enquadramento no Simples Nacional. 

Em parceria com o Sebrae e o CRCRJ, o SESCON Rio de Janeiro divulgou uma cartilha com as novas 

regras da Lei Geral do Simples Nacional. Acesse o documento no link https://goo.gl/veMhcY .
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Uso de ferramentas tecnológicas de última geração 

é uma associação recorrente quando se aborda o 

tema inovação nas empresas. Entretanto, o conceito 

não abrange esse aspecto. A ideia está associada a 

ações que tragam mudanças para a organização e 

adequação ao mercado em que se está inserido.

“A inovação ocorre de fato quando há mudança 

em algo já estabelecido ou implementação de algo 

completamente novo e isso traz resultados para o 

negócio da organização. Se não houver resultado 

financeiro, não houve inovação. Se um funcionário 
sugere uma mudança que vá melhorar algo que já 

existe, isso é um exemplo de inovação. Permitir que eles 

proponham novas ideias e estratégias é importante 

para o desenvolvimento de uma companhia”, explica 

Alain Pierre Fares, diretor da Associação Brasileira de 

Recursos Humanos (ABRH-RJ). 

Entre os benefícios da inovação, está a potencialização 

da produtividade da equipe e, consequentemente, 

a vantagem competitiva da empresa. “Organizações 

inovadoras também são mais adaptáveis ao ambiente 

externo conturbado, o que lhes permite reagir mais 

rapidamente e de forma mais efetiva evitando riscos e 

oportunidades”, alerta o especialista. 

Para isso, a participação da equipe é um dos principais 

fatores para obter resultados inovadores. Para isso, 

Alain Fares ressalta que é necessário educá-los nesse 

sentido. “Empregados inovadores tendem a ser 

mais motivados com a organização. Ao capacitá-los 

para inovar e melhorar seus processos de trabalho, a 

empresa impulsiona uma sensação de autonomia que 

aumenta a satisfação no trabalho. Além disso, produtos 

inovadores podem ser grandes vantagens competitivas 

em relação a outros empreendimentos do setor”.

Ações alinhadas
Inovações podem otimizar processos e atender demandas do mercado
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Gestão de Pessoas

Em micro e pequenas empresas

Segundo o especialista, aplicação da inovação segue 

os mesmos conceitos em organizações de maior ou 

menor porte, características recorrentes das PMEs, 

como equipes menores e maior facilidade de interação 

entre os profissionais, contribuem para um ambiente 
mais inovador. “A flexibilidade costuma ser outra 
marca das PMEs, que facilita o desenvolvimento da 

cultura inovadora”. Entretanto, a inovação deve ser 

incentivada pela liderança da empresa, ser um dos 

objetivos estratégicos da empresa e estar na cultura 

organizacional do local. 

“O que é essencial ao pequeno empreendedor, é 

perceber que inovar é muito mais do que adotar 

novas tecnologias e pode ser entendido como toda 

e qualquer mudança que vise atender as atuais 

necessidades do mercado. Isso engloba a atualização 

das políticas internas, da cultura organizacional, do 

relacionamento com o cliente, a preocupação social 

e ambiental e até a otimização de processos, tudo 

pode ser entendido como inovação. Logo, deve 

se estar sempre atento às novas demandas, bem 

como às novas soluções que tornam a atuação mais 

alinhada ao mercado”, ressalta o diretor. 

Incentivo

Atenta a essas demandas, como uma empresa 

pode incentivar seus funcionários a terem ações 

inovadoras? “Depende da capacidade da empresa de 

inserir a inovação na cultura organizacional. É assim 

que consegue estabelecer uma prática constante do 

olhar para a inovação e a consciência da importância 

disso como auxílio para que a equipe seja capaz 

de identificar saídas e otimizar processos”, detalha 
Alain Fares, que acrescenta que, nesse contexto, a 

própria cultura da empresa pode precisar passar por 

mudanças para não ficar obsoleta. 
Entre as ações que podem ser implementadas na 

rotina, está permitir que a equipe compartilhe 

opiniões e ideias. “Quanto mais aberta for a 

conversa, maiores serão a chance de inovar a 

empresa. É essencial saber ouvir diferentes opiniões 

e incentivar a equipe a enxergar certos assuntos 

com outras perspectivas. Criar uma política de 

reconhecimento e recompensa, de modo que as 

sugestões implantadas, com resultados para a 

empresa, sejam premiadas. Um reconhecimento 

bem feito incentiva a todos os empregados a novas 

contribuições”, sugere o diretor. 
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A Receita Federal publicou as mudanças para a 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2018, 

cujo prazo para entrega se encerra no dia 30 de 

abril. Na Instrução Normativa nº 1760/17, o órgão 

estabeleceu que crianças com oito anos de idade ou 

mais incluídas como dependentes na declaração deste 

ano devem ter CPF, exigência que será estendida às 

pessoas de qualquer idade a partir de 2019. 

“A exceção é o ano da separação, quando a criança 

poderá ter sido dependente de cada um até uma data 

e passar a ser do outro em seguida”, explica o auditor 

da Receita Federal Leônidas Quaresma. 

Este ano, o documento também pede mais 

informações sobre os bens declarados, como imóveis, 

com solicitação de informações como IPTU e registro 

em cartório; veículos, para o qual é solicitado o 

registro no órgão em questão, e no caso de ações, o 

CNPJ da empresa emissora. 

Outras alterações na declaração são mencionadas na 

Instrução Normativa nº 1756/17, como, em caso de 

guarda compartilhada, cada filho pode ser considerado 
como dependente de apenas um dos pais.

No caso de remessas de dinheiro enviadas ao exterior 

para fins educacionais, científicos ou culturais não 

estão sujeitas à retenção de imposto na fonte. O 

mesmo se aplica a envios feitos por pessoas físicas 

para cobertura de despesas médico-hospitalares 

com tratamento de saúde fora do Brasil, tanto para 

o contribuinte quanto os seus dependentes. Ainda 

na área educacional, bolsas de estudo concedidas 

para atividades conjuntas de pesquisa científica e 
tecnológica e desenvolvimento de tecnologia são 

caracterizadas como doação e por isso, não configura 
vínculo empregatício e está isenta de IR. 

Deduções

Para vantagens fiscais cujos prazos foram prorrogados, 
foi estabelecido prazo para dedução do imposto. No 

caso de valores obtidos a título patrocínio ou doação 

para apoio a projetos desportivos e paradesportivos, 

a dedução deve ocorrer até o ano calendário de 

2022. No caso de doações no âmbito do Programa 

Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 

com Deficiência (Pronas/PCD) e Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), o prazo é 

o ano-calendário de 2020. Pra quantias referentes a 

investimentos e a patrocínios feitos em produções 

aprovadas pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), 

a dedução deve ocorrer até 2017. 

Leão  
à vista
Imposto de Renda 2018 tem mudanças e novidades
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IRPF 2018

Valores Alíquota

De R$1903,99 a R$2826,65 7,5%

De R$2826,66 a R$3751,05 15,0%

De R$3751,06 a R$4664,68 22,5%

Acima de R$ 4664,68 27,5%

A tabela da Declaração de 2018 não foi reajustada. Pessoas físicas que receberam a partir de R$1903,99 

em 2017 deverão declarar seus rendimentos:

Alterações no programa

Além das novas informações solicitadas, o software da 

Declaração teve alterações, como exibição das fichas 
mais acessadas nas declarações anteriores no painel 

inicial e impressão somente das lacunas preenchidas 

no documento. No programa da RFB, também será 

possível gerar as cotas do imposto de renda, mesmo 

em atraso, com ajuste das multas e juros. 

Criptomoedas

Em evidência em 2017 por causa da valorização 

recorde do Bitcoin, a posse de criptomoedas também 

deve ser declarada no Imposto de Renda.

Elas devem ser declaradas na Ficha Bens e Direitos 

como “outros bens” pelo valor de aquisição. Como 

não há cotação oficial, já que não há um orgão que 
controla a emissão das criptomoedas, não há uma regra 

legal de conversão dos valores para fins tributários. 
Porém, é preciso comprovar as documentações com 

documentação hábil para fins de tributação. 
No caso de venda, há cobrança de imposto. “Como é 

um ativo, o enriquecimento está sujeito a ganho de 

capital e, sobre o valor ganho, é preciso pagar 15%, 

até que as criptomoedas sejam regulamentadas”, 

esclarece o auditor.

Para valores totais alienados no mês superiores a 

R$ 35 mil, o contribuinte deve recolher o imposto 

sobre ganho de capital sob alíquotas entre 15 a 

22,5%, de acordo com a faixa do ganho e apresentar 

a Declaração de Apuração de Ganho de Capital. 



Saúde
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Permanecer muito tempo sentado durante o 

expediente e o uso crescente de ferramentas 

tecnológicas são fatores que contribuem 

para o crescimento do sedentarismo entre os 

trabalhadores, comportamento que pode elevar 

os riscos de desenvolver doenças principalmente 

no sistema osteomuscular. Para combater esses 

aspectos, a ginástica laboral pode ser uma 

ferramenta utilizada no cotidiano das empresas 

para promover a saúde das pessoas e combater 

os fatores de risco do ambiente laboral.

Prevenção de lesões osteomusculares, redução de 

tensões generalizadas, melhora da postura, redução 

do estresse e diminuição da fadiga muscular, além 

de aumentar a capacidade de concentração no 

trabalho e de relacionamento interpessoal são 

alguns dos benefícios da atividade. 

Ainda que traga bons resultados, a ginástica 

laboral não deve ser o único recurso para evitar 

os prejuízos dos fatores de risco no local de 

trabalho. “É necessária a realização de uma 

avaliação do ambiente de trabalho, visando à 

identificação, análise e correção desses riscos”, 

explica Dr. João Nicolau, coordenador da Câmara 

Técnica de Fisioterapia do Trabalho do Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

da 2ª Região (Crefito-2). 

As áreas do corpo mais afetadas pelas doenças 

osteomusculares variam conforme as características 

de cada trabalho. “Se for um trabalhador da 

construção civil, os membros superiores e coluna 

vertebral podem ser os mais atingidos. No caso de 

alguém que passa a maior parte do tempo sentado, 

os membros superiores, inferiores e a coluna 

vertebral são os mais afetados”, exemplifica Dr. João. 
Sob orientação de profissional especializado, as 

atividades podem ocorrer três vezes ao longo do 

dia: “Preparatória, no começo do dia, que visa ao 

aquecimento, à preocupação da musculatura e 

das articulações que serão utilizadas no trabalho, 

prevenindo acidentes de trabalho, desordens 

osteomusculares e doenças ocupacionais. Há 

a compensatória, no meio do expediente, que 

previne a fadiga e reduz as tensões musculares, 

e a relaxante, que ocorre no fim da jornada de 

trabalho, priorizando o sistema osteomuscular e 

reduzindo os prejuízos físicos, mental e social”, 

detalha o especialista. 

Movimento  
no escritório
Para prevenir doenças relacionadas ao trabalho, ginástica laboral auxilia na 
promoção da saúde
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Tecnologia e gestão são abordadas em evento comemorativo 
ao Dia do Empresário Contábil

Possibilidades à fr

No dia 10 de janeiro, o SESCON Rio de Janeiro 

realizou o primeiro evento de 2018, em 

comemoração ao Dia do Empresário Contábil. 

Palestras sobre gestão, tecnologia e novas 

possibilidades de trabalho foram apresentadas 

aos empresários contábeis participantes.

Antes das apresentações, o presidente do SESCON 

Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, apresentou 

o calendário de fóruns da entidade a serem 

realizados no ano, além de projetos como cursos 

e workshops sobre temas técnicos e de gestão.

Na primeira palestra, a coach Dirlene Costa 

abordou o tema Seja o Empresário que Você 

Deseja, indicando os passos necessários para 

o sucesso profissional, como assumir uma 

postura ativa diante dos problemas diários e 

de identificação das crenças de cada um, que 

impactam nas percepções e ações individuais, 

procurando mudar pensamentos prejudiciais. A 

clareza desses pontos e dos objetivos contribuem 

para o desempenho do negócio, já que, segundo 

a palestrante, os empresários são a estrutura 

do empreendimento e influenciam a postura de 

suas equipes. 

Dirlene ainda falou sobre a importância da clareza 

das escolhas e das ações inteligentes, que trazem 

resultados satisfatórios, evitar a procrastinação, 

além de olhar e agir em prol do próprio bem-

estar profissional e pessoal. 

01



Capa
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SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO EMPRESARIAL

CONTROLE TOTAL EM UM SIMPLES TOQUE

Uma nova forma de pensar, agir e fazer

SOLUÇÕES

(27) 2104.6525 comercial@athenas3000.com.br www.athenas3000.com.br

PESSOALFISCAL

ADMINISTRATIVO CONTÁBIL

Solicite uma demonstração!

ossibilidades à frente

01. Dirlene Costa (centro) com o presidente 
Arnaldo dos Santos Jr e a diretora Ilan Renz

02

02. Marcelo Lombardo falou sobre o crescimento 
da presença da Inteligência Artificial

Inteligência Artificial

Em seguida, o CEO da Omiexperience, Marcelo 

Lombardo, falou sobre o crescimento da presença 

da Inteligência Artificial no dia a dia e na gestão 

das empresas. A tecnologia consiste em algoritmos 

que tomam decisões que, se executadas por seres 

humanos, seriam consideradas inteligentes. 

Ele explicou os conceitos de machine learning, 

no qual os computadores aprendem os padrões 

a partir das informações passadas pelas pessoas 

que as operam, e deep learning, que consiste na 

exposição das máquinas a um big data, a partir 

do qual os computadores iniciam o aprendizado 

antes de tomarem as decisões. Dados de 

comportamento dos consumidores em compras 

feitas pela internet para identificar eventuais 

fraudes em compras com cartão de crédito é um 

dos exemplos dados pelo palestrante. 

Na área contábil, Lombardo explicou que a 

inteligência artificial pode ser usada na análise e 

conciliação financeira dos dados, automatização 

que aumenta o tempo disponível dos empresários 

contábeis para execução de tarefas de maior 

valor agregado. 



Capa

DIRPF 2018

O empresário contábil Sérvulo Mendonça realizou a 

última palestra do dia, na qual apresentou o software 

IR Analytics, ferramenta disponibilizada gratuitamente 

pelo Sistema Fenacon Sescap e Sescon para os 

associados que pagarem a Contribuição Sindical 2018. 

Ele ainda abordou as principais mudanças para a DIRPF 

2018 e aspectos que os profissionais contábeis devem 
estar atentos ao fazerem as declarações dos clientes. 

Junto com Arnaldo dos Santos Jr, eles ainda sugeriram 

formas de acompanhamento do Imposto de Renda 

dos clientes à medida que as operações financeiras são 
feitas ao longo do ano, alerta sobre principais riscos e 

em caso de queda da declaração na malha fina. 

 O software IR Analytics foi apresentado pelo empresário contábil Sérvulo Mendonça



TODA A CERTEZA
NAS INFORMAÇÕES. 
TODA A CONFIANÇA
NAS RESPOSTAS.

Por meio de uma parceria com a Asis Projetos, especializada em software 

para SPED, o Auditor Fiscal analisa e valida, preventiva e automaticamente, 

as informações contidas nos seus arquivos digitais, permitindo total confiança 
nas informações enviadas ao Fisco.

AUDITOR FISCAL.

RESPOSTAS FISCAIS SEGURAS E CONFIÁVEIS.

Unidade de Negócios Rio de Janeiro:

(21) 3554-2798



20

Invasão de hackers, contaminação dos arquivos 

por códigos maliciosos, falha nos equipamentos, 

incêndios, mal funcionamento de softwares, 

recuperação de informações antigas. São várias 

as situações em que a manutenção do backup 

dos dados de uma empresa pode ser um recurso 

necessário. Para isso, é preciso ter atenção aos 

formatos disponíveis, periodicidade necessária e 

quais arquivos devem ter cópias de segurança. 

Atualmente existem duas formas de fazer backup de 

dados: com cópias físicas, como em pendrives, discos 

rígidos e DVDs, e na internet, com serviços na nuvem, 

no qual os arquivos são armazenados em datacenters, 

ou em redes. De acordo com o Centro de Estudos, 

Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança 

no Brasil (CERT.br), o formato mais adequado varia 

de acordo com o equipamento de acesso e outros 

aspectos relacionados a infraestrutura, como acesso à 

internet e capacidade de armazenamento. 

Além disso, segundo Marcos Vinícius, diretor de 

Tecnologia da Diversa Tecnologia, é preciso entender 

os requisitos e necessidades de cada empresa, com 

uma avaliação específica, checando a atividade da 
empresa, equipamentos existentes e requisitos de 

proteção para escolher a alternativa mais adequada. 

“Com estas informações iniciais, poderá ser 

verificada a classificação dos arquivos, com os 
atributos de confidencialidade, valor econômico, 
etc. Arquivos de maior importância deverão contar 

com tarefas de backup com maior frequência. 

Outros atributos importantes é definir os tempos 
de retenção, tempo que os serviços se mantém após 

uma falha ou desastre e o ponto de recuperação 

dos dados antes da ocorrência.

Informação a salvo
Diferentes formatos e locais de armazenamento ajudam  
a fazer backups adequados

Por conta dos fatores positivos e negativos de cada dispositivo de armazenamento, o CERT.br indica a 

regra “3-2-1” para guardar os backups: 

• Ter pelo menos três cópias dos dados (o original e dois backups);

• Armazenar as cópias em dois tipos diferentes de mídias;

• Manter ao menos uma das cópias remotas ou pelo menos off-line.
Além de manter as cópias, é preciso testar os backups logo após serem gerados, repetir o processo 

periodicamente e mantê-los enquanto os arquivos tiverem valor, utilidade, ou enquanto não houver 

problemas de espaço. 

“Os backups devem fazer parte da rotina de operação dos seus sistemas e seguir uma política determinada. 

O melhor é fazê-los da forma mais automatizada possível, de modo a reduzir o seu impacto sobre o 

trabalho dos administradores e operações de sistemas”, orienta Marcos Vinícius.

Regra 3 – 2 - 1



Tecnologia

Cuidados nas nuvens
No caso de backups em cloud computing, Marcos 
Vinícius observa que a empresa deve buscar 
serviços que atendam às necessidades do negócio 
em questão e analisar as funcionalidades da 
ferramenta, conforme o checklist abaixo:

• Arquivos, banco de dados e virtualização;

• Multiplataforma (Windows/Linux)

• Backup completo, incremental e delta

• Serviço de Windows

• Shadow copy

• Políticas de retenção

• Backup local + replicação externa

• Criptografia client-side-encryption
• Compressão

• Administração remota

• Relatórios de auditoria (file level) por status

Armazenamento

No caso de backups em mídia física, o ideal é 

guardá-los em outro local fora da empresa. A cópia 

de segurança pode ser de arquivos individuais, 

confiáveis e importantes, ou de todo o sistema, 
também chamada de imagem. Essa modalidade, mais 

abrangente, pode ser feita quando os equipamentos 

forem substituídos ou no caso de alterações que 

possam comprometê-los. 

A frequência das cópias e quais arquivos devem ser 

abrangidos varia de acordo com o uso desses dados. 

“Arquivos frequentemente modificados devem ser 
copiados diariamente e aqueles que são pouco 

alterados, semanalmente ou mensalmente. Para 

escolher a frequência adequada, tente se perguntar 

“quantos dados estou disposto a perder?”, explica 

o CERT.br, que acrescenta: “Faça cópias sempre 

que houver indícios de risco iminente, como mal 

funcionamento, alerta de falhas, envio a serviço de 

manutenção, etc”. 





Workshop

Workshop abordou técnicas de vendas de serviços contábeis

Workshop realizado no SESCON 
Rio de Janeiro aborda venda de 
serviços contábeis

Alavancagem de resultados

No dia 20 de fevereiro, o SESCON Rio de Janeiro 

realizou a primeira edição do workshop Como Vender 

Serviços Contábeis. A atividade, promovida no Instituto 

SESCON Rio de Janeiro, foi ministrada por Gilberto 

Cunha, especialista em Gestão Comercial e Vendas de 

Resultados, e apresentou aos empresários contábeis 

técnicas para alavancarem seus resultados em vendas. 

O curso abordou assuntos como definição de ciclos de 
vendas, tempo de negociação e assinatura de contrato, 

qualidade de reuniões x conversões em vendas, estrutura 

de um departamento comercial eficiente, vendas em 

Gilberto Cunha (à direita) e o presidente Arnaldo dos Santos Jr

tempo recorde e definição de pacotes de serviços. 
Devido à grande procura, foi agendada a segunda 

edição do workshop para o dia 20 de março.  



Liberdade para realizar

é fazer o fechamento 

contábil de 30 empresas em 

um dia, e ter mais tempo 

para os meus clientes.”

Pablo Rodrigues
R2 Assessoria Contábil

Parceiro Nível Diamante

Quer ter uma empresa contábil 

mais organizada e produtiva?

acesse contaazul.com

Liberdade para realizar.



Sescon Itinerante
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Com implementação definitiva iniciada em janeiro, o 
eSocial foi abordado em quatro edições do Sescon 

Itinerante no interior fluminense, evento realizado 
em parceria com a Thompson Reuters. Teresópolis e 

Petrópolis sediaram o evento no dia 7 de fevereiro, 

onde os eventos foram realizados na Associação 

Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis (ACIAT) 

e no Sebrae de Petrópolis, respectivamente. Macaé 

recebeu a atividade no dia seguinte, promovida na 

BQ Escritórios, e em Itaperuna, no dia 9 de fevereiro, 

a palestra ocorreu no Sebrae local.

Nas apresentações, o advogado empresarial e 

tributarista Edison Garcia Junior abordou os pontos 

críticos da nova declaração de forma prática, mostrando 

pontos críticos do preenchimento do eSocial. O 

presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos 

Santos Jr, fez a abertura das quatro palestras.

Simples Nacional e Reforma 
Trabalhista para MPEs
Também no interior do estado, em Nova Friburgo, 

o SESCON Rio de Janeiro foi um dos apoiadores, 

junto com o CRCRJ, da Manhã do Conhecimento, 

evento promovido pelo Sebrae no dia 23 de 

fevereiro. Na ocasião, foi realizado um Seminário 

sobre as Regras da Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empesas e os impactos da Reforma Trabalhista 

para os pequenos negócios. 

Conhecimento 
compartilhado

SESCON apresenta mudanças no 
eSocial em palestras realizadas em 
quatro cidades do interior fluminense

Os diretores Cláudia Lolita e Wagner Pessamilio nas palestras em Teresópolis e Petrópolis, respectivamente

Profissionais contábeis nas palestras em Macaé e Itaperuna
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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

16 de março - 7º Mulher Empresária

20 de março - 2º Workshop -  
Como vender serviços contábeis

21 de março - Curso de Capacitação - 
eSocial Versão 2.4.01

22 de março - Curso de Capacitação - 
As mudanças na Reforma Trabalhista - 
Lei 13.467/17, alterada pela MP 808/17

11 de maio - Fórum Trabalhista

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


